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15anys
d'Entitats amb Cor

Voluntat de compromís
A les últimes pàgines hi trobareu la llista de les Entitats amb Cor que van col·laborar l’any 2016
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Aquest any estem de celebració: Entitats amb Cor fa 15 anys!!!! Aquest és un 
programa que neix a Càritas Diocesana de Barcelona amb l’objectiu de conscienciar 
les empreses i, més tard, la resta d’Entitats sobre la situació de la pobresa. Al llarg 
d’aquests anys, hem explicat la feina de Càritas a més de 3.500 entitats (anualment 
col·laboren amb nosaltres unes 700 entitats). A més d’escoltar-nos també ens ajudeu 
a generar impacte amb les vostres col·laboracions econòmiques, en espècie, en 
prestació de serveis, inserció laboral, estades esportives, taules rodones de bones 
pràctiques en RSC, xerrades socials... Moltes gràcies per ajudar-nos a ajudar!

No vull deixar d’agrair el compromís de les més de 100 persones voluntàries que al 
llarg d’aquests anys han passat pel programa! 

Seguint amb la línia de la generació d’impacte, l’any passat per aquestes dates 
anunciàvem que tindríem un estudi relacionat amb aquesta temàtica gràcies a la 
col·laboració desinteressada de l’Institut Cerdà. I de les moltes xifres que surten a 
l’estudi, n’hi ha una de molt significativa: per cada euro aportat pels donants es 
genera un valor social de 2,7 euros. Dins de l’informatiu hi trobareu una entrevista 
amb el Daniel Ortiz, director de l’àrea d’Innovació Social de l’Institut Cerdà i un 
resum executiu d’aquest estudi. 

Enguany, el programa Entitats amb Cor tindrà un nou espai al nou web de 
Càritas, on podrem continuar explicant les nostres col·laboracions: https://
caritas.barcelona/entitats-amb-cor/ 

Finalment, dins de l’Informatiu, hi trobareu la memòria del 2016, on expliquem que 
22.435 persones que atenem estan atrapades en la precarietat. 

Amb la vostra col·laboració oferiu un fil d’esperança a les persones que atenem. 
Gràcies per fer-ho possible.

Cordialment, 

Salvador Busquets i Vila 
Director de Càritas Diocesana de Barcelona 
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“El més essencial és escoltar, ajudar i 
acompanyar les persones que demanen el 
nostre suport”

Acollida i Acompanyament consta de 32 projectes i hem 
prestat 12.473 serveis a 22.435 persones*.

“Ara puc pagar el lloguer cada mes, 
l’escola 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, amb els seus 33 projectes, vetlla 
per a què 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 per a què 
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.

Memòria 2016
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El 38% de les persones ateses  
són persones soles.

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

El 19% de persones ateses  
no tenen autorització  
de residència.

5.759 persones han rebut ajudes 
econòmiques.

Mitjançant els ajuts econòmics, 
la mediació, els pisos compartits i 
unifamiliars i els centres residencials, 
s’ha evitat que 4.166 persones es 
quedin al carrer.

1.310 persones ateses 
procedeixen de països en conflicte.

TREBALLEM PER LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS

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

ESTEM A FAVOR DEL TREBALL DECENT

“A la vida tots necessitem una segona oportunitat”

LLUITEM PER COMBATRE LA CRONIFICACIÓ DE LA POBRESA

“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 
dues terceres parts 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.

4,3 M € en ajudes a les necessitats 
bàsiques, un 4 % més que l’any 
anterior. D’aquests, 2 M d’ajudes 
en aliments, amb un creixement 
del 9 %.

550 nens han rebut reforç 
escolar.

397 dones acompanyades en la 
criança dels fills.

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

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

El 45% no té una llar digna.

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.

1.114 persones han trobat feina.

4.681 participants en algun 
dels 425 cursos de formació.

310 pisos unifamiliars i 55 
centres residencials i pisos 
compartits, amb un total de 
1.292 places.

1,3 M € en ajudes 
econòmiques per a l’habitatge.
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Entitats amb Cor

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

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

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

Objectius: 
1.  Sensibilitzar els diferents agents so-

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

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

Vols convertir-te en una Entitat amb Cor?

Truca’ns!! Telèfon: 

93 566 50 55

Com col·laboren les 
Entitats amb Cor?

