
MEMÒRIA 2016



Edita
Càritas Diocesana de Barcelona

Fotografies
Sergi Càmara, Marc Bartomeus, Montse Gispert-Saüch i Arxiu Càritas

Disseny gràfic i maquetació
Ondho

Redacció
Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals

© 2017. Càritas Diocesana de Barcelona
Pl. Nova, 1 | 08002 Barcelona | Tel. 933 441 650 | Fax 933 013 961 
infocaritas@caritasbcn.org | www.caritas.barcelona



ÍNDEX

01 
Presentació
pàgina 05

02 
Carta d’una 
persona atesa
pàgina 06

03
Qui som
pàgina 07

04
Persones 
ateses
pàgina 11

05
Acció 
social
pàgina 16

06
Comunicació, 
sensibilització 
i captació de 
recursos
pàgina 42

07
Dades 
econòmiques
pàgina 52

08
Agraïments
pàgina 53

09
Punts 
d’acollida
pàgina 73



4



 

5

“Atrapats en la precarietat” és el lema de la Campanya de Corpus d’enguany, 
que vol posar en relleu la situació que estan vivint les persones i les famílies 
que atenem a Càritas Diocesana de Barcelona. Perquè la crisi econòmica 
potser ens diuen que ja ha passat, però ens ha deixat una societat 
fragmentada, fruit de la gran desigualtat que ha impregnat aquests anys, on els 
més empobrits han estat els més colpejats. I la conseqüència és clara: cada 
cop més persones han de construir la seva vida sobre unes bases inestables. 
Els treballadors que reben ingressos insuficients per cobrir les seves 
necessitats bàsiques, amb inseguretat i incertesa, i falta de garantia en les 
condicions de treball, viuen en una situació poc estable que s’estén a tots els 
àmbits de la seva vida (salut, habitatge, educació...), com si entressin en un 
laberint del qual no poden sortir. És el laberint de la precarietat. A Càritas els 
oferim un fil sòlid d’acompanyament i d’escolta, perquè junts, en comunitat i 
amb treball en xarxa, busquem la sortida del laberint. És el fil de la solidaritat i 
de la fraternitat, que ens interpel·la i ens crida a ser comunitat.

En aquesta memòria d’activitats trobareu un balanç de la nostra acció. Hem 
atès 22.435 persones, xifra que augmenta fins a prop de 98 milers si tenim en 
compte l’acció multiplicadora de les Càritas parroquials i arxiprestals, i el 
treball en xarxa amb les institucions socials i d’Església. Més enllà de les xifres, 
trobareu persones, cadascuna amb la seva història de vida, moltes vegades 
truncada per unes circumstàncies estructurals que s’han de denunciar.

Per això també des de Càritas Diocesana de Barcelona lluitem per evitar que 
noves persones entrin al laberint, tot intentant canviar les causes generadores 
de desigualtat. Perquè creiem en el principi del bé comú, amb una distribució 
dels béns que permeti que tothom visqui dignament. Defensem el treball 
decent, l’habitatge digne com a dret subjectiu i la igualtat d’oportunitats. Ens 
unim a la creació de consciència per inspirar i provocar els canvis que ens 
acostin a viure en una societat més justa, més inclusiva i més humana.

Gràcies per formar part d’aquest lligam invisible que ens uneix i ens dóna 
sentit.

Salvador Busquets
Director

 “ELS DRETS HUMANS ES VIOLEN NO TAN SOLS PEL TERRORISME,   

LA REPRESSIÓ, ELS ASSASSINATS, SINÓ TAMBÉ PER L’EXISTÈNCIA DE 

CONDICIONS D’EXTREMA POBRESA I ESTRUCTURES ECONÒMIQUES 

INJUSTES QUE ORIGINEN LES GRANS DESIGUALTATS”. (PAPA FRANCESC)

01 Presentació
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02 Carta d’una persona atesa

Primer de tot, em presento: sóc una persona que participa en un 
projecte de Càritas i m’adreço a vostè en representació de moltes 
altres persones. Cada any per aquestes dates és el director de Càritas, 
Salvador Busquets, qui li presenta la memòria, però aquest any m’ha demanat 
que la presentem conjuntament. Li escric aquest missatge perquè vull que 
conegui una mica les persones que s’amaguen darrere les dades 
que  presentem a la memòria 2016, perquè solament des de la 
coneixença es poden consolidar els vincles d’ajuda.

I es preguntarà: com som les persones que anem a Càritas? Doncs, 
som persones normals, ja que ens ocupen i preocupen les mateixes 
coses que a tothom: tenir una llar adequada on viure, tenir una feina digna, 
tenir salut per poder treballar, poder cuidar la família i els fills... Però també 
he de dir-li que som una mica diferents pel fet que la nostra situació 
vulnerable ens porta tant al límit que ens fan sentir atrapats en un 
laberint del qual ens és impossible sortir-ne sols. 

I és que jo i molts de nosaltres ens sentim atrapats en la precarietat. 
Alguns diuen que hem sortit de la crisi, però jo sento que si hem sortit, ho 
hem fet per la porta del darrere: deixant moltes persones com jo en una 
situació precària. Què vull dir?: Com puc fer front a un lloguer si tinc un 
contracte temporal a mitja jornada? Com puc estar tranquil·la cada nit sabent 
que no puc pagar el menjador de la meva filla? Com puc viure amb el neguit 
d’haver-li de dir que no quan em demana d’anar a berenar juntes? Com puc 
pensar en el futur si la feina se m’acaba d’aquí a un mes i no tinc resolt el dia 
a dia? Això és la precarietat: construir el meu projecte vital i el de la 
meva família sobre bases inestables.

Però he vist que a Càritas hi ha persones que comparteixen amb 
nosaltres el fil de la solidaritat i la fraternitat, que és el que ens mostra el 
camí de sortida. Gràcies per ser una d’aquestes persones que al llarg de 
l’any passat van fer possible que Càritas ajudés 22.435 persones com jo. 

Salutacions cordials,

Antònia Jaramillo

 
 
 

Barcelona, juny de 2017
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03 Qui som

UN AMPLI EQUIP HUMÀ AL 
SERVEI DE LES PERSONES 

Càritas és una entitat sense ànim de lucre de l’Església catòlica. La nostra 
missió és acollir i acompanyar les persones en situació de pobresa i exclusió 
social, per tal que siguin protagonistes del seu desenvolupament integral, des 
del compromís de la comunitat cristiana. 

Els tres objectius de Càritas són promoure, orientar i coordinar l’acció social; 
sensibilitzar la societat i denunciar situacions d’injustícia social. Volem 
construir un món on els béns de la Terra siguin compartits per tota la 
humanitat des de la dignitat de la persona, des del treball per la justícia social i 
des de la solidaritat i el compartir fratern. 

Càritas està formada per la comunitat cristiana, pels socis i donants, així com 
per totes aquelles persones i grups que, des de diferents accions i responsabilitats, 
treballen conjuntament i sumen esforços en favor de la missió que l’entitat té 
encomanada. Som 2.462 persones (2.320 persones voluntàries 142 persones 
contractades) que treballem conjuntament, i la nostra tasca s’amplia amb 214 
llocs de treball més, coberts amb personal extern que treballa directament als 
nostres projectes.

Persones voluntàries
EDAT DE L’EQUIP DE CÀRITAS

Persones contractades

Menors de 30 anys De 31 a 50 anys

De 51 a 65 anys Més de 65 anys

2.320 persones voluntàries

142 persones contractades
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03 Qui som

AL COSTAT DE LES COMUNITATS CRISTIANES

Càritas també són les comunitats cristianes, els socis i els donants, així com 
totes aquelles persones i grups que, des de diferents accions i responsabilitats, 
sumem esforços en favor de la missió que tenim encomanada en el territori 
de la diòcesi. 

L’arxidiòcesi de Barcelona comprèn: Barcelona ciutat, L’Hospitalet, una part 
d’Esplugues i de Sant Joan Despí, Cornellà, Sant Adrià, Badalona, Santa Coloma 
de Gramenet i gairebé tota la comarca del Maresme. Una població de prop 
de 2.643.620 persones (segons dades de l’Arquebisbat de Barcelona). Les 
zones pastorals són el mètode d’organització de Càritas Diocesana de 
Barcelona. La zona una, dues i tres corresponen a la ciutat de Barcelona. La 
zona quatre, comprèn una part de la ciutat de Barcelona (Sants-la Marina i 
Hostafrancs), els municipis de Cornellà, L’Hospitalet i dues parròquies de Sant 
Joan Despí i Esplugues. Les zones cinc i sis es corresponen pràcticament amb 
tot el Maresme.

L’equip de Càritas Diocesana de Barcelona es fa present als diferents 
territoris de la diòcesi gràcies a les Càritas parroquials, que són la proximitat 
de l’Església a les persones concretes. La Càritas parroquial és l’agent 
essencial de l’acció de Càritas. És el nivell territorial bàsic i més proper a la 
realitat de les persones i, per això, l’acció de Càritas Diocesana amb les 
comunitats cristianes ha de partir d’aquest nivell de proximitat, presència, 
treball i organització. Acompanyant des de les parròquies es potencia la 
vinculació de la comunitat cristiana amb els problemes i necessitats socials 
existents en la seva àrea d’influència, de tal manera que es pugui acompanyar 
i/o facilitar la implicació comunitària de la parròquia.
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03 Qui som

EL CONSELL

El president de l’organització és el cardenal de Barcelona, Mons. Joan 
Josep Omella, que juntament amb el delegat episcopal, Mn. Salvador 
Bacardit, i el director, Salvador Busquets, vetllen perquè es compleixin 
els eixos estratègics de l’entitat.

L’òrgan decisori està format per 17 consellers, entre ells: membres de les 
Càritas parroquials, sacerdots de cada zona pastoral, treballadors i membres 
escollits per l’arquebisbe de Barcelona.  Així, formen part del Consell de 
Càritas: 
 
Mn. Joan Cabot, representant de la Zona Pastoral 1
Jordi Camprubí, representant dels treballadors
Esteve Camps, membre nomenat per l’Arquebisbe de Barcelona
Ernesto Casa, representant de la Zona Pastoral 2
Felix Feliu, representant de Càritas Interparroquial de Mataró i representant 
de la Zona Pastoral 6
Mateu Martínez, representant d’OBA, entitat vinculada
Josep Matías, representant de la Zona Pastoral 3
Ricard Melich, representant de la Zona Pastoral 4
Xavier Oncins, representant de la Zona Pastoral 5
Manuel Ribas, representant de la Fundació Formació i Treball, entitat vinculada
Joan Rigol, membre nomenat per l’Arquebisbe de Barcelona
Ramon Terradas, membre nomenat per l’Arquebisbe de Barcelona
Eduard Sala, Cap de l’Àrea Social 
Anna Roig, Cap de l’Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals
Cristina Garcia, Cap de l’Àrea de Serveis Corporatius
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04 Persones ateses

Si en anys anteriors s’alertava des d’aquestes mateixes línies que la desigualtat 
estava augmentant, i malauradament això no ha estat un fenomen exclusiu de 
la nostra societat sinó comú dins els països de l’OCDE, podem afirmar que el 
2016 s’ha fet palesa una de les seves pitjors conseqüències: la precarietat. Des 
de Càritas Diocesana de Barcelona hem copsat que cada cop més 
persones han de construir la seva vida sobre unes bases molt febles. 
Així, si reben ingressos insuficients per cobrir les seves necessitats bàsiques, 
amb inseguretat en el lloc de treball, viuen en una situació d’incertesa i 
inestabilitat que s’estén a tots els àmbits de la seva vida (salut, habitatge, 
educació...), com si entressin en un laberint del qual no es pugui sortir. Es 
troben atrapades en la precarietat.

L’any 2016 hem atès 22.435 persones a Càritas Diocesana de Barcelona, un 
6% menys que l’any anterior si bé s’ha de tenir en compte que venim d’un 
període d’augments sostinguts amb taxes properes al 10% durant els anys 
2012-2014, que coincideix amb els anys de major duresa de la crisi 
econòmica. En termes de llars, han estat 11.207 el 2016, un 5% menys. 
Aquestes persones han rebut més serveis (48.978, un 4% més) i més ajudes 
econòmiques (2,6 milions d’euros, un 7% més), amb un total de més projectes 
respecte a l’any anterior (332, un 4% més). Per tant, som més intensius en 
l’atenció a les persones, que cada vegada necessiten més ajudes en 
tots els àmbits de la seva vida. En termes acumulats des de l’inici de la 
crisi, les persones ateses s’han més que duplicat, passant de 9.692 el 2007 fins 
a 22.435 el 2016 (i les llars de 5.299 a 11.207) i les ajudes econòmiques s’han 
multiplicat per 4 (de 718 milers a 2,5 milions d’euros).

2007   2008     2009    2010    2011   2012     2013      2014      2015      2016 

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0 Persones
Llars

14.000     

12.000

 10.000

 8.000

6.000

4.000

2.000

0

PERSONES I LLARS ATESES 
PER CDB. 2007-2016



12

04 Persones ateses

La precarietat laboral implica l’existència de treballadors pobres, és a dir, 
persones que malgrat tenir un sou se situen per sota del llindar de pobresa. 
Segons les darreres dades de l’INE, arriben al 14% del total de treballadors el 
2016. Per a aquestes persones la feina ja no és garantia per sortir de la seva 
situació de vulnerabilitat. A Càritas Diocesana de Barcelona, el 16% de les 
persones ateses en edat laboral són treballadors pobres. I també atenem 
moltes persones que estan acabant o ja han finalitzat les prestacions socials, 
com les d’atur. De fet, el 77% de les persones ateses en edat laboral es troba 
a l’atur. És difícil que es formin i facin una recerca activa de feina si no poden 
cobrir les necessitats bàsiques, i si no poden viure en un habitatge digne (el 
45% de les persones ateses no té una llar digna¹ ). No es tracta que les 
persones que pateixen la pobresa no siguin capaces de sortir-se’n, sinó dels 
efectes que viure constantment en la precarietat i l’escassetat tenen sobre les 
seves capacitats. En una situació de patiment constant, es fa gairebé impossible 
poder planificar la vida de manera autònoma i racional. La pobresa absorbeix 
el pensament de la persona que la pateix i impedeix concentrar-se en 
qualsevol cosa que no sigui la manca de recursos per cobrir les necessitats 
bàsiques². 