Crowfunding / Eurosolidari / 
treballadors

Xerrades sensibilització - Escoles 
i universitats

Inserció laboral

Col·laboració en espècie - aliments - €

Col·laboració econòmica

Altres donacions en espècie-entrades, 
mobles...

Accions solidàries:  
concerts, curses...

Prestació de serveis

Difusió - fires, mercats solidaris, 
web, exposició...

Estades esportives estiu / hivern

4%
6%

11%

13%

14%

18%

29%

1% 2% 3%
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Amb veu pròpia

Entrevista al director de l’àrea d’Innovació Social de l’Institut Cerdà

Daniel Ortiz

Daniel Ortiz, director de l’àrea d’Innovació Social de l’Institut Cerdà. Llicenciat en 
Ciències Empresarials i MBA per ESADE, i llicenciat en Filosofia per la Universitat 
de Barcelona. És professor associat del Departament de Ciències Socials 
d’ESADE i membre de la Junta Directiva de Respon.cat

Què és i a què es dedica l’Institut Cerdà?

L’Institut Cerdà és una fundació privada independent, 
creada l’any 1984 per un grup d’enginyers de camins 
liderats per Pere Duran Farell. Actualment l’Institut compta 
amb més de 60 professionals de diferents disciplines 
i reconegut prestigi. La nostra missió és assessorar i 
acompanyar els agents públics i privats en la presa de 
decisions estratègiques per al desenvolupament del 
territori a través de la innovació i la sostenibilitat. Des de 
l’àrea d’Innovació Social intentem promoure una nova 
mirada davant dels reptes socials i cerquem solucions 
col·laboratives per fer possible una nova governança. 

Una “nova governança”? Sona bé, però a què es 
refereix exactament?

S’ha acabat l’època de les decisions unilaterals, en la qual 
un ministre o un govern podien decidir tots sols, per posar 
un exemple, el traçat d’una autopista. Tampoc les grans 
companyies, per més coneixement o recursos econòmics 
de què disposin, tenen capacitat, ni legitimitat, per actuar 
en solitari. En una societat tan complexa i interdependent 
com la nostra, l’única forma 
d’avançar és a través de la 
col·laboració i les aliances. 
La nova governança significa 
que les administracions, les 
empreses i el tercer sector han de treballar conjuntament 
per trobar solucions als grans reptes del present: des del 
canvi climàtic i la biodiversitat, fins a l’exclusió i la pobresa 
estructural. 

Quin és l’origen de la relació entre l’Institut Cerdà i 
Càritas?

Les dues institucions es coneixen i han col·laborat 
puntualment durant molts anys, però, fins ara, mai no 
havíem portat a terme un projecte de tanta envergadura. 

En què consisteix aquest projecte?

Ens vam proposar el repte de mesurar el valor social del 

programa “Entitats amb Cor” de Càritas Diocesana de Bar-
celona. Es tracta d’una iniciativa pionera i molt singular, 
que permet captar anualment un gran volum de recursos 
(econòmics, en espècie, en forma de serveis, etc.), que 
posteriorment Càritas destina a finançar els seus progra-
mes socials. Nosaltres estàvem convençuts que el valor 
social generat per “Entitats amb Cor” als seus diferents 
stakeholders (empreses i entitats donants, voluntaris, be-
neficiaris, etc.) era molt superior als 2,38 milions d’euros 
recaptats el 2015, com així ha estat. El nostre objectiu era 
monetitzar aquest valor social.

Quin ha estat el resultat obtingut?

El resultat, d’acord amb la metodologia del Valor Social 
Integrat, és de més de 10 milions d’euros. Això significa 
que, per cada euro equivalent aportat pels donants, es 
genera un valor social de 2,7 euros.

Per què és important mesurar el valor social que 
generen les organitzacions?

La comptabilitat tradicional només mesura la dimensió 
econòmicofinancera de les 
organitzacions. És una bona 
eina, però ha esdevingut del tot 
insuficient. Una gran part del 
valor generat se li escapa, se li 

esmuny de les mans, i és precisament això el que cal fer 
aflorar.

I amb això què podem fer?

En termes de gestió, el que no es pot mesurar no existeix. 
Ara bé, si som capaços de quantificar (monetitzar) el 
valor social de les organitzacions, això ens obre un 
nou horitzó potencialment revolucionari. Cal repensar 
el concepte d’èxit empresarial. Amb altres paraules: 
no n’hi ha prou amb “generar valor per a l’accionista” 
com tantes vegades s’ha repetit. La raó de ser d’una 
organització, allò que li dóna legitimitat, és la generació 
de valor social.