Per això, des de Càritas Diocesana de Barcelona defensem el treball 
decent, entès com l’oportunitat d’accedir a una ocupació productiva que 
generi un ingrés just, la seguretat al lloc de feina i la protecció social per a la 
família, bones perspectives de desenvolupament personal i integració social, 
llibertat perquè els individus expressin les seves opinions, s’organitzin i 
participin en les decisions que afecten la seva vida, amb igualtat d’oportunitats 
i de tracte per a tots.

“A la vida tots 
necessitem una 
segona oportunitat”

S’agrupen dins d’aquest concepte les persones 

sense sostre, les persones acollides o en entitats 

socials, les persones que ocupen habitatges i les 

que viuen de relloguer.

El 77% de les persones 
ateses en edat laboral es 
troben a l’atur.

El 16% de les persones 
ateses en edat laboral són 
treballadors pobres.

El 45% no té una llar digna.
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04 Persones ateses

El 2016 també ha estat un any on es constata que els efectes de la crisi s’han 
convertit en estructurals per a moltes persones. La pobresa s’ha tornat 
crònica, i estem atenent persones durant més anys. Així, malgrat la disminució 
del 6% en termes generals de les persones ateses, creixen del 7% les que fa 
més de cinc anys que atenem. De fet, dues terceres parts de les persones que 
s’adrecen a nosaltres ja les havíem atès en anys anteriors, i d’aquestes, un 31% 
fa més de cinc anys. Constatem la desesperació de les persones i famílies que 
atenem. No veuen perspectiva de millora i, per molt que facin, no troben 
sortida a la seva situació. Els sentiments predominants són la ràbia, la 
impotència i també la vergonya per haver de demanar ajuda. L’aïllament social 
augmenta, com també la solitud no escollida, la desvinculació social i la 
desmotivació. Mereixen una especial atenció els infants, presents a la meitat 
de les llars que atenem. A més a més, el 31% de les llars amb fills són a càrrec 
d’una mare sola, molt per sobre la mitjana de famílies monoparentals de 
Catalunya, entorn del 12%, cosa que ens indica que el rostre de la pobresa es 
correspon en molts casos amb el d’una mare sola. Per això, des de Càritas 
Diocesana de Barcelona lluitem per combatre la cronificació de la 
pobresa.

¹ S’agrupen les persones sense sostre, les persones acollides o en entitats socials, les persones que ocupen 
habitatges i les que viuen de relloguer.

² Respecte a aquest tema, és interessant seguir els descobriments de Mullainathan i Eldar a: Mullainathan, 
S. &Shafir, E.  Escasez ¿por qué tener poco significa tanto? México: FCE, 2016.

“La maternitat em 
va superar. Càritas 
m’ha ajudat a tirar 
endavant i assumir 
més plenament la 
meva situació”

La pobresa es fa crònica:  
a 2/3 de les persones ja les 
havíem atès en anys anteriors, 
i a un 31% d’aquestes fa més 
de cinc anys.

El 31% de les llars amb 
fills està a càrrec d’una 
mare sola.

A la meitat de les llars 
ateses hi ha infants.
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04 Persones ateses

Finalment, el 2016 hem notat un canvi en el perfil de les persones ateses. 
Així, si durant els anys de crisi més intensa es va produir un augment de les 
famílies monoparentals i de les famílies amb fills, fins a representar el 50% del 
total de llars ateses, en detriment de les persones soles, sembla que el 2016 
s’està corregint aquest efecte, i les persones soles tornen a guanyar 
protagonisme. I segons el país de naixement, el 2016 han arribat més 
persones procedents d’Hondures (19%), Veneçuela (80%) i el Salvador (48%), 
mentre que les espanyoles han passat de créixer d’un 19% els anys 2010-2014 
fins a una disminució del 6% el 2016. Això es correspon amb l’augment de les 
persones ateses sense autorització de residència, del 12%. La situació dels 
migrants sense autorització de residència és cada vegada pitjor, tant pels 
migrants econòmics, com per als refugiats, principalment per qüestions 
bèl·liques o polítiques. Per això des de Càritas Diocesana de Barcelona 
treballem per la igualtat d’oportunitats.

“A Càritas els hi 
vaig explicar la 
meva situació i 
em van escoltar”

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2009      2010      2011     2012       2013      2014    2015      2016 

Monoparentals i parelles amb fills
Persones soles

EVOLUCIÓ DE LES LLARS ATESES PER 
CDB, SEGONS TIPOLOGIA. 2009-2016

El 38% de les persones 
ateses són persones soles.

El 55% de les persones ateses 
són d’origen estranger.

El 19% de les persones ateses
no tenen autorització de 
residència.
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Les famílies viuen només en el present i amb molta inseguretat i inestabilitat. 
No disposen dels ingressos suficients per alimentar adequadament els seus 
membres. Això fa que només sobrevisquin i que, al viure al dia, no puguin 
planificar ni pensar en el futur. L’escassetat ofega les persones i no les permet 
actuar per sortir-se’n. En aquest sentit, des de Càritas Diocesana de 
Barcelona hem augmentat d’un 7% les ajudes econòmiques destinades a 
cobrir necessitats bàsiques, fins a 2,6 milions d’euros. D’aquestes, poc més de 
la meitat han estat per habitatge i llar i prop d’una tercera part per aliments. 
En concret, l’ajuda per aliments ha augmentat de l’11% el darrer any. Altres 
ajudes econòmiques es destinen a infància (beques menjador, escoles bressol, 
activitats extraescolars, etc.), transport, sanitat i formació.

Si als 2,6 milions d’euros esmentats hi sumem totes les ajudes a les 
parròquies (principalment, per aliments) i la despesa efectuada en menjadors 
socials i aliments dels centres de Càritas, així com l’import gestionat del 
Programa “Proinfància”, obtenim la xifra global de 4,3 milions d’euros invertits 
en ajudes a les necessitats bàsiques, un 4% més que l’any anterior.

A la fragilitat inherent a tota persona, hi ha una vulnerabilitat afegida per les 
circumstàncies socials i econòmiques que moltes vegades fa que la persona se 
senti sola i aïllada. A Càritas oferim un fil sòlid d’acompanyament i d’escolta, i, 
junts, en comunitat i amb treball en xarxa, busquem la sortida del laberint de 
la precarietat i lluitem per evitar que altres persones hi acabin entrant.
Conscients que els efectes de la crisi s’han convertit en estructurals, creiem 
que no hi valen solucions parcials, sinó integrals. Per això, pensem que és 
important que les persones disposin d’uns ingressos mínims que els 
garanteixin una estabilitat i els predisposin a sortir de la precarietat, si bé, 
això seria el primer pas. Calen polítiques d’inserció sociolaboral per a 
persones amb dificultats i un sistema econòmic que promogui el treball decent 
(concepte present a l’Encíclica “Laudato si” del papa Francesc). Complementat 
amb això, seria necessari garantir l’accés a un habitatge digne i estable. Per tant, 
ingressos mínims, treball decent i habitatge digne serien tres elements a garantir 
per part de les administracions per avançar cap a una societat més inclusiva.

04 Persones ateses

53%  Habitatge i llar 

8%    Infància

4%    Sanitat

4%    Transport

26%  Aliments

3%    Altres

2%    Formació a l’ocupació

SERVEI D’AJUDES ECONÒMIQUES 
DE CDB. 2016
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05 Acció social

L’Acció social de Càritas és molt diversa. Càritas porta a terme projectes 
propis, però també en col·laboració amb altres entitats.  Aquests projectes 
s’agrupen en un conjunt de set programes.

Hem atès 22.435 persones, un 6% menys que l’any anterior. Aquestes 
persones han rebut 48.978 serveis (un 4,2% més) en 332 projectes que 
estan distribuïts per tota la diòcesi (4% més).

A més a més, a les 162 Càritas parroquials i arxiprestals s’han atès 
73.234 persones, sobretot en necessitats bàsiques, a través dels 55 robers i 
109 punts de distribució d’aliments.

També hem pogut acompanyar més de 1.850 persones a través del suport 
econòmic i tècnic a 69 entitats i institucions socials de l’Eglésia, a les quals 
hem destinat 1,7 milions d’euros. 

Junts hem acompanyat prop de 98 mil persones.

EL FIL DE L’ESPERANÇA:

• 4.681 participants en algun dels 425 cursos de formació.

• 1.292 places als següents equipaments:     

 3 cases d’acollida, 9 unitats de convivència, 19 apartaments   
 tutelats, 24 pisos compartits i 310 pisos unifamiliars.   

• 4,3 milions en ajudes a les necessitats bàsiques, un 4% més que   
l’any anterior. D’aquests, 2 milions d’ajudes en aliments (amb un   
creixement del 9%) i 1,3 milions en ajudes econòmiques per    
habitatge (el 51% del total d’ajudes econòmiques - SAE).

• 550 infants han rebut reforç escolar.

• 397 dones acompanyades en la criança dels fills.

• 5.759 persones han rebut ajudes econòmiques.

• Per mitjà dels ajuts econòmics, la mediació, els pisos compartits i 
unifamiliars i els centres residencials,  s’ha evitat que 3.355 persones 
es quedin al carrer.

• 1.310 persones ateses procedeixen de països en conflicte.
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05 Acció social

“El més essencial és escoltar, ajudar i acompanyar les persones que demanen el 
nostre suport”.
Acollida i Acompanyament, i Salut Mental consta de 32 projectes i hem prestat 
12.473 serveis a 22.435 persones*.  

“Ara puc pagar el lloguer cada mes, l’escola del meu fill i les despeses”.
Ajuda a les Necessitats Bàsiques té 91 projectes per donar resposta immediata a 
situacions urgents i hem prestat 17.313 serveis a 8.946 persones*. 

“El més dur per a una mare és no saber com cuidar un fill i des de Càritas m’han 
acompanyat per tirar endavant”.
Famílies i Infància consta de 68 projectes on es potencien les capacitats i la 
vinculació afectiva i hem prestat 2.681 serveis a 1.966 persones*.

“Quan Càritas va ser coneixedora de la meva situació em va facilitar un habitatge 
on viure”.
Sense Llar i Habitatge, i Inserció Social Penitenciària amb els seus 33 projectes, vetlla 
perquè les persones visquin en una llar adequada, assequible i segura, i hem prestat 
4.173 serveis a 3.769 persones*. 

“Vaig començar fent cursos de català i de cuina, i ara m’han contractat, he trobat 
feina”.
Formació i Inserció Sociolaboral té 57 projectes per orientar, formar i 
acompanyar en la cerca de feina i hem prestat 10.061 serveis a 5.104 persones*. 

“Una persona sola no és ningú, el meu consell és que la gent no s’aïlli, que estigui en contacte 
amb altres persones”. 
Gent Gran a través dels 47 projectes treballa perquè les persones grans no 
estiguin aïllades i visquin amb dignitat, i hem prestat 739 serveis a 609 
persones*. 

“Vull que els meus fills creixin en un lloc on es visqui en pau”.
Migració i Codesenvolupament té 4 projectes per orientar i assessorar 
jurídicament les persones quan arriben, així com per donar suport a les 
comunitats d’origen. Hem prestat 1.538 serveis a 938 persones*. 

*Les mateixes persones han pogut participar en diferents  programes.
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“L’ essencial és escoltar, ajudar 
i acompanyar les persones que 

demanen el nostre suport”
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ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT

EL PRIMER PAS CAP A L’AUTONOMIA I LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS

L’acollida és l’eix central de l’actuació de Càritas. Suposa el primer contacte 
que totes les persones de la institució, contractades o voluntàries, tenim amb 
la persona que demana ajuda. Es fa amb discreció i des de la confiança.

El Programa d’Acollida i Acompanyament consta de 32 projectes i hem 

prestat 12.473 serveis a 22.435 persones. 

SERVEIS

ACOLLIDA INDIVIDUALITZADA 
(20 Centres d’Acollida individualitzada / 11207 serveis)

L’objectiu és fer una primera acollida individual i, si cal, acompanyar la família o la 
persona per millorar la situació amb la seva participació activa. 

SUPORT EN GRUP 
(5 Suports en grup / 303 serveis)

Està pensat per fomentar la relació entre persones que es troben soles o amb poca 
xarxa social. És un espai que promou el coneixement i l’ajuda mútua, el suport i 
l’intercanvi de pautes culturals. 

ASSESSORIA JURÍDICA 
(1 Assessoria jurídica / 278 serveis)

Està formada per un equip d’advocats voluntaris que assessoren les persones en 
diversos àmbits (laboral, habitatge, família, penal i civil).

ATENCIÓ PSICOLÒGICA 
(5 Projectes d’Atenció psicològica / 487 serveis)

Un equip de psicòlegs atén les persones individualment, en família o de manera grupal 
per ajudar-les a resoldre els conflictes emocionals i relacionals. També dóna 
assessorament i suport als professionals de Càritas. 

ATENCIÓ A MALALTS MENTALS SEVERS 
(1 Atenció a malalts mentals severs / 198 serveis)

Presta atenció professional (psicològica, psiquiàtrica i d’infermeria), tan ambulatòria 
com a domicili, treballant amb un pla terapèutic individual o grupal segons les 
necessitats de cada persona.
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“Ara puc pagar el lloguer cada mes, 
l’escola del meu fill i les despeses”
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AJUDA A NECESSITATS BÀSIQUES

GARANTINT ELS DRETS BÀSICS PER A VIURE

Amb l’objectiu de millorar les condicions de vida de les persones, s’atenen 
les seves necessitats més bàsiques i/o urgents (alimentació, pagament de 
rebuts, lloguers, transport, escolarització infantil, etc.).