“Cal mesurar el valor social que 

generen les organitzacions”
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El càlcul o mesura del Valor Social Integrat és una 
metodologia pionera en termes de comptabilitat social, 
desenvolupada per un conjunt d’investigadors de la Uni-
versitat de Deusto, encapçalats pel professor J. L. Retolaza, 
amb l’objectiu d’identificar i monetitzar el valor que genera 
qualsevol organització (ja sigui mercantil o sense afany de 
lucre) a través de la seva activitat ordinària.

L’element clau d’aquesta metodologia és que permet, mo-
netitzar el valor social que generen les organitzacions, de 
manera que, en tractar-se d’un resultat expressat en euros 
monetari, és fàcilment comprensible i comparable.

La metodologia considera 3 vectors de creació de valor: 

•  el socioeconòmic (o de mercat) 
•  el social específic (o de no mercat) 
•  i el retorn a l’Administració

El primer fa referència al valor que es genera a través de l’ac-
tivitat econòmica ordinària (p. ex. salaris dels treballadors, 
retencions de l’IRPF, cotitzacions a la Seguretat Social, etc.). 

El segon vector de valor constitueix l’aportació més caracte-
rística d’aquesta metodologia. Es tracta del valor o benefici 
social que perceben els diferents grups d’interès de l’orga-
nització, i s’obté preguntant-los a ells mateixos en què con-
sisteix aquest valor. 

Finalment, el tercer vector és el valor que rep l’Administració, 
ja sigui en concepte d'ingressos (impostos) o d’estalvis (re-
ducció de la despesa pública) gràcies a l’activitat analitzada. 

La integració d’aquests 3 vectors constitueix el Valor Soci-
al Integrat, per bé que generalment no és la simple suma 
de les 3 magnituds, atès que acostuma a haver-hi una part 
important de “valor compartit” (repetit) entre diversos grups 
d’interès i només es pot comptabilitzar una sola vegada. 

L’estudi ha permès conèixer el valor social integrat del pro-
grama Entitats amb Cor en l’exercici 2015, que ha estat de 
més de 10 milions d’euros. A la figura 1 podem observar 
el valor social integrat i cadascun dels 3 vectors de valor 
descrits anteriorment. 

Si es divideixen aquests més de 10 milions d’euros entre el 
total aportat per les entitats col·laboradores i recaptat pel 
programa Entitats amb Cor, que és d’uns 3,7 milions d’eu-
ros (comptabilitzant tant les donacions econòmiques com la 
resta de donacions en espècies, insercions laborals i estades 
esportives), s’obté una relació de 2,7. Això significa que, per 
cada euro equivalent que aporta una entitat col·laboradora, 
es genera un valor de 2,7 euros. És a dir: el Programa Enti-
tats amb Cor té una capacitat de generació de valor que 
permet gairebé triplicar les aportacions dels donants.

D’altra banda, tenint en compte l’estructura de l’equip pro-
fessional d’Entitats amb Cor, formada per només 3 treba-
lladors (un d’ells a mitja jornada), però que compta amb un 
conjunt de 85 voluntaris, podem posar de relleu l’extraordi-
nària rendibilitat econòmica del Programa.

Finalment, la metodologia també permet determinar el valor 
social que percep cadascun dels grups d’interès prèviament 
seleccionats. A la figura 2 es poden observar les magnituds 
dels beneficis de cadascun dels principals grups d’interès. 

En suma, aquesta col·laboració desinteressada i gratuïta de 
l’Institut Cerdà amb el Programa Entitats amb Cor i, per ex-
tensió, també amb la mateixa Càritas Diocesana de Barce-
lona, permetrà: 

•  Donar una major visibilitat i justificar, tant interna-
ment com externament, quin valor aporta el Programa 
amb la seva activitat 

•  Conèixer quines són les activitats que generen més 
valor social, i, a partir d’aquí, poder prendre decisions 
prioritzant aquestes activitats 

•  Disposar d’un nou recurs de comunicació capaç de po-
sar en valor davant de tots els grups d’interès quin 
retorn perceben pel fet de formar part del Programa En-
titats amb Cor 