El Programa d’Ajuda a les Necessitats Bàsiques té 91 projectes per donar 
resposta immediata a situacions urgents i hem pres¬tat 17.313 serveis a 
8.946 persones.

SERVEIS

AJUDA EN ESPÈCIE 

(84 projectes d’ajuda en espècie / 1942 serveis)
La majoria de projectes formen part de la xarxa de les Càritas parroquials i 
arxiprestals on es lliuren aliments, roba, productes d’higiene, parament de la llar i 
altres ajuts que permeten cobrir les necessitats bàsiques. Alguns punts s’han agrupat 
en Centres de Distribució d’Aliments (DISA) per oferir a les famílies una 
alimentació més completa i variada. 

SERVEI D’AJUDA ECONÒMICA 

(1 Servei d’Ajuda econòmica / 11209 serveis / 5 suports a parròquies)

Facilita ajuts econòmics en metàl·lic a persones i famílies perquè puguin fer front a 
les despeses d’alimentació, lloguer, habitacions rellogades, transport, escolarització 
dels fills, medicació, etc. Són temporals i es donen amb un acompanyament social.

SERVEI DE GESTIÓ DEL PROGRAMA CAIXA PROINFÀNCIA 

(1 Servei Caixa Proinfància / 4162 serveis)

Aquest servei gestiona els fons que, des de la Fundació Bancària “la Caixa” es 
destinen a l’alimentació i higiene infantil. S’han gestionat un total de 538 milers d’€. 



22

“La maternitat em va superar. 
Càritas m’ha ajudat a tirar endavant i 

assumir més plenament la meva situació”
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FAMÍLIES I INFÀNCIA

L’EMPODERAMENT INTEGRAL DE LA LLAR

Càritas dóna suport a les famílies, especialment als infants, adolescents 
i joves, per tal que puguin atendre les seves necessitats des d’una 
visió integral i amb una dimensió comunitària.El Programa de Famílies 
i Infància consta de 68 projectes on es potencien les capacitats i la 
vinculació afectiva i hem prestat 2.681 serveis a 1.966 persones.

CANGUR D’INFANTS 
(10 Cangur d’infants / 312 serveis)

Amb el suport de professionals, 
voluntariat i alguns pares i mares, els 
infants poden jugar i fer activitats mentre 
els pares realitzen cursos de formació.

SUPORT A LA CRIANÇA 
(8 Suport a la criança / 315 serveis)

Cada matí s’acompanya les dones en la 
criança dels seus fills i filles (0 a 3 anys) i 
se les ajuda a consolidar uns llaços 
afectius protectors i generadors d’amor. A 
les tardes, també s’hi fan tallers grupals 
per a famílies amb infants petits.

CENTRES DE LLEURE
(3 Centres de lleure / 267 serveis)

Amb el suport d’un equip de monitors, es 
fan activitats de lleure, esportives i tallers, 
així com colònies i casals d’estiu.

CENTRES PAIDÓS 
(7 Centres Paidós / 524 serveis)

Per al conjunt de famílies amb fills 
menors de 6 anys. S’atén tots els 
membres de la família i se’ls acompanya 
de forma integral i intensiva en els 
diferents aspectes de la vida familiar: 
criança, temes escolars, formació dels 
pares i mares, recerca d’habitatge, salut...

REFORÇ EDUCATIU 
(27 Reforç educatiu / 550 serveis)

Compten amb professionals contractats 
i voluntariat que ajuden, dues tardes a la 
setmana, als infants i als adolescents en 
etapa d’escolarització obligatòria a fer 
les tasques escolars i millorar els hàbits 
d’estudi i de treball. 

CASALS PER A JOVES 
(3 Casal de joves / 336 serveis)

Per a joves de 16 a 21 anys. Se’ls ajuda 
en els seus estudis, a organitzar un lleure 
que faciliti el seu creixement personal, 
en aspectes de salut, fent esport, en la 
recerca de feina, etc. 

AJUDA A LA LLAR 
(5 Ajuda a la llar / 66 serveis)

S’ofereix servei assistencial i educatiu a 
domicili per donar suport a les 
necessitats de la vida diària com: 
higiene, alimentació, salut, cura dels fills, 
organització de la llar...

CASES D’ACOLLIDA 
(2 Cases d’acollida / 157 serveis)

Per a dones soles i/o amb fills. Una acull 
situacions d’urgència, l’altra,  és per 
poder-s’hi estar un any o més. Els 
oferim un espai de contenció i 
seguretat i les acompanyem en el seu 
procés de recuperació de les situacions 
de violència i/o vulnerabilitat que han 
viscut.

CENTRES OBERTS 
(3 Centres oberts / 154 serveis)

S’adrecen a nens, nenes i adolescents, 
entre 6 i 16 anys, i les seves famílies. 
Diàriament i en horari extraescolar, s’hi 
duen a terme programes d’habilitats i de 
creixement emocional, així com activitats 
de reforç educatiu, esports... Garanteixen 
el berenar i alguns dies el sopar.
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“Vaig començar fent cursos de 
català i de cuina, i ara m’han 
contractat, he trobat feina”
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FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

LA FEINA DE TROBAR FEINA

Oferim a les persones en situació d’atur orientació, formació i 
acompanyament dins d’un itinerari personalitzat per millorar les seves 
possibilitats de reincorporar-se al mercat de treball. El Programa de Formació 
i Inserció Sociolaboral té 57 projectes per orientar, formar i acompanyar en la 
cerca de feina i hem prestat 10.061 serveis a 5.104 persones.
L’itinerari es compon de les següents fases:

FORMACIÓ D’OFICIS BÀSICS 
(8 Formació d’oficis bàsics / 554 serveis)

S’hi fa formacions bàsiques relacionades 
amb el mercat de treball, com: la cura de 
persones, electricitat, jardineria, 
peixateria, cuina, logística, etc. Inclou 
l’alfabetització digital. Alguns tenen servei 
de cangur.

FORMACIÓ D’OFICIS 
PROFESSIONALS 
(6 Formació d’oficis professionals / 392 
serveis)

Atenent a les necessitats del mercat de 
treball, es fan cursos formatius perquè la 
persona adquireixi els coneixements 
bàsics d’una professió. S’acompanyen de 
pràctiques en empreses.

ASSESSORAMENT EN 
LA CONTRACTACIÓ 
(2 Assessorament en la 
contractació / 63 serveis)

S’ha establert la col•laboració amb 
empreses d’inserció per tal que les 
persones amb dificultats puguin accedir a 
un contracte de treball protegit. Per als 
joves menors de 30 anys, s’ofereix la 
contractació dual, que consisteix en un 
contracte formatiu d’un any que inclou 
teoria i pràctica en una empresa.

ESPAIS DE CERCA DE FEINA 
(2 Espais de cerca de feina / 271 serveis)

Són espais oberts en els quals les 
persones aprenen a utilitzar les eines de 
recerca de feina i, un cop conegudes, fan 
recerca intensiva. Inclouen una borsa de 
treball domèstic.

SERVEI D’OCUPACIÓ 
– FEINA AMB COR 
(1 Servei d’Ocupació - Feina 
amb Cor / 2108 serveis)

Mecanisme intensiu d’acompanyament 
personalitzat per a persones que fa 
temps que es troben fora del mercat de 
treball.

BORSA DE TREBALL 
(1 Borsa de treball domèstic / 169 
serveis)

Recurs específic per aquelles persones 
que orienten la seva inserció laboral en 
l’àmbit domèstic que a vegades implica la 
tasca de cura de persones dependents. 
Requereixen un tractament i un 
acompanyament que vetlla pel millor 
encaix entre les persones i les famílies 
que requereixen suport a la seva llar.

ORIENTACIÓ LABORAL 
(14 orientacions laborals / 2769 
serveis)

Es realitza una diagnosi inicial de la 
persona, tant en l’àmbit personal com 
en relació a la seva trajectòria laboral.

APRENENTATGE DE 
LA LLENGUA 
(13 Aprenentatge de la llengua / 2711 
serveis)

Es treballa la incorporació de les 
persones a la societat d’acollida a partir 
de l’aprenentatge de les llengües 
catalana i castellana en diferents nivells.

HABILITATS PERSONALS 
I SOCIALS 
(5 Habilitats personals i socials / 520 
serveis)

S’aborden aquells factors de l’àmbit 
personal, vital i social (formació, salut, 
relacions, entorn, organització de la vida 
quotidiana, situació econòmica, etc.) 
que poden afavorir o dificultar la 
inserció al mercat de treball.

COMPETÈNCIES LABORALS 
(5 Competències laborals / 504 serveis)

Permeten identificar les habilitats i els 
trets característics de personalitat per 
tal que la persona prengui consciència 
de quines són les seves competències i 
quines ha de millorar.
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“Vull que els meus fills creixin en 
un lloc on es visqui en pau” 
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MIGRACIÓ I CODESENVOLUPAMENT

«ERA FORASTER, I EM VAU ACOLLIR»

El Programa de Migració i Codesenvolupament dóna suport a les persones 
estrangeres que viuen entre nosaltres i els facilita l’acollida a la nostra 
societat. També dóna suport a projectes de les comunitats d’origen dels 
immigrants. Hem prestat 1.538 serveis a 938 persones, en 4 projectes.

SERVEIS

ASSESSORIA JURÍDICA 

(1 Assessoria jurídica / 1058 serveis)

Ofereix una atenció legal individualitzada i grupal al col·lectiu de migrants que 
s’atenen als territoris de Càritas. També se sensibilitza i es forma la comunitat sobre 
qüestions jurídiques i tràmits a realitzar.

RETORN VOLUNTARI 

(1 Retorn voluntari / 6 serveis)

S’acompanya en tot el procés de retorn dels migrants que no poden o no desitgen 
continuar al nostre país, vetllant perquè es faci de forma ordenada i en condicions 
humanes. Des del servei, a vegades, se n’assumeix el cost.

PROJECTES A LES COMUNITATS D’ORIGEN 

(1 Projecte a les comunitats d’origen / 387 serveis)

Es pretén convertir les persones immigrades en agents de desenvolupament social i 
econòmic als seus països d’origen al mateix temps que s’incorporen a la vida pública 
de la societat d’acollida.

AJUDA ALS REFUGIATS 

(1 Ajuda als refugiats / 87 serveis)

El Servei d’Ajuda als Refugiats de Càritas Diocesana de Barcelona sorgeix per 
canalitzar l’ajuda de l’Església de Barcelona. Té el doble objectiu d’ajudar les persones 
procedents de països amb algun tipus de conflicte que poden optar a asil o refugi i 
donar ajuda in situ a través de les Càritas dels països d’origen.
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“Quan Càritas va ser coneixedora 
de la meva situació em va facilitar 

un habitatge on viure”  
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SENSE LLAR I HABITATGE

LA LLAR COM A REFUGI DE LA VIDA

Conscients que l’habitatge és un dret que ha de ser adequat, assequible i segur, 
des del programa es treballa, tant per enfortir i restablir els vincles i la xarxa 
social, laboral, familiar i comunitària de les persones en situació de sense llar, com 
per evitar que més gent caigui en l’exclusió social residencial a causa de 
l’impagament de l’habitatge per manca de recursos econòmics o sobreendeutament.

El Programa de Sense Llar i Habitatge, amb els seus 33 projectes, vetlla perquè les 
persones visquin en una llar adequada, assequible i segura, i hem prestat 4.173 
serveis a 3.769 persones.

ACOMPANYAMENT EN DRETS  
(1 Acompanyament en drets / 41 serveis)

Servei on advocades i advocats es desplacen als recursos que 
Càritas té dedicats a persones que estan en situació de sense 
llar amb l’objectiu d’assessorar-les legalment i jurídica per tal 
que tinguin al seu abast la possibilitat de consultar qualsevol 
dubte relacionat amb la defensa dels seus drets en qualsevol 
àmbit: multes, sancions, reclamacions administratives, etc.

CASA PER A DONES EN REINSERCIÓ  
(1 Casa per a dones en reinserció / 29 serveis)

És un recurs residencial i educatiu amb l’objectiu que les dones 
que provenen d’institucions penitenciàries es reincorporin a la 
vida social, cultural i d’oci de l’entorn, a partir d’un procés 
personal i grupal. Inclou un programa d’habilitats per a la vida 
quotidiana amb activitats diverses.

CENTRES DIÜRNS 
(5 Centres diürns / 1049 serveis)

Aquests centres diàriament ofereixen suport personal, àpats i 
serveis com: orientació sanitària, dutxa, bugaderia, consigna i 
domiciliació de correu. 

PISOS COMPARTITS
(24 Pisos compartits / 114 serveis)

Habitatges d’estada temporal, amb suport educatiu i de 
voluntariat, per a persones menors de 65 anys, que estiguin 
soles o bé per a dones amb fills en situació de vulnerabilitat 
social. 

SERVEI DE MEDIACIÓ EN HABITATGE (SMH)
(1 Servei de Mediació en l’Habitatge / 1775 serveis)

Servei de prevenció de l’exclusió residencial basat en la 
mediació i l’assessorament, tant per a casos de propietat com 
de lloguer.

PISOS UNIFAMILIARS 
(1 Servei de Pisos Unifamiliars amb 
309 habitatges / 1165 serveis)

Pisos de lloguer assequible amb acompanyament educatiu, 
d’estada temporal per a persones i famílies amb fills en 
situació de vulnerabilitat social i econòmica. Gestionats per la 
Fundació Foment de l’Habitatge Social.

SERVEIS
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“El meu consell és que la gent 
no s’aïlli, que estigui en contacte 

amb altres persones”   
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GENT GRAN

SENTIR-SE ACOMPANYAT EN LA DARRERA ETAPA DE LA VIDA

Càritas té cura d’aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen 
d’escassos mitjans econòmics, tenen dependència física i/o social i/o no compten 
amb una xarxa relacional de suport.

Amb el Programa de Gent Gran a través dels 47 projectes treballem perquè no 
estiguin aïllades i visquin amb dignitat, i hem prestat 739 serveis a 609 persones.

SERVEIS

VISITES A DOMICILI (14 Grups / 267 serveis)

Grups de voluntaris i voluntàries visiten setmanalment el domicili o la residència de 
persones grans que no tenen suport social. Fan companyia, animació a residències, 
passegen i acompanyen la gent gran al metge, etc.

AJUDA A LA LLAR (5 Ajuda a la llar / 81 serveis)

Servei assistencial i educatiu a domicili per donar suport a les activitats de la vida 
diària (higiene, alimentació, neteja, salut i cura de la persona) i la vinculació de la 
persona a la xarxa familiar i social.

PISOS COMPARTITS (9 Pisos compartits / 26 serveis)

Un total de 24 places en 9 habitatges compartits per a persones grans que 
siguin autònomes i sàpiguen autogestionar-se. A cada habitatge viuen 3 o 4 
persones, amb espais propis i comuns. Compten amb suport professional.

SUPORT EN GRUP (17 Suport en grup / 290 serveis)

Voluntaris que organitzen setmanalment activitats grupals, generalment en els locals 
de les parròquies: xerrades, jocs, gimnàstica, manualitats, sortides culturals i excursions. 

APARTAMENTS AMB SUPORT (1 Apartament amb suport / 38 serveis)

Un edifici de 19 apartaments individuals o de matrimoni, amb 24 places totals, 
destinades a gent gran amb autonomia per a les activitats de la vida diària. Tenen 
serveis comuns com: bugaderia, neteja o sala d’estar.

VACANCES D’ESTIU (1 Vacances d’estiu / 37 serveis)

Durant dues setmanes dels mesos de juny i juliol, s’organitzen activitats de lleure i 
uns dies de vacances fora de la diòcesi amb l’objectiu que puguin relacionar-se, 
compartir vivències i trencar amb la quotidianitat.         
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DINAMITZACIÓ DE LES CÀRITAS 
PARROQUIALS I ARXIPRESTALS 
DES DE LA COMUNITAT I PER A LA COMUNITAT

La diòcesi de Barcelona està dividida en sis zones pastorals, 26 
arxiprestats i un total de 206 parròquies.

L’Acció Social de Càritas Diocesana de Barcelona no s’entendria sense l’esforç de 
moltes mans que treballen enllaçades al servei de les persones en situació de 
vulnerabilitat. Durant aquest 2016, s’ha volgut repensar el model d’acció social, 
amb l’objectiu de saber qui som i on som. Les respostes a aquestes preguntes han 
d’ajudar-nos a ser una comunitat que aculli i millor  les persones que més ho 
necessiten.

Cal valorar l’esforç de coordinació que els territoris de la diòcesi de Barcelona 
han dut a terme durant aquest 2016, a l’hora d’establir criteris d’unificació entre 
els diferents arxiprestats. En especial, es destaca la bona feina dels reforços 
educatius que es duen a terme des d’espais parroquials:

05 Acció social

 

ZONA PASTORAL 1

ZONA PASTORAL 11
ZONA PASTORAL 111

ZONA PASTORAL IV

ZONA PASTORAL V 
ZONA PASTORAL VI
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ZONA PASTORAL IV

•  Nou Matern situat a Cornellà de Llobregat, dos 
nous reforços educatius dos reforços de parròquia i 
posada en marxa del projecte Tastets de Vida.

• Jornada de voluntariat a l’arxiprestat de Torrassa-Collblanc.

•  Potenciació del projecte Resivol al territori i 
Jornada amb els Arxiprestes i l’equip de Càritas de 
la zona.

ZONA PASTORAL 1

• Reforç Educatiu iniciat a la Parròquia de Sant Ferran 
per part dels voluntaris de la parròquia.

•  Les unitats de convivència del Paral·lel han comptat 
amb una nova activitat d’Hort Urbà.

• Acompanyament arxiprestal de la Parròquia de Sant 
Josep Oriol per mitjà de jornades amb els voluntaris.

ZONA PASTORAL 11

•  Potenciació de la presència de Càritas a la Zona Pastoral.

• Acompanyament parroquial amb tallers com el 
“Mòdul de Migració i Refugi”.

•  Millora de la vinculació amb els projectes parroquials 
i les comunitats religioses del territori.

ZONA PASTORAL 111

•  Projecte d’Orientació Laboral al barri de la Mina.

• Coordinació més intensa amb el Casal 
d’Adolescents i Joves Llops de Taga, a Torrebaró.

• Potenciació de l’acollida a les comunitats 
parroquials, reforçant la formació dels voluntaris 
amb tallers que s’han dut a terme a Sant Andreu i 
Trinitat Roquetes.
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ZONA PASTORAL V     ZONA PASTORAL VI

• Elaboració d’un manual d’economia domèstica i creació de diferents 
projectes d’acompanyament de gent gran al Maresme.

•  Continuïtat del bon funcionament de projectes d’infància com els 
reforços educatius, els materns i els PAIDÓS.

•  Acompanyament dels voluntaris de la parròquia de Sant Cristòfol de Premià 
de Mar i presentació de l’acció social de Càritas al municipi de Dosrius.
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EL TREBALL EN XARXA

UNINT ESFORÇOS AMB ALTRES ACTORS

El treball en xarxa ha estat essencial durant aquest 
2016. Per exemple, s’han realitzat accions de 
coordinació per impulsar el Programa Labora amb 
l’Ajuntament de Barcelona, La Xarxa d’Atenció a 
Persones Sense Llar de Barcelona (XAPSLLB), la revisió 
del model proinfància amb la Fundació La Caixa i la 
implicació directa en el canvi de model de cobertura de 
necessitats bàsiques a Barcelona. A nivell de la diòcesi, 
es destaquen les accions següents:
  

• Participació en l’Eix Gran, un treball de coordinació 
amb els serveis socials de l’Eixample per donar servei 
a totes les persones grans que es troben en una 
situació de solitud al districte.

•  Realització de diversos tallers per joves i adolescents 
sobre la prevenció d’addiccions al barri de la 
Barceloneta.

• Relació amb l’Esplai de Sant Felip Neri, el Centre 
Heura, la Fundació ACIS i amb les Llars Compartides 
de persones grans.

•  Elaboració del Pla Comunitari de Roquetes i reforç del 
contacte amb el projecte d’Orientació Laboral de la 
Zona Nord.

•  Coordinació d’accions amb l’Espai Solidari de Sant 
Medir, valorant positivament la seva vinculació amb el 
barri. També s’ha treballat un projecte relacionat amb 
la gent gran al barri del centre de l’Hospitalet. Alhora, 
s’han mantingut reunions amb la Fundació la Vinya per 
millorar el repartiment d’aliments, s’ha treballat en 
favor del reforç escolar de Santa Maria de Sants i s’ha 
assessorat el projecte de sensellarisme de 
l’Ajuntament de Cornellà.

•  Treball conjunt amb la Xarxa d’Atenció a les Persones 
Sense Llar de Badalona, amb la Fundació Roca i Pi, 
Acollida i Esperança, la Fundació Mambré i 
l’Ajuntament de Badalona.

•  Relació constant amb els serveis socials i àrees de 
salut de l’Ajuntament de Cornellà, amb l’objectiu de 
determinar el seu nivell de participació en el Matern 
Sant Miquel. S’ha format part d’un grup de treball 
sobre habitatge a la ciutat de Cornellà, a la taula 
d’inclusió de la ciutat de l’Hospitalet i a la comissió de 
la TIAF sobre Adolescents i Salut mental del barri de la 
Marina de Barcelona.

•  L’any 2016 ha destacat per una bona coordinació 
amb Càritas Catalunya i Càritas Española en matèria 
de gestió de l’alimentació. També s’ha participat en un 
grup de treball sobre les necessitats bàsiques amb 
l’Ajuntament de Barcelona i s’han dut a terme 
diferents trobades amb la Fundació Banc de 
Recursos i Nutrició Sense Fronteres per oferir el 
millor assessorament i serveis a les persones que 
acollim i acompanyem.

• S’han impulsat projectes de col·laboració amb 13 
entitats que actuen per pal·liar la violència infantil al 
territori que comprèn Badalona, Sant Coloma i el 
Maresme. El PAIDÓS d’Hospitalet ha desenvolupat 
una xarxa d’infància amb les entitats del barri, i la 
casa d’acollida Marialar per a dones maltractades ha 
iniciat una feina de coordinació amb el Servei 
Municipal d’atenció a la violència masclista.

•  En l’àmbit d’accions portades a terme amb altres 
actors, s’ha continuat participant en la Xarxa 
d’Atenció a les Persones Sense Llar de Barcelona 
(XAPSLLB) i Badalona, i s’ha treballat amb 
coordinació amb la Plataforma per un Habitatge 
Digne.

• En relació al programa de gent gran, les unitats de 
convivència han participat en el projecte Apropa 
Cultura, una acció coordinada d’equipaments 
culturals que treballen per fomentar l’accés de totes 
les persones a la cultura i a l’oci inclusiu. També han 
realitzat activitats relacionades amb horts urbans, 
clubs esportius, associacions de veïns, casals i diverses 
entitats.

•  Des dels habitatges tutelats Almeda, s’ha assistit 
regularment a clubs esportius i casals, i s’ha establert 
una col·laboració constant amb l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat.

•  El projecte Quan Kedem? Ha tingut una bona 
coordinació amb alumnes de 1r i 2n de batxillerat i 
les seves respectives escoles. Els alumnes han tingut 
l’oportunitat de visitar a gent gran que viu sola en 
residències tant públiques com privades i d’aquesta 
manera han comptat amb una primera experiència 
de voluntariat.

•  S’ha treballat en xarxa amb la Plataforma d’Entitats 
Cristianes amb els Immigrants. Gràcies a aquesta 
coordinació, s’han realitzat activitats de denúncia i 
sensibilització per mitjà de xerrades, esdevenint 
agents d’hospitalitat.
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SUPORT DE CÀRITAS A ALTRES ENTITATS

Des de CDB també donem un suport, que pot ser tècnic, econòmic o de 
totes dues classes, a entitats amb les quals compartim valors per tal d’ajudar-
les a teixir la seva pròpia xarxa i també a fer créixer l’acció social al territori 
de la diòcesi. Durant el 2016, CDB ha donat suport econòmic i tècnic a 70 
entitats i institucions socials d’Església. En total s’hi han destinat prop de dos 
milions d’€.

Classificades per àmbits, aquestes entitats són:

ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT:

FUNDACIÓ LA VINYA
CENTRE SANT PAU (MATARÓ)
GRESOL
ASSOCIACIÓ INTERCULTURAL DIÀLEGS DE DONA
FUNDACIÓ INTEGRAMENET
FUNDACIÓ SECRETARIAT GITANO

AJUDA A NECESSITATS BÀSIQUES:

BONA VOLUNTAT EN ACCIÓ
ESCOLES PARROQUIALS CRISTIANES
ESCOLA ST JORDI - CASAL ESTIU BARRI POMAR
ASSOCIACIÓ LA NAU

FAMÍLIES I INFÀNCIA:

CENTRE OBERT SANT JAUME. BADALONA
CENTRE OBERT RIALLES. SANTA COLOMA
CENTRE OBERT SALUT ALTA. BADALONA
FUNDACIÓ ATENEU SANT ROC. BADALONA
CENTRE OBERT LA LLUMENETA. FLORIDA
CENTRE EDUCATIU I DE LLEURE CEL BON PASTOR
ESPLAI LLUÍS M. CHANUT. SANT ROC. BADALONA
ESPLAI ESQUITX. CIUTAT VELLA
SMI LES NEUS (LA MINA)
FUNDACIÓ MANS A LES MANS
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ITACA
FUNDACIÓ PARE MANEL
FUNDACIÓ COMTAL
O.B.A.
ACISJF - IN VIA
CLUB INFANTIL JUVENIL SANT FELIU - SANT ILDEFONS
ASSOCIACIÓ TEATRE PA’TOTHOM
FUNDACIÓ VIARANY - CO EIXAMPLE
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MINYONS ESCOLTES I GUIES DE CATALUNYA
HOSPITAL DE NENS
CASAL ESTIU EL PADRÓ
ESCOLA NEN DÉU
CENTRE SOCIEDUCATIU POBLE SEC
CASAL INFANTIL CANPEDRÓ

SENSE LLAR I HABITATGE:

CENTRE NOCTURN PER A PERSONES SENSE SOSTRE. BARCELONETA
LLOC DE LA DONA. OBLATES
CALIU ESPAI D’ACOLLIMENT SENSE LLAR SANT JOAN D’HORTA
OBINSO
INICIATIVA SOLIDÀRIA
MENJADOR SOCIAL EMMAUS
PROJECTE ENLLAÇ
ASSOCIACIÓ LLIGAM
COORDINADORA CONTRA LA MARGINACIÓ

FORMACIÓ I INSERCIÓ SOCIOLABORAL: 

ANEM PER FEINA. CIUTAT VELLA
FORMACIÓ MIGRASTUDIUM. CIUTAT VELLA
FUNDACIÓ ARED
ACIS
ASSOCIACIÓ ESTEL TÀPIA
FUNDACIÓ EL LLINDAR
INSERCIÓ LABORAL CIM
EICA - ESPAI INCLUSIÓ I FORMACIÓ CASC ANTIC

MIGRACIÓ I CODESENVOLUPAMENT: 

KSAR EL KEBIL. FILLES DE LA CARITAT
KENITRA. SALESIANS. FORMACIÓ OCUPACIONAL. MARROC
COMUNITAT FILIPINA. BARCELONA

GENT GRAN:

TEMPS DE VIURE
COORDINADORA ENTITATS POBLE SEC
FUNDACIÓ ROURE
FUNDACIÓ LLARS COMPARTIDES
FUNDACIÓ PRO-VELLESA PROVEA
TAICHÍ, SALUT I CONCIÈNCIA
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VOLUNTARIAT

ELS VOLUNTARIS: LA FORÇA QUE MOU CÀRITAS

Càritas Diocesana de Barcelona compta amb la 
col·laboració de 2.320 persones voluntàries, de les quals 
487 s’han inscrit el 2016. Són persones que accedeixen a 
través de les parròquies o bé després d’una de les 17 
sessions informatives que es fan durant l’any.