VALOR SOCIAL INTEGRAT - VASI
10.063.567 €

VALOR SOCIAL 
ESPECÍFIC - VASE

9.871.094 €

VALOR 
SOCIOECONÒMIC - VAS

3.370.571 €

RETORN A 
L’ADMINISTRACIÓ - R-A

1.083.995 €

Valor Socioeconòmic

Retorn a l’Administració

Valor Social Específic

CÀRITAS DIOCESANA
DE BARCELONA

3.464.083 €

ENTITATS
COL·LABORADORES

3.568.826 €

BENEFICIARIS

6.754.721 €

VALOR
SOCIOECONÒMIC

3.370.571 €

VOLUNTARIAT D’EaC

459.000 €

VALOR SOCIAL 
INTEGRAT

10.063.567 €

ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA

1.083.995 €

El “VALOR SOCIAL INTEGRAT” del programa 
ENTITATS AMB COR de Càritas

Figura 1

Figura 2
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El 30 de desembre es va reunir la família del Paidós Porta per celebrar 
el Nadal. Va ser un moment per compartir il·lusions i desitjos de cara 
al nou any 2017. Per a les persones que comparteixen processos en 
situacions excessivament complexes a nivell vital, poder passar una 
estona plegats és un regal i un tresor. Gràcies a la donació de Coca-
Cola vam poder brindar pel Nou Any! El 10 de juny es va celebrar 
un torneig de futbol sala organitzat pel propi equip de futbol del 
Casal d’Adolescents i Joves Llops del Taga, a les pistes esportives de 
l’Institut Pablo Ruiz Picasso. Hi van participar un total de 4 equips, dos 
dels quals són joves del barri que participen d’un projecte esportiu per 
persones amb diversitat funcional. Volem donar les gràcies a Coca-
Cola per facilitar-nos les begudes per a tots els jugadors i a El Fornet 
per donar-nos els entrepans.

Homeless Project, format per l’Óscar i el David, ha col·laborat en 
diverses ocasions amb Càritas. Han amenitzat diferents actes amb 
la seva màgia: el berenar de Feina amb Cor, les Jornades Esportives 
Solidàries a Vall Parc i Bonasport, i també a les Jornades Familiars 
a la Fundació Brafa.

Donacions en espècie, prestació de serveis, difusió

The Homeless Project

Coca-Cola, solidària amb Càritas
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Jaime Bou S.A., 
reconeguda com a 
Empresa amb Cor
En agraïment per la seva col·laboració 
continuada i el seu compromís amb Càri-
tas, JAIME BOU, S.A. ha rebut la placa de 
distinció “Som una Empresa amb Cor”. 
L’empresa posa la matèria primera i les 
hores dels seus treballadors per fabricar 
el pa. Així permet que 4 centres de dis-
tribució d’aliments de Càritas Diocesana 
de Barcelona puguin repartir anualment 
16.000 barres de pa, que arriben a les 
1.250 famílies que atenem mensualment.

Lluis Anglada, José Bou, Conxita Ribas i dos 
representants dels treballadors

Avant Grup, autocars 
solidaris amb Càritas
Un any més l’empresa de mobilitat Avant 
Grup ha facilitat el desplaçament de les 
persones ateses per Càritas perquè realit-
zin diverses activitats. Es van realitzar tres 
sortides i Avant Grup els ha acompanyat 
d’excursió gratuïtament. Els tres materns 
de Càritas del territori del Barcelonès 
Nord van anar a la Granja Aventura Park; 
32 nens de Glamparetes van anar de co-
lònies a Planoles; el Casal d’Adolescents 
de la Barceloneta va anar de colònies a 
Cubelles; els infants del Centre Obert Cel 
Bon Pastor van anar d’excursió a La Fa-
geda d’en Jordà. Tothom ha pogut gaudir 
de les excursions gràcies a Avant Grup.

Pistes esportives de l'Institut Pablo Ruiz Picasso
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Autocars Font, 
solidaris amb Càritas
L’empresa Autocars Font ha facilitat 
durant aquest any el desplaçament 
de diferents grups atesos per Càritas 
perquè puguin realitzar diferents acti-
vitats a l’aire lliure. Aquests grups han 
fet sortides per a Paidós Ciutat Vella 
i Paidós Porta al Sender dels Sentits; 
les mares i fills de Marialar van anar 
de colònies a la Casa de Colònies La 
Guàrdia Lada; el Matern Infantil Rull i 
el projecte Tardes en Companyia van 
anar al Parc de Can Rius. Tothom ha 
pogut gaudir de les excursions gràci-
es a Autocars Font.