LA FORMACIÓ, EIX VERTEBRADOR 
DE L’ACCIÓ VOLUNTÀRIA

Una de les preocupacions del programa és la formació.  
Així, l’Escola de Formació del Voluntariat 
ofereix un itinerari formatiu per etapes:

INICIAL: 

•   Curs d’iniciació al Voluntariat: Té una durada de 12 
hores i és una formació bàsica sobre el voluntariat 
social. El 2016 s’han realitzat 7 cursos, amb la 
participació de 146 alumnes. Aquest curs està 
homologat per la Generalitat de Catalunya.

 

PERMANENT:

• A la lliçó inaugural de l’Escola de formació, els 
assistents van escoltar les reflexions i consells de 
l’arquebisbe Omella. En aquesta lliçó inaugural, es va 
parlar de com realitzar el voluntariat des del cor i 
sobre la feina dels voluntaris de Càritas enllaçada als 
valors de l’Església.

•   Cicle de reflexions entorn de l’experiència del 
voluntariat (en total 8 sessions d’una hora i mitja al 
llarg de l’any). S’hi van tractar temes com 
l’espiritualitat en l’acció social de Càritas, la pobresa 
infantil o una explicació de l’acció social de Càritas 
Diocesana de Barcelona.

•   3 Cursos de Gestió de les emocions on els 
voluntaris han participat en nou sessions de gestió 
de les emocions, on han après a comprendre les 
problemàtiques de les persones que acompanyen i 
quines decisions són les més útils per acceptar i 
superar millor els reptes.   

• El Mòdul bàsic en Migració s’ha impartit dues 
vegades al llarg de l’any, i ha volgut reflexionar sobre 
la diversitat cultural a casa nostra. S’hi han adquirit 
claus interpretatives per comprendre la complexitat 
de la nostra societat des del punt de vista de la 
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diversitat cultural, i s’han treballat eines per la gestió i 
el tractament d’estereotips, prejudicis i rumors sobre 
la diversitat cultural.

ESPECÍFICA:

Amb la voluntat d’aproximar-nos al territori, l’Escola de 

Formació del Voluntariat ha ofert més de 60 cursos amb una 
assistència de gairebé 2000 persones a les diferents zones 
pastorals.

Entre aquestes activitats, destaca el Curs de Principis 
bàsics del Voluntariat (6 hores), que s’ha adreçat a joves 
de 16 a 20 anys que volen iniciar-se en el 
voluntariat.D’altra banda, s’han realitzat jornades de 
formació per aquells voluntaris que treballen amb 
persones grans que viuen en residències. En aquests 
cursos, s’hi ha tractat el valor de la pèrdua. La pèrdua de 
les habilitats, de les amistats, de la memòria i de com 
afrontar la mort de les persones que acompanyem.

A més, l’Escola de Formació del Voluntariat ha realitzat 5 
accions formatives a entitats externes, amb la 
voluntat de treballar en xarxa amb la resta d’entitats 
socials.

A més de les activitats del dia a dia, els voluntaris van 
assistir a la III Trobada de Càritas Catalunya celebrada a 
Tarragona, on van aplegar-s’hi més de 1.800 voluntaris 
de totes les Càritas diocesanes de Catalunya per posar 
en comú la tasca realitzada a tot el territori català.
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COMUNICAR PER MILLORAR, 
MILLORAR PER SENSIBILITZAR

Durant el 2016, la comunicació ha sigut un pilar essencial per sensibilitzar la 
ciutadania, explicar la nostra tasca i denunciar les causes injustes. Per fer-ho, 
hem consolidat la nostra presència digital (Web, Twitter, Facebook, Instagram) 
seguint una estratègia acurada i planificada. Aquesta estratègia ha anat de la 
mà de les campanyes institucionals, la presència als mitjans de comunicació i 
els esdeveniments que hem dut a terme al llarg del 2016. El maig, presentàvem 
l’informe “Nedant a mar obert” al Casal del Metge. L’acte va ser conduït per 
la degana del Col·legi de Periodistes, Neus Bonet i, entre d’altres, intervingué 
Anton Costas, Catedràtic de política econòmica de la Universitat de 
Barcelona i expresident del Cercle d’Economia. L’acte va fer valer la tasca de 
“Feina amb Cor”, el programa d’inserció laboral de Càritas Diocesana de 
Barcelona iniciat al desembre del 2013 i que ja ha ajudat a més de 2.000 
persones a trobar feina. 
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D’altra banda, Càritas Diocesana de Barcelona ha volgut apropar-se als seus 
socis amb la premissa “vine i veuràs”. Per fer-ho, vam organitzar una jornada 
de portes obertes als espais de Càritas situats a la Barceloneta: Feina amb 
Cor, Paidós, Centre obert Glamparetes, Casal d’adolescents i joves. La jornada 
va ser tot un èxit, i va aproximar l’acció social als col·laboradors que sostenen 
la tasca de l’entitat.

Les campanyes institucionals han volgut ser una esmena a la totalitat al 
discurs oficial de què la crisi ja és història. Si bé les dades macroeconòmiques 
mostren una lleugera millora, el cert és que des de Càritas Diocesana de 
Barcelona hem volgut denunciar que aquesta millora no ha arribat a les 
persones vulnerables. Per això dèiem que “Després de la tempesta NO arriba 
la calma”, i hem volgut posar èmfasi per tots els canals possibles la feina feta 
amb les persones més vulnerables.  Afirmem que amb l’esforç de cadascú i un 
acompanyament personalitzat i proper, les persones poden recuperar 
l’esperança i refer la seva vida.
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467 APARICIONS EN MITJANS EL 2016 
(un 25,8% més que el 2015)

Prensa WebRàdioTV
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40%

Agència WebRàdioPremsa
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FACEBOOK 
5.176 seguidors 
(un 105,8% més que en 2015)

2514

5176

1835

2014 2015 2016

TWITTER 
7.666 seguidors
(un 16,2% més que en 2015)

INSTAGRAM 
366 seguidors

2014 2015 2016

5053
6596

7666
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CAPTAR FONS AMB RESPONSABILITAT SOCIAL

La feina de Càritas Diocesana de Barcelona no seria possible sense la 
col·laboració de les més de 700 Entitats amb Cor que, de manera voluntària, 
ens donen suport per tirar endavant la nostra tasca social.

En el transcurs del 2016, han col·laborat un total de 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’esdeveniments 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.

A més de continuar col·laborant en activitats com la festa intergeneracional, 
el tradicional concert solidari de Santa Maria del Mar, la Mona de Pasqua o 
l’arribada dels Reis de l’Orient a Glamparetes, entre d’altres, Entitats amb 
Cor ha organitzat activitats innovadores que han fet arribar el missatge de 
Càritas a més persones de la diòcesi. 

Una mostra d’això és la participació de Càritas Diocesana de Barcelona en la 
38a Cursa de El Corte Inglés, on van assistir 64.656 persones. Càritas va ser 
l’entitat associada d’aquesta edició, i amb motiu d’aquesta participació vam 
crear el dorsal amb el número “23.500”, que simbolitza les persones ateses 
durant el 2015.  L’activitat va anar acompanyada d’una xerrada amb l’Araceli 
Segarra, Ambaixadora amb Cor que va explicar com associar els valors de la 
superació amb l’esport.

8%

6%

5%

4% 66%

11%

Empreses amb Cor

Escoles amb Cor

Clubs amb Cor

Fundacions amb Cor

Cultura amb Cor

Universitats amb Cor

MÉS DE 700
ENTITATS AMB COR
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D’altra banda, aquest any 2016 també vam comptar amb la col·laboració d’en 
Gerard Rutia, un esportista professional que va fer 42 kilòmetres nedant de 
Roses a Portbou en favor de Càritas. El repte es va superar amb èxit i per 
mitjà de microdonacions es van aconseguir 1.736 € per invertir en jocs 
educatius del projecte Glamparetes situat a la Barceloneta. 

A més a més, vam dur a terme la 2a Caminada 
Solidària de Càritas, organitzada amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona i la Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya. Amb un recorregut de 
6,2km pel Parc Natural de la Serra de Collserola, els 
550 participants de la cursa van poder gaudir de la 
natura i col·laborar econòmicament en un projecte 
solidari. El cost de la inscripció dels participants es va 
destinar íntegrament al projecte PAIDÓS de Càritas.
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ESTADES AMB COR

Les estades d’estiu són una oportunitat que ens ofereixen, majoritàriament, 
els clubs de tenis situats a l’Arxidiòcesi de Barcelona que acullen nens i nenes 
atesos per Càritas. Els Clubs amb Cor posen tots els mitjans necessaris per 
oferir places gratuïtes i un àpat assegurat 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 del 2016, vàrem poder comptar amb 
27 clubs que van donar 430 estades perquè 180 nens poguessin gaudir d’un 
estiu millor.

Les edats dels nens i nenes que poden 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 atenem, 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 a les 17h, 
quan els pares els van a buscar. Les modalitats d’esport varien segons el club: 
majoritàriament són tenis però també practiquen altres esports, com ara 
hoquei, tenis taula, patinatge, natació, vela, bàsquet o futbol. 
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ACTIVITATS ESPORTIVES SOLIDÀRIES 
AL LLARG DE L’ANY

Des del 2014 alguns dels Clubs amb Cor ens han ofert l’oportunitat que tant 
els nens i les nenes com els joves i adults atesos per Càritas puguin gaudir 
d’activitats esportives durant l’any.  Aquesta col·laboració s’ha consolidat el 
2016 i s’ha estès a d’altres Clubs amb Cor.

SENSIBILITZACIÓ A LES ESCOLES

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 tot el curs 2015-16 hem potenciat la campanya de sensibilització 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 què s’ha sensibilitzat a 3.529 alumnes.

QUÈ FEM?

•  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, mitjançant 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 intergeneracional de primavera: els 
alumnes d’algunes de les escoles del nostre projecte fan treballs manuals, 
escrits i participen en la festa amb actuacions musicals.
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TAULES DE BONES PRÀCTIQUES EN RSC 
/ XERRADES DE SENSIBILITZACIÓ

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 2016 hem fet 78 activitats: 34 Xerrades i Taules Rodones de 
Bones Pràctiques en RSE, 20 Comissions de Seguiment i 24 accions diverses. 
En total hi han assistit 1.838 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. 

QUÈ FEM?

•  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 per alumnes.

•  Visites als projectes de Càritas.

•  Participació en esdeveniments solidaris de les universitats.

•  Donacions en espècie.
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07 Dades econòmiques

INFORMACIÓ ECONÒMICA (milers €)

RECURSOS 2016

FONTS PRIVADES

Socis i donants
Campanyes
Aplicació de donatius i herències
Entitats amb cor
Prestacions de serveis i altres
Aportacions persones ateses
Donacions per a emergències internacionals
  
SUBVENCIONS PÚBLIQUES

Generalitat de Catalunya
Aportacions IRPF aplicades a acció social
Ajuntaments i Diputació

ALTRES FONTS

Programa Proinfància Fundació Bancària “la Caixa”
Aportacions en espècie - magatzem central

TOTAL RECURSOS GESTIONATS

APLICACIÓ DELS RECURSOS

Atenció Social
Emergències Internacionals
Programa Proinfància Fundació Bancària “la Caixa”

SUBTOTAL DESPESES ACCIÓ SOCIAL

Dinamització i acompanyament del voluntariat
Comunicació i sensibilització
Administració i gestió

TOTAL APLICACIONES

RESULTAT
*Els comptes estan auditats per Deloitte, i es troben disponibles 
a la nostra pàgina web.

19.895    
6.432
1.804
6.979
2.626
1.526
141
387

2.912
570
1.232
1.110

758
538
220

23.565

19.349
387
538

20.274

443
548
2.729

23.994

-429

Hem comptat amb el suport de 
8.440 socis i donants, i hem dispo-
sat de gairebé 24 milions d’euros 
durant 2016.

12%

88%

ORIGEN DELS RECURSOS

Fonts privades
Subvencions públiques

1,8%2,3%11,4%

84,5%

APLICACIÓ DELS RECURSOS

Acció social
Comunicació i sensibilització
Administració i gestió
Voluntariat
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08 Agraïments

L’Acció social de Càritas és possible gràcies a la suma de l’esforç, la dedicació 
i la il·lusió de moltes persones i entitats. Per això volem transmetre’ls el 
nostre més sincer agraïment:

Al personal contractat, perquè el seu grau de compromís supera de molt 
la simple responsabilitat laboral.

Al voluntariat, per fer de Càritas l’espai on donar als altres 
desinteressadament i de forma voluntària.

Als socis i donants, per fer possible la nostra acció amb les seves 
aportacions econòmiques, tant de tipus puntual com periòdiques.

A la comunitat cristiana, per seguir donant consol, des de la proximitat, a 
totes aquelles persones que el busquen entre nosaltres.

A les entitats vinculades a Càritas: Centre Català de Solidaritat (CECAS), 
per la seva tasca amb persones afectades per drogodependències; a la 
Fundació Privada Foment de l’Habitatge Social, per treballar amb nosaltres 
per fer realitat l’accés a un habitatge digne per a tantes persones que d’una 
altra manera no ho aconseguirien, i a l’Organisme Benèfico-Assitencial (OBA) 
per l’atenció que ofereix a les persones grans i als menors més vulnerables.

A les administracions públiques que sustenten part de la nostra acció.

19.895    
6.432
1.804
6.979
2.626
1.526
141
387

2.912
570
1.232
1.110

758
538
220

23.565

19.349
387
538

20.274

443
548
2.729

23.994

-429
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08 Agraïments

Des de Càritas volem expressar el més sincer agraïment a les més de 700 
Entitats amb Cor que ens han donat suport durant l’any 2016 a través de 
diferents possibilitats de col·laboració: inserció laboral, donacions en espècie, 
prestació de serveis, donacions econòmiques, difusió de l’acció de Càritas, etc.

EMPRESES AMB COR

16NOU SERVEIS AUDIOVISUALS SL (1) 

2003 GRUP CENTRE CLÍNIC SL -IMOI- (1,3) 

3G SERVICIOS DE SALUD SL (2) 

YBAR SL (3) 

AACNI SLP (3) 

ABACUS COOPERATIVA (1) 

ABOGADOS ASOCIADOS PARA EL COMERCIO (3) 

AC MARCA SA (1) 

ACAVE - ASS. CATALANA D’ÀGÈNCIES DE VIATGES (1, 4) 

ACCIONA FACILITY SERVICES SA (2) 

ACLAM FOTO (LLEVINAC SL) (3) 

ACS INFORMATICOS SL (2) 

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA (2) 

ACTUAL CAPITAL ADVISORS SL (3) 

ACZEDA SA (3) 

ADECCO T.T. SA (2) 

ADVISORY BOARD ARCHITECTS EURO (3) 

AEBALL-UPMBALL 

AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA (3) 

AGENCIA REPRESENTACIÓN COMERCIAL HEQUIP 2 SL(3) 

AGGAROS (2) 

ALBERTO ROCA DEU SL (3) 

ALDICER CAPITAL SL (3, 4) 

ALFA CONSULTING SL (1, 3) 

ALLIANZ BCN (LAPS FOR LIFE)(1) 

ALMIRALL SA (1) 

ALTIMA SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS (3) 

ALTRAN (1) 

ALTRANS FAST CARGO SA (2) 

AMERICAN NIKE SL (1) 

ANCLADEN SL (3) 

ANDILANA SL (6) 

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/visites a projectes) 
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ANGELINI LAB FARMACEUTICA (1) 

ANTIGUA CASA JOVE (1) 

APARTHOTEL SILVER PROYECTOS E INMUEBLES SA (3) 

ARA VINC (2) 

ARAMARK SERVICIOS DE CATERING (1, 2) 

AREATRANS (2) 

ARRENDADORA INMOBILIARIA CATALANA SA (3) 

ARRENDADORA VALLESANA DE INMUEBLES SL (3) 

ASESORIA FINANCIERA SA (3) 

ASESORIA JURIDICA Y DE INVERSIONES SL (3) 

ASS. DE TREBALLADORS D’AIGÜES DE BARCELONA    
(ATAB) (3) 

ASSISTDOR ASSISTÈNCIA PERSONAL A DOMICILI (2) 

ASSOCIACIÓ ASSOCIATS PARA EL COMERCIO (3) 

ATRAPALO SL (1) 

ATYSA SERVICIOS AUXILIARES SL (2) 

AUTOCARES IZARO (1) 

AUTOCARS FONT SA (1, 2) 

AVANTGRUP SL (1, 3) 

AVIS CONTACT CENTRES SA (1) 

AYRE HOTEL GRAN VIA (1) 

BACOA HOLDING SL (2) 

BANC FARMACEUTIC (1) 

BANC SABADELL (2) 

BANCO DE ESPAÑA (3) 

BARCELONA TURISME (1, 3, 8, 9) 

BASF ESPAÑOLA SL (1, 3, 4) 

BASI SA (1, 3) 

BAYER HISPANIA SL (1) 

BBVA (1, 9) 

BCN TRASTASSARTEXPO SL (3) 

BEBEDUE ESPAÑA SA (1) 

BIOIBÉRICA SA (3) 

BRUDY TECHNOLOGY SL (3) 

B-TRAVEL-FIRA BARCELONA (1) 

BUFET VALLÈS ARBÓS ADVOCATS SCP (2) 

BUFETE MIRALLES SLP (3) 

BUSQUETS GÁLVEZ SL (3) 

C.P.A. PENSIONISTAS (3) 
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CAFFE D’AUTORE SL (3, 4) 

CAHER SERVICIOS AL MARKETING SA (2) 

CALAGRAN (3) 

CAN XIOL SL (3) 

CAP SANT GERVASI (1) 

CAPRABO SA (2) 

CARGOTRANSPORTS SL (3) 

CARTONAJES M PETIT SA (1, 4) 

CASA COLÒNIES LA GUARDIA LADA (1) 

CASA SANTIVERI (2, 9) 

CASORO SL (3) 

CASTAN (3) 

CASTER BIG - ANDILANA (2, 3) 

CATALUNYA CRISTIANA (1) 

CATEC (1)

CEMENTIRIS DE BARCELONA SA (3) 

CENTRE MORAL INSTRUCTIU DE GRÀCIA (2, 3, 6) 

CHG MERDIAN (1, 3) 

CIGAHOTELS ESPAÑA SLU (2) 

CIPDI (1) 

CLAUDIO GRAU (3) 

CLECE SERVEIS INTEGRATS (2) 

CLINICA MANDRI (2) 

CLIPPER PAS (9,7,3) 

COBEGA SA (1) 

COCA-COLA IBERIAN PARTNERS (1) 

COGESPAR SA (3) 

COHERE SA (1) 

COLWAY FERROVIARIA SL (3) 

COMART SA (1, 4) 

COMAS&PARTNERS (1) 

COMPAÑIA IBERICA DE TRANSPORTES ESPECIALES SA (3) 

COMPLEMENTS BARCELONA SL (2) 

COMPORRESIN SL (2, 3) 

CONDAL 97 (3) 

CONSUM S COOPV (1, 2) 

CONTROL TANK SL (2) 

COPASETIC RESTAURANTE (2) 

COPE CATALUNYA (1) 

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/visites a projectes) 
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CORPORACIO H-10 HOTELS SL (1, 3) 

CORPORACIÓN MEDICHEM SL (1, 3) 

COTTET SA (3) 

COYMA SA (2) 

CPM EXPERTUS FIELD MARKETING SA (2) 

CRESCENDO SL (3) 

CREZCA OUTSOUNCING (2) 

CROW BRIDGES SL (3) 

CUBBO (1) 

DAINVER INVERSIONES SL (3) 

DALEPH (2) 

DASTARI SL (3) 

DECAL ESPAÑA (3) 

DELUXE LOCATIONS (2) 

DERETIL SA(3) 

DHL EXEL SUPPLY CHAIN (CARREFOUR) (1) 

DHL SUPPLY CHAIN (1) 

DIARI ARA (1) 

DIARI SPORT (1) 

DICOINSA SL (3) 

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS NATURALES SA    
(DISNA) (1, 3) 

DISTRICENTER SA (1) 

DIVERSIA FACILITY SERVICES (2) 

DMI (1) 

DOBER IMPORT EXPORT SL (1, 3) 

DONA KOLORS (2) 

Eª SECTOR TRANSPORTE, MENSAJERÍA Y SEGURIDAD (2) 

EDEN SPRING (1, 3) 

EDICIONS 62 SA (3) 

EDITTEC (1) 

EL CORTE INGLES SA (1, 2, 6) 

EL FORNET D’EN ROSSEND (1, 2) 

EL KIOSK (2) 

EL MUNDO DEPORTIVO (1) 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA (1) 

EL PUNT AVUI (1) 

EMPLEATS DE AKI BRICOLAJE ESPAÑA SA (1)

EMPLEATS DEUTSCHE BANK (3) 
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ESCUDILLERS FOOD (3) 

ESMYC (2) 

ESPAIS PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES SA (3) 

ESRI-ESPAÑA GEOSISTEMAS SA (1) 

ESSELTE SA (1) 

ESTELS 98 SL (3) 

ESTEVE SA (3) 

ESTRUCTURAS Y ORGANIZACIÓN BARCELONESA SL (3, 4) 

ESTUDI RAMON FOLCH (ERF) (3) 

EUROFIRMS ETT. SLU (2) 

EUROFITNNES-UBAE (1) 

EUROFRAGANCE SL (3) 

EUROTRONIX SA (3) 

EXPERTUS SERVICIOS HOTELEROS SL (2) 

EXPLOTACION HOTELERA EXPO SA (3) 

EXPO HOTELES & RESORTS (1,2,3) 

FARGA GROUP (2) 

FCC (2) 

FEEC-FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE    
CATALUNYA 

FEDERACIÓN ESP DE ASOCIACIONES DE FABRIC FELAC (1, 4) 

FELIU ADMINISTRADORS DE PROPIETATS SL (2) 

FERRER Y OJEDA ASOCIADOS       
(CORREDURÍA SEGUROS SA)(1) 

FERRERO IBERICA SA (1, 3) 

FINQUES FALCON (2) 

FIRA DE BARCELONA (1, 4) 

FISA 74 SA (3) 

FLAMAGAS SA (1) 

FLECA L’ESTANYET (2) 

FOIX DE SARRIÀ SL (3) 

FORNS SANTA GLÒRIA (2) 

FOX CLEAN - LIMPIEZAS LINETOR (2) 

FREIGEL FOOD SOLUTIONS (1) 

FUJIFILM ESPAÑA (1) 

FUNDACIÓ FAD (2) 

GAES (1, 2) 

GASTRONOMIA DE PROXIMITAT SL (2) 

GELIM SA (2) 

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/visites a projectes) 
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GERPOBA SL (3) 

GESBÍO SL (3) 

GESTORA VERTICE DE INVERSIONES SL (3) 

GESTORIA JOAN GRISO (1) 

GI GRUP ETT (2) 

GIR TRANS PROJECT SL (2) 

GRAM PRECISION SL (2) 

GRAN BASS (3) 

GRAN BLAU (2) 

GRAN HOTEL CATALUNYA SA (3) 

GRANIER - PANES ARTESANOS (1) 

GRASVER SL (3) 

GRUP ATRA (2) 

GRUP MUTUAM (2) 

GRUPO ADAGIO_UME UNION MUSICAL (2) 

GRUPO AMMA (2) 

GRUPO CONSTANT SERVICIOS EMPRESARIALES SL_STAFF   
HOTEL (2) 

GRUPO EULEN (2) 

GRUPO IMPULSO SERVICIOS (2) 

GRUPO MENARINI SA (1, 3) 

GRUPO METROPOLIS CET (2, 3) 

HCC GLOBAL FINANCIAL PRODUCTS SL (3) 

HESPERIA TOWER (NH HOTELES) (2) 

HILTON INTERNATIONAL HOTELES UK LIMITED (2) 

HISPANO LLACUNENSE SP (3) 

HOLDFOOD SL (3) 

HOSPITAL QUIRÓN BARCELONA 

HOSTELCO-FIRA BARCELONA (1) 

HOTEL AC BARCELONA FÒRUM (1) 

HOTEL ARC LA RAMBLA (1) 

HOTEL ARTS BARCELONA (1, 2, 3, 7, 8) 

HOTEL BARCELONA PRINCESS (1) 

HOTEL BCN (401) 

HOTEL CATALONIA ATENAS (1) 

HOTEL CATALONIA CASTELLNOU (1) 

HOTEL CATALONIA CATALUNYA RIGOLETTO (1) 

HOTEL CATALONIA CATEDRAL (1) 

HOTEL CATALONIA DIAGONAL CENTRO (1) 



60

08 Agraïments

HOTEL CATALONIA LA PEDRERA (1) 

HOTEL CATALONIA PASSEIG DE GRÀCIA (1) 

HOTEL CATALONIA RAMBLES (1) 

HOTEL CATALONIA SABADELL (1) 

HOTEL CLARIS (1) 

HOTEL COLON (1) 

HOTEL EL PALACE GL (1) 

HOTEL EXE RAMBLAS BOQUERIA (1) 

HOTEL FIRA SAU (2) 

HOTEL HÍPICA PARK (1) 

HOTEL LLEÓ (1) 

HOTEL MANDARIN ORIENTAL (1) 

HOTEL MELIÀ BARCELONA (1) 

HOTEL NERI (1) 

HOTEL ONIX (1) 

HOTEL PESTANA ARENA (1) 

HOTEL PETIT PALACE BOQUERIA (1) 

HOTEL PRINCESA SOFIA SL (3) 

HOTEL REINASSANCE (1) 

HOTEL ROYAL RAMBLES (1) 

HOTEL SB EVENTS (1) 

HOTEL SB ZERO (1) 

HOTEL SENSATION PALMER (1) 

HOTEL TAHITÍ PLAYA (1) 

HOTEL TERRAMAR (1) 

HOTEL W BARCELONA (1, 2) 

IBON ORRANTIA (1) 

IDILIA FOODS (1) 

IKARENGINEERING SL (3) 

IKK ESPAÑA (1) 

ILIADAS TEAM SL (2) 

ILURORÈTOLS SCP (3) 

INCOBAR SA (3) 

INDUSTRIAS PLÁSTICAS TRIANA SA (3) 

INFOJOBSNET (1) 

INGENIERÍA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO SA     
(INTEMAN) (3) 

INGESAN (GRUPO OHL) (2) 

INGEUS (2, 3) 

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/visites a projectes) 
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INMUEBLES Y FINCAS DOGA SAU (3, 4) 

INPROSS (2) 

INSTALACIONES CINEMA BEL SL (3) 

INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA (1)  

IPSOS (1, 3) 

ISARDIO SL (3) 

ISDIN (1, 3, 4) 

J PUY PAPERERIA (1) 

J. ISERN PAT. Y MARCAS D, SL (1, 3, 9) 

JAIME BOU SA (1) 

JBC SOLDERING SL (3) 

JCDECAUX (9) 

JESPAC SA (2) 

JMT AMBIPLANT (1) 

JORGE ROTLLAN (3) 

JUTJATS DE BARCELONA (1) 

KENOGARD SA (1) 

KIDZ WORLD SL (1, 3) 

KLEDESMA SL (2) 

KUBOINTER SL (2) 

LA BOLSERA (1) 

LA FIRA - GASTROFIRA (2) 

LA KANTERA CREATIVA SL (3) 

LA SALSA DE PALAMÓS SL (3) 

LA SIRENA (1) 

LA VANGUARDIA (1) 

LABORATORIO JAER SA (3) 

LABORATORIOS ALTER (1) 

LABORATORIOS SABATER-TOBELLA ANÀLISIS SA (3) 

LABORATORIOS VIÑAS SA (3) 

L’ACTIU 2015 U.T.E (2) 