Des de fa més de 4 anys, l’Escola de Dansa Cristina Colomé col·labora amb Càritas atorgant classes gratuïtes per 
a prop de 30 nenes. Vam poder entrevistar-nos amb Dª Cristina Colomé, “alma mater” de l’escola, que ens va atendre 
amablement i va manifestar la seva intenció de seguir col·laborant.

Una donació de motxilles i material escolar per 
part de JMT Ambiplan, el major proveïdor de 
lloguer de mobiliari a Europa, va fer possible 
que els infants i joves de Glamparetes pogues-
sin gaudir d’un regal més per Nadal.

Escola de Dansa Cristina Colomé dóna suport a Càritas

Edittec, un any més al costat de Càritas

Edittec, l’empresa de disseny, creativitat i tecnologia web, porta anys 
col·laborant amb Càritas. Enguany, amb la maquetació del 22è Infor-
matiu d’Entitats amb Cor. A més a més, aquest any ha impulsat gene-
rosament la reforma d’aquesta pàgina web d’Entitats amb Cor, fent-la 
molt més visual i facilitant-ne la navegació.

Donacions en espècie, prestació de serveis, difusió

Visita dels centres Paidós al Pony Park del RCPolo

El passat 23 de juny, les famílies ateses a tots els centres 
del projecte Paidós, de prevenció de la pobresa infantil a 
Barceloneta, Santa Coloma, Porta, Sant Adrià, l’Hospita-
let, Roquetes i Badalona, van poder gaudir de l’activitat 
del Pony Park, situat al Parc de l’Oreneta. Van passar el 
dia al parc i els més petits van poder muntar als ponis 
al llarg del matí. Aquesta activitat va ser possible gràcies 
al Reial Club Polo Barcelona i al Barcelona Equestrian 
Challenge. Instal·lacions del Pony Park

JMT Ambiplan amb els infants  
i joves de Glamparetes
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El passat 22 de desembre, el Casal d’Adolescents i Jo-
ves Llops del Taga va organitzar dos Bingos amb una 
participació total de 48 adolescents i joves dels barris 
Torre del Baró, Vallbona i Ciutat Meridiana (Zona Nord 
del Districte de Nou Barris). Els dos premis van ser dues 
paneres de Nadal molt completes amb una gran varietat 
d’aliments que va donar YKK. També hi va haver premis 
per a les dues primeres línies de cada bingo amb dife-
rents obsequis com roba esportiva, MP3, un moneder i 
un estoig amb colònia i desodorant.

YKK, un Nadal al costat del Casal Llops del Taga
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Festa de Nadal i de fi de curs als Matern de Badalona  
i Santa Coloma amb Serunion

Volem agrair la col·laboració de les Empreses amb Cor que ens han aju-
dat per a la campanya de Nadal: Unilever amb una donació de cremes 
per a les dones que atenem a Càritas; Ferrero amb la donació de produc-
tes Kinder per als nens i joves dels nostres centres; Puig amb la donació 
de colònies per a les dones, homes i gent gran que acollim a Càritas 
Diocesana de Barcelona; Yelp amb la seva donació de material de merc-
handising que ens ha servit de regal per als joves el dia de Nadal.

Aquest passat 23 de desembre, vam celebrar la festa de 
Nadal amb els Matern de Badalona i de Santa Coloma; hi 
van assistir totes les mares i els seus fills i van poder gau-
dir d’uns entrepans donats per que va donar Serunion, que 
van fer una festa inoblidable. El dia 16 de juny el Matern 
de Santa Coloma va celebrar la festa de fi de curs amb les 
mares i nens. Serunion va facilitar els entrepans perquè 
poguessin gaudir d’una festa inoblidable.

Campanya de Nadal amb Unilever, Ferrero, Puig i Yelp

Dober Import Export S.L. fa una donació a Càritas

El passat 5 de juliol, l’empresa DOBER IMPORT EXPORT S.L. va entregar, al magatzem de Càritas, 6 caixes de productes de 
cosmètica i cura personal de la seva marca BYPHASSE per a l’ús de les persones que atén Càritas.



10

La Fundació Corachan 
crea el projecte 
“Accions que curen”
La Fundació Corachan ha signat un 
acord de col·laboració per promoure 
accions que repercuteixin positivament 
en la salut dels infants que atén Càri-
tas per mitjà del projecte “Accions que 
curen”. S'han fet accions conjuntes 
relacionades amb l'àmbit de la salut, 
oferint serveis assistencials gratuïts a 
les famílies amb infants d'entre zero a 
sis anys del Projecte Paidós. La Clínica 
també ha vetllat perquè un equip de 
professionals sanitaris de la seva Fun-
dació realitzi revisions mèdiques, ofe-
reixi consells de salut i faci un segui-
ment periòdic a les famílies de Paidós.

Durant aquest passat gener, diverses empreses han fet donacions de 
material audiovisual a Càritas per ajudar en els reforços de llengua, per 
al Centre Obert de Glamparetes, el Matern de Badalona, el Matern de 
Mimos i l’Escola Social. La Gestoria Joan Grisó va fer una donació de 
molts auriculars per als reforços de llengua. Videolab va donar 3 mini-
cadenes per al Centre Obert de Glamparetes, el Matern de Badalona i 
l’Escola Social. L’empresa 16 Nou i Panasonic van donar unes càmeres 
de fotos per al Matern de Mimos.

La Gestoria Joan Grisó, Videolab, 16 Nou i Panasonic donen  
material audiovisual

Bartolomé Martínez, Arantxa Moll, Ferran 
Cachadiña, Salvador Busquets, Marta Caramés i 
Eduardo Busquets.

El Grup Menarini és una Empresa amb 
Cor que col·labora amb Càritas de manera 
continuada i ha realitzat una donació de material escolar, absolutament 
necessari per a la formació i el desenvolupament dels nois atesos per 
Càritas als reforços escolars de Badalona.

El Grup Menarini fa una donació  
de material escolar

Any rere any, Nacex renova el seu compro-
mís i col·labora amb Càritas per ajudar en 
la recollida d’aliments de la campanya de 
Nadal a les Escoles amb Cor. Un exemple és l'escola del Sagrat Cor de 
Sarrià, que va fer una gran recollida i els alumnes van ajudar a carregar 
les caixes.

Nacex recull aliments per a la  
Campanya de Nadal

Any rere any, l'empresa J. Isern Patentes y Marcas col·labora amb 
Càritas protegint i registrant les marques de l’entitat.

J. Isern Patentes y Marcas: 
un compromís de continuïtat

Donacions en espècie, prestació de serveis, difusió
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Plataforma Editorial ha donat uns llibres a Càri-
tas aquest Sant Jordi. Una part d’aquests llibres 
els han destinat als Voluntaris de Càritas com a 
agraïment per la seva tasca, i una altra part els 
han destinat a la gent gran que s’atén des de 
Càritas. A més, també han donat llibres per als 
centres de reforç de llengua Aurora, per fer una 
petita biblioteca per als nens i nenes.

L’empresa Gaes ha fet una donació d’ordi-
nadors, que aniran destinats a les persones 
que estan dins de diferents programes de 
Càritas.

Com a continuació del conveni signat amb Càritas, més d’una quarantena d’hotels agremiats al 
Gremi d’Hotels de Barcelona han fet donació de mobles, equipaments i roba que, canalitzats 
a través de la Fundació Formació i Treball, entitat vinculada a Càritas, arribaran a les famílies en 
situació de pobresa.

Plataforma Editorial dóna llibres per Sant Jordi

Gaes fa una donació d’ordinadors

Gremi d’Hotels de Barcelona, un any més amb Càritas

SDG Group col·labora 
amb Càritas
Gràcies a la col·laboració de SDG du-
rant els anys 2016 i 2017, a Càritas 
Diocesana de Barcelona disposem de 
la millor tecnologia en matèria d’anà-
lisi de la informació. La incorporació de 
Qlik Sense a les nostres eines de gestió 
i administració de la informació, repre-
senta un punt d’inflexió que estem con-
vençuts que ens ajudarà a fer millor la 
nostra tasca: acollir i treballar amb les 
persones en situació de pobresa i ne-
cessitat, amb la màxima eficiència de 
recursos, amb la més adequada gestió.

SGS Tecnos i Tecno-consultor renoven  
el seu compromís de col·laboració

Un any més ambdues empreses han renovat la seva col·laboració amb 
Càritas, amb la prestació gratuïta de serveis professionals (certificaci-
ons, assessoraments tècnics i legalitzacions).
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Autocares Izaro, amb 
els infants del Centre 
Chanut
Els infants del Centre