LAIETANA DE LLIBRERIA (2) 

LARSON MARTÍN LOGISTICS SL (3) 

LASENOR EMUL SL (3) 

LAVANDERIA RAVALNET (2) 

LIMPIEZAS EMSAVI SL (2) 

LINKTAX ASESORES TRIBUTARIOS (3) 

LIVEN SA (1, 3) 

LLEVINAC SL (3) 
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LUIS JOVER SA (3) 

LUNET FACILITY SERVICES SL (1, 3, 4) 

M. PAZ RIVERO Y ASOCIADOS SL (3) 

MACRISIL (2) 

MAGMA SIGLO XX (I3) 

MALABAR CAFÉ (2) 

MANGO MNG HOLDING SL (2) 

MANIPULADOS Y ACABADOS METÁLICOS SL 

M.A.M. SL (3) 

MANSOL PROJECTES SL (2) 

MARCELÍ LLURBA SEGRIÀ (3) 

MARTI & ROMAN SL (3) 

MASTEMPO ETT (2) 

MAZARS AUDITORES SLP (1) 

MCNEEL EUROPE SL (3, 4) 

MEMORY FERRANDIZ SL (3) 

MERCADONA (1) 

MERCANZA (1) 

MERCHANSERVICE SA (2) 

MERITEM SA PAELLADOR 

MESALUT (1) 

MESTRE FERRE EDIFICIOS EN RENTA SA (3) 

METAMORFOSIS ARQUITECTES SLP (3) 

MICROSOFT IBERICA SRL (1) 

MINA PÚBLICA AIGUES DE TERRASSA SA (3) 

MOBILE DIGITAL NETWORK (2) 

MOLINS TRES SL (3) 

MOVIMENT PROFESSIONALS LAICS BARCELONA (3) 

MS SERVICE (1) 

MUCCIS PIZZA (2) 

MULTISERVICIOS DOMESTICOS SL (2) 

MUNDIGLOBO (1) 

MUSCIUS CENT SL (3) 

MY BUTLER (2) 

NACEX (1, 3) 

NATURA BISSÉ INTERNATIONAL SA (1) 

NDAVANT SERVEIS EDUCATIUS (2) 

NESTLÉ ESPAÑA SA (1, 3) 

NEXICA -DIGITAL DIMENSION- ECONOCOM- (2, 3, 6, 8) 

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/visites a projectes) 
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NINA BCN SL (3, 4) 

NISSAN IBERICA SA (2) 

NORTE-EUROCAO SL (3) 

OPINOMETRE SL (2) 

ÒPTICA 2000 (1) 

OPTIMA FACILITY SERVICE SL (2) 

OPTIMA LESAN SL (2) 

ORASE SL (3) 

OTO SL (3) 

OVERSEAS ASSET MANAGEMENT SL (3, 4) 

OVERTOP PROJECTS SL (2) 

PANASONIC ESPAÑA SA (1) 

PANXA DEL BOU RADIO DIFUSIÓ ESPAÑOLA SA (3) 

PARALELO FOODS (3) 

PARC CREUETA DEL COLL (1) 

PASTISSERIA BOC (I1) 

PATRIMONIAL GALCERA TARRAGO (3) 

PENTEO SA (1, 3) 

PEPSICO (1)  

PERIMETRO SL (3) 

PIERRE FABRE IBÉRICA SA (1, 3, 4, 9) 

PILMA DISSENY (2) 

PLANCHISTERÍA INDUSTRIAL JOSMA SA (3) 

PLATAFORMA EDITORIAL SL (1, 3) 

PLATINUM ACTIVITIES SL (2) 

POPULAR GESTION PRIVADA SGIIC SA (3, 4) 

PROCARO SL (3) 

PROMOCIONES CARRENCÁ SA (3) 

PROMOTORA BARCELONESA SA (3) 

PROMOTORA MARESMA SA (3) 

PUIG SA (1) 

PUNTO SINGULAR (2) 

QLIKTECH IBERICA (1) 

QUIOSC EIVISSA (2) 

RACC (1, 2, 3) 

RÀDIO BARCELONA - CADENA SER - (1) 

RÀDIO ESTEL (1) 

RAMBLA 90 SL (3) 

RANGO  10 (3) 
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REAL CLUB DEL AUTOMOVIL DE CATALUNYA 

REITER SYSTEMS SA (3) 

RENTPIQUET SLU (3) 

RESGRAN (973) 

RESPON.CAT (7) 

RESTAURANT DE ROSSELLÓ SL (3) 

RESTAURANTE ITALIANO TAGLIATELLA - BADALONA (2)

RESTAURANTE MOLINA (2) 

REVISTA FOC NOU (1) 

RICARDO MOLINA SAU (1, 3) 

RODHA 5000 SL (3) 

ROMETA SA (3, 4) 

ROSAMUNT SL (2) 

ROVISOFOR SL (3) 

ROYCONSUL SL (3) 

RUSTICA REQUENENSE SL (3) 

RUTH TRAVEL SL (3, 4) 

SAIT INDUSTRIAL (3) 

SALKINVER SA (3) 

SAR QUAVITAE SERVICIOS A LA DEPENDENCIA (2) 

SDG GROUP (1) 

SELECTA BY MYPROVIDER SL (2) 

SERMACO LOGISTIC INTEGRAL SL (2) 

SERUNION (1, 2, 3) 

SERVEIS DE NETEJA NET TEN (2) 

SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES SL (2) 

SERVICIOS COMERCIALES PAPELEROS SL SECOPA (3) 

SERVIGROUP (SERVIGROUP) (2) 

SERVIS COMPLET (1, 4) 

SERVO RECAMBIOS SA (3) 

SGS TECNOS SA (1) 

SKEYNDOR SL (3) 

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA (1) 

SRS. BOADA Y SOLER SCP (3) 

STELLA MARIS (APOSTOLADO DEL MAR) (2) 

STEREO RENT (1) 

STONE BRIDGE SL (3) 

SUARA SERVEIS SCCL (2) 

SUBARNA SUBHASTES DE BARCELONA SL (3) 

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/visites a projectes) 
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SUMASA SERV. LA CAIXA (1) 

SUPERMERCATS KEISY (1, 8) 

TALLERES DAUMAR (3) 

TAVOLA DECORACIÓN SL (2) 

TE CONNECTIVITY SPAIN SLU (1, 3) 

TÉCNICA DE FLUIDOS (3) 

TECNO-CONSULTOR (1) 

TEODORO GONZALEZ SA (TEGONSA) (3, 4) 

TERMISA ENERGIA SA (3) 

TISSO GABINETE DE ASISTENCIA PROFESIONAL SL (2) 

TOMATES FRITOS ZALEA SL (3) 

TORRAS JUNOY (1) 

TORROGLOSA SL (1) 

TOT NÚVIS SL (2) 

TOVAR&PÉREZ SCP (2) 

TRAISA SL (3) 

TRANSNATUR SA (3) 

TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA (TMB) (1) 

TRANSPORTS MONTSANTS (2, 3) 

TRIBU WOKI (2) 

TROQUELES CIAMGRAF (2) 

TV3 - TELEVISIÓ DE CATALUNYA (1) 

UNILEVER ESPAÑA SA (1) 

UPCNET (1) 

USON ASSESSORS SL (3) 

VAYOIL TEXTIL SA (1) 

VIAL PONS I VIAL CALPE CB (3) 

VIDAL I PORTA SL (3) 

VIDEOLAB SA (1) 

VILADOT MARCOS I ASSOCIATS SL (3) 

VILEDA IBÉRICA SA (2) 

VILLAFRANCA ORTODONCIA SLP (3) 

VINCA, EQUIPOS INDUSTRIALES SA (1, 3, 4) 

VIQUFA 4 SL (3) 

VODAFONE ESPAÑA SAU 

W.M. BLOSS SA (3) 

WINE FRIENDLY HOTELS SL (2) 

WORKING SERVICIOS HOTELEROS ETT (2) 

XILOCA SL (3) 
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YBN INVERSIONES SL (3) 

YELP (1) 

YSAB SA (3) 

ZAMBRA SL (3, 4) 

ZARA (1) 

ZINTEX (2) 

ZT HOTELS (1)

GREMIS I COL·LEGIS PROFESSIONALS 

COL·LEGI D’ECONOMISTES DE CATALUNYA (1) 

COL·LEGI OFICIAL ARQUITECTES DE CATALUNYA (1) 

COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I           
ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA (1, 3) 

ESC. GREMIAL D’INSTAL·LADORS D’ELECTRICITAT I                    
FONTANERIA DE BARCELONA (1) 

GREMI D’HOTELS DE BARCELONA (GHB) (1) 

GREMI EMMARCADORS DE CATALUNYA (3) 

INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ SAN ISIDRE (1) 

FUNDACIONS AMB COR 

BUREAU VERITAS FUNDACIÓN (1) 

FUNDACIÓ AGBAR (1) 

FUNDACIÓ ALBERT (1, 3) 

FUNDACIÓ BANCÀRIA LA CAIXA (1) 

FUNDACIÓ BOSCANA (1, 2) 

FUNDACIÓ CORACHAN (1) 

FUNDACIÓ FOMENT HABITATGE SOCIAL (2) 

FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL (1) 

FUNDACIÓ FUTUR JUST (2) 

FUNDACIÓ INSTITUCIÓ JOSEFA MARESCH SERVET (3) 

FUNDACIÓ MATIAS GOMÀ SERRA 

FUNDACIÓ MUTUAM CONVIURE (3) 

FUNDACIÓ PRIVADA CAIXA D’ENGINYERS (3) 

FUNDACIÓ PRIVADA CREATIA (3) 

FUNDACIÓ PRIVADA DELS NOTARIS DE CATALUNYA (3, 9) 

FUNDACIÓ PRIVADA GRUP QUALITAT (3) 

FUNDACIÓ PRIVADA JAUME ESPONA (3) 

FUNDACIÓ PRIVADA SANT LLORENÇ (3) 

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/visites a projectes) 
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FUNDACIÓ PRIVADA SANT MEDIR (2) 

FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE  
CATALUNYA (3) 

FUNDACIÓ RAMON MIQUEL BALLART (3) 

FUNDACIÓ RESA-CAMPUS (1, 3) 

FUNDACIÓ ROSA ORIOL (3) 

FUNDACIÓ ROVIRALTA (3) 

FUNDACIÓ SANT PIUS X (3) 

FUNDACIÓN ÁUREA (3) 

FUNDACIÓN DELOITTE (3) 

FUNDACIÓN MRW (1, 3) 

FUNDACIÓN PRIVADA CARMEN I MARIA JOSÉ GODÓ (3) 

FUNDACIÓN PRIVADA MIARNAU (3) 

FUNDACIÓN PRIVADA RAMÓN PLA ARMENGOL (3, 9) 

FUNDACIÓN PRIVADA SAN JOAQUIN (3) 

FUNDACIÓN REAL DREAMS (3) 

FUNDACIÓN ZAMORANO BIEDMA (3) 

INSTITUT ILDEFONS CERDÀ (1, 7) 

JUNTA CONST. TEMPLE EXPIATORI SGDA. FAMILIA (3) 

RAMÓN MOLINAS FOUNDATION (3)

CLUBS AMB COR 

AJUNTAMENT DE BARCELONA -INSTITUT BARCELONA   
ESPORTS- (6) 

APA POBLE SEC (1, 5) 

ASS. CATALANA DE PITCH & PUTT (3, 6) 

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA EIXAMPLE (2) 

BARCELONA EQUESTRIAN CHALLENGE (BECH) (1,6) 

BONASPORT (1, 3) 

C.B. CORNELLÀ (1, 5) 

CAN ZAM (5) 

CEM SANT ANDREU (5) 

CENTRE ESPORTIU CAN DRAGÓ (1, 5) 

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA (3) 

CHIP TIMING SL (3) 

CLUB ATLÈTIC MASNOU (1, 3, 5) 

CLUB ESPORTIU HISPANO FRANCÈS (1, 5) 

CLUB ESPORTIU LAIETÀ (3, 5, 6) 

CLUB NATACIÓ ATLÈTIC-BARCELONETA (1, 3, 5, 6) 
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CLUB NATACIÓ BARCELONA-OBRA SOCIAL (3) 

CLUB NATACIÓ SANT ANDREU (5) 

CLUB NAUTIC EL MASNOU (1) 

CLUB PATÍ VELA (5) 

CLUB PITCH AND PUTT SANT CEBRIÀ (1) 

CLUB TENNIS BADALONA (1, 5) 

CLUB TENNIS BARCELONA-TEIÀ (1, 5) 

CLUB TENNIS BARCINO (3, 5, 6) 

CLUB TENNIS DE LA SALUT (1, 3, 5) 

CLUB TENNIS MASNOU (1, 3, 5, 6) 

CLUB TENNIS PREMIÀ DE DALT1, (5) 

CLUB TENNIS PREMIÀ DE MAR1, (5) 

CLUB TURÓ BLANC (5) 

COMPLEX ESPORTIU L’HOSPITALET NORD (1) 

DAVID LLOYD CLUB TURÓ (5) 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA-ÀREA ESPORTS (1, 3, 6) 

DUET COTXERES DE BORBÓ (5) 

DUET LA PLANA (5) 

DUET MÀGIC BADALONA (5) 

EL MUNDO DEPORTIVO - CURSA JEAN BOUIN (3, 6, 8, 9) 

FEEC – FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE    
CATALUNYA (3, 6) 

FUNDACIÓ CAN CARALLEU ESPORT (2, 5) 

FUNDACIÓ BRAFA (1, 2, 3, 5, 6) 

FUNDACIÓ DIR (5) 

FUNDACIÓ FUTBOL CLUB BARCELONA (1, 3) 

FUNDACIÓ PRIVADA CLAROR (1, 2, 5, 3) 

GAUDIUM SPORTS - CORREBARRI (3, 6) 

IOLANDA LATORRE (1) 

MERCÈ MATEO (6) 

PENYA MOTORISTA BARCELONA (6) 

REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA (1, 3, 5, 6) 

REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA - PONY PARK (1) 

REAL CLUB NÀUTIC DE BARCELONA (1, 3, 5) 

REIAL CLUB DE TENNIS BARCELONA 1899 (1, 3, 5, 6, 8)

REIAL SOCIETAT DE TENNIS POMPEYA (1, 3, 5) 

SECCIÓ HOCKEY FC BARCELONA (5) 

SEVEN MILA (6) 

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/visites a projectes) 
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TORRIBERA COMPLEX ESPORTIU (1, 5) 

U.E. CORNELLÀ (5) 

UFEC -UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE     
CATALUNYA 

VALL PARC (1, 2, 3, 5, 6)

UNIVERSITATS AMB COR 

UNIVERSITAT DE BARCELONA (1, 7, 8, 9) 

•  Facultat d’Economia i Empresa. 

•  Col·legi Major Penyafort.

•  Col·legi Major Montserrat.

•  Col·legi Major Ramon Llull.

•  Escola Superior de Relacions Públiques.

UNIVERSITAT POMPEU FABRA (7, 8, 9)  

• Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. 

• Facultat de Comunicació. 

UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU (1, 7, 9)

•  Facultat de Ciències Socials 

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA (1, 7, 8, 9) 

• Facultat d’Humanitats. 

•  Facultat d’Educació. 

• Facultat de Ciències de la Comunicació.

• Escola d’Arquitectura. 

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (1, 7, 9) 

UNIVERSITAT DE CHICAGO (3) 

FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA (1, 7, 9) 

UNIVERSITAT RAMON LLULL (7, 9) 

LA SALLE-URL (7, 9) 

IQS-URL (7, 9)

ESADE-URL (1, 6, 7, 9) 

BLANQUERNA-URL (3, 7, 8) 

• Facultat de Psicologia, Ciències de l’educació i de l’Esport. 

•  Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals. 
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EADA BUSINESS SCHOOL (7, 9) 

TOULOUSE BUSINESS SCHOOL DE BARCELONA (1, 3, 7, 9)

ESCOLES AMB COR – EDUCACIÓ EN VALORS 

ADELA DE TRENQUELLEON. MARIANISTES (1, 7) 

CEDESCA (CENTRE D’ESTUDIS CATALUNYA) (1, 3, 7) 

CEIR ARC VILLAROEL (7) 

CENTRE EDUCACIÓ INFANTIL OIKIA (1) 

CENTRE LÓPEZ VICUÑA RELIGIOSES DE INMACULADA (1) 

COL·LEGI CANIGÓ (1, 3, 7) 

COL·LEGI D’ECONOMISTES DE CATALUNYA 

COL·LEGI FUSTER (3, 6, 7) 

COL·LEGI JESÚS MARÍA CLAUDINA THEVENET (1, 3, 6, 7) 

COL·LEGI JESÚS MARIA I JOSEP MANYANET SANT    
ANDREU (6, 7) 

COL·LEGI JESÚS MARIA SANT ANDREU (6, 7) 

COL·LEGI JESÚS MARIA SANT GERVASI (7) 

COL·LEGI LA MERCED (1, 6) 

COL·LEGI LA PRESENTACIÓ DE LA MARE DE DÉU (7) 

COL·LEGI LA SALLE BONANOVA (1, 3, 6, 7) 

COL·LEGI LA SALLE CONGRÉS (7) 

COL·LEGI LESTONNAC (1, 6, 7) 

COL·LEGI LORETO ABAT OLIBA (1, 6, 7) 

COL·LEGI MARE ALFONSA CAVIN (7) 

COL·LEGI MARE DE DIVÍ PASTOR (1, 6) 

COL·LEGI MARISTES LA IMMACULADA (6) 

COL·LEGI MARISTES SANTS LES CORTS (1, 3) 

COL·LEGI MARY WARD BARCELONA (BIENAV.V.M.) (1, 6, 7) 

COL·LEGI PADRE DAMIÁN SAGRADOS CORAZONES (1, 7) 

COL·LEGI REIAL MONESTIR SANTA ISABEL (1, 7) 

COL·LEGI SAGRAT COR DE SARRIÀ (1, 3, 6, 7) 

COL·LEGI SAGRAT COR DIPUTACIÓ (1) 

COL·LEGI SANT ANTONI MARIA CLARET DE CORNELLÀ (6) 

COL·LEGI SANT ANTONI MARIA CLARET (1, 2, 6, 7) 

COL·LEGI SANT GABRIEL BARCELONA (1, 6, 7) 

COL·LEGI SANT GABRIEL SANT ADRIÀ (7) 

COL·LEGI SANT JOSEP CARMELITES MISSIONERES (1, 6, 7) 

COL·LEGI SANT JOSEP TERESIANES (6, 7) 

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/visites a projectes) 
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COL·LEGI SANT MIQUEL MISSIONERS DEL SAGRAT COR (1, 6, 7) 

COL·LEGI SANT RAMON NONAT (1, 7) 

COL·LEGI SANTA TERESA DE JESÚS (1) 

COL·LEGI SANTA TERESA DE LISIEUX (1, 6, 7) 

COL·LEGI SHALOM ESCLAVES DEL SAGRAT COR (1, 7) 

COL·LEGI SINGUERLIN STA COLOMA (7) 

COL·LEGI URGELL (6 I 7) 

COL·LEGI ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. (7) 

COL·LEGI DOMINIQUES DE L’ENSENYAMENT, NTRA. SRA.   
DEL ROSARI (1, 3, 6, 7) 

COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA MASNOU (7) 

COL·LEGI SINGERLÍN (7) 

COMUNITAT RELIGIOSES JESÚS MARIA (3, 6, 7)

DOMINIQUES DE L’ENSENYAMENT, NTRA. SENYORA DEL   
ROSER (1, 3, 6, 7) 

EDUCAWEB (9) 

ESCOLA ANNA RAVELL (1, 7) 

ESCOLA ARRELS BLANQUERNA (7) 

ESCOLA ARRELS ESPERANÇA (7) 

ESCOLA ARRELS (1, 6, 7) 

ESCOLA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA (1, 3, 7) 

ESCOLA AUGUSTA (1, 6, 7) 

ESCOLA BELLART (2, 6) 

ESCOLA BETÀNIA CORNELLÀ (1, 3, 6, 7) 

ESCOLA BETÀNIA PATMOS (1, 6, 7) 

ESCOLA BRESSOL L’ALIANÇA (1, 7) 

ESCOLA INFANT JESÚS (1, 6, 7) 

ESCOLA INFANTIL PEGGY (1) 

ESCOLA JESUÏTES CASP - SAGRAT COR DE JESÚS (3, 6, 7) 

ESCOLA JESUÏTES GRÀCIA-COL·LEGI KOSTKA (6) 

ESCOLA JESUÏTES SANT GERVASI - ESCOLA INFANT JESÚS (1, 6, 7) 

ESCOLA L’ESPERANÇA (1, 6, 7) 

ESCOLA L’HORITZÓ (1, 6, 7) 

ESCOLA MARE DE DEU DEL ROSER (1, 6, 7) 

ESCOLA NAUSICA (1) 

ESCOLA NOSTRA SENYORA DE LURDES (1, 6) 

ESCOLA NOU PATUFET (1, 3, 6, 7)  

ESCOLA PALCAM (1, 3, 6, 7) 

ESCOLA PETER PAN (6)  
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ESCOLA PIA LUZ CASANOVA (7) 

ESCOLA PIA NOSTRA SENYORA (1) 

ESCOLA PIA SANT ANTONI (6) 

ESCOLA PIA SARRIÀ CALASSANÇ (1, 6, 7) 

ESCOLA PINEDA (6) 

ESCOLA PROA (7) 

ESCOLA PROFESIONAL MARE DE DÉU DE MONTSERRAT (1, 6) 

ESCOLA SALESIANS ROCAFORT (7) 

ESCOLA SALESIANS SARRIÀ (7) 

ESCOLA SANT JAUME DE LA FEP (6, 7) 

ESCOLA SANT VICENÇ DE PAUL (FUNDEV) (7) 

ESCOLA SANTA TERESA GANDUXER (1, 6, 7) 

ESCOLAPIES SANT MARTI (1, 7) 

FERT BAXILLERAT(1, 7) 

FUNDACIÓ EDUCATIVA FEDAC-SANTA CATERINA DE SIENA (7) 

FUNDACIÓ ESCOLA XALOC (3) 

FUNDACIÓ JESUÏTES EDUCACIÓ (3) 

IES BISBE BERENGUER (1, 7) 

IES JULIA MINGUELLA (3) 

IES IMMACULADA CONCEPCIÓ HORTA (1, 6) 

JOHN TALABOT (7) 

LLAR D’INFANTS LA GAVINA - MARC AURELI (1) 

LLAR D’INFANTS LA GAVINA LAFORJA (1) 

LLAR INFANTS DIDAC (1) 

MARE DE DEU DE L’ASSUMPCIÓ (1, 3, 7)

PROVIDÈNCIA SAGRAT COR DE JESÚS COL·LEGI SCALA DEI   
(1, 3, 6, 7) 

SAGRADA FAMÍLIA HORTA (7) 

SANT JOSEP OBRER (1, 7) 

TALLER ESCOLA TEXTIL “TERANYINA” (3) 

VOLUNTÀRIES ESCOLES AMB COR (1)

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/visites a projectes) 
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AGRUPACIÓN CULTURAL GALEGA AGARIMOS (1) 

ASS. CÍVICA LA NAU (1) 

ASS. PRO JUVENTUD AIS (2) 

BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA - PARC    
ZOOLÒGIC (1) 

BOSC TANCAT CERDANYOLA (1) 

CAIXA FORUM (1) 

CASAL LOIOLA (1) 

CENTRE MORAL DE GRACIA 

CENTRES EDUCATIUS JAM SESSION (2) 

COSMOCAIXA (1) 

D.O. CATALUNYA (1) 

DAGOLL DAGOM (1, 6) 

EL MUSEU BLAU (1) 

ESCOLA DE DANSA CRISTINA COLOME (1) 

ESCOLA DE DANSA MULTISYLE (1) 

FEDEC SANTA COLOMA (7) 

FUNDACIÓ MÚSICA SOLIDARIA (3, 6) 

FUNDACIÓN DE FOMENTO EUROPEO AEFE (3, 6) 

GOLONDRINAS (1) 

HERMANDAD NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS (1) 

HERMANDAD NUESTRA SRA. DEL ROCIO LOS ROMEROS (1) 

ILLA FANTASIA (1) 

JARDÍ BOTÀNIC (1)  

JESÚS RUIZ, PIANISTA (1) 

JORDI CORTADA -TENOR-(1) 

LABERINT D’HORTA (1) 

L’ILLA DIAGONAL (1) 

LLUÏSOS DE GRACIA (1) 

MUSEU DE LA XOCOLATA (1) 

MUSEU DEL DISSENY DE BARCELONA (1) 

MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA (1, 7) 

MUSEU ETNOLÒGIC (1) 

MUSEU FCBARCELONA (1) 

MUSEU MARÍTIM (1) 
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ORFEÓ GRACIENC (1, 2) 

PARC D’ATRACCIONS TIBIDABO SA (PATSA) (1, 2) 

PARC NATURAL DE SANT MIQUEL DEL FAI (1) 

PARRÒQUIA SANTA MARIA DEL MAR (SMM) (6) 

PISTA DE GEL DEL FCBARCELONA (1) 

POBLE ESPAÑOL (1) 

ROCKSOUNDS (6) 

SALÓ DE LA INFÀNCIA (1)

SOCIETAT BACH DE SANT MIQUEL DELS SANTS (3) 

THE HOMLESSPROJECT (1) 

UNIÓN MUNTANER (1) 

XAMFRÀ, CENTRE DE MÚSICA I ESCENA DEL RAVAL (1, 5)
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BADALONA

Sant Marc, 4. Badalona. Tel. 934 602 878.
Carmelites descalços. Sant Miquel, 44. Badalona.  Tel. 934 602 878

BARCELONA

Pl. Nova, 1. Barcelona. Tel. 93 344 16 50
Via Laietana, 5. Barcelona. Tel. 932 687 910
Alexandre Galí, 46-48. Barcelona. Tel. 934 086 337
Almirall Cervera, 10. Barcelona. Tel. 93 221 46 34
Pq. Cor de Maria. Sant Antoni Maria Claret 45, Barcelona. Tel. 93 344 16 50
Carrer de Còrsega, 503. Barcelona. Tel. 93 408 59 30
Pq. De Sant Medir. Constitució, 17. Barcelona. Tel. 934 216 527
Pq. Sant Ramon Nonat. Av. Sant Ramon Nonat, 1. Barcelona. Tel. 934 086 337
Pq. Sant Josep Oriol, Villarroel 83, Barcelona. Tel. 93 344 16 50
Pq. Santa Madrona. Tapioles 10, Barcelona. Tel.93 344 16 50

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Càritas Interparroquial de Cornellà. Buri, 8. Cornellà Tel. 933 76 30 45

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Pq. Sant Enric. Pere Pelegrí 13. l’Hospitalet de Llobregat.
Pq. Sant Joan Evangelista. Av. Europa, 30. l’Hospitalet de Llobregat.
Pq. Mare de Déu de Bellvitge. Ermita, 63. l’Hospitalet de Llobregat.
Pq. Santa Eulàlia de Provençana. Sant Eulàlia, 203. l’Hospitalet de Llobregat.
Tel. 934 224 219

EL MASNOU

Parròquia de Sant Pere. Pl. Església 5, 08320. El Masnou. 
Tel. 607 023 763 // 93 460 28 78 // 607 023 973

PREMIÀ DE MAR

Parròquia de Santa Maria. Nostra Senyora de Lourdes s/n 08330. 
Premià de Mar. Tel. 607 023 763 // 93 460 28 78 //    607 023 973

SANTA COLOMA DE GRAMENET

Pq. de Santa Coloma. Pl. de l’Església, 3. Santa Coloma de Gramenet. 
Tel. 934 661 044
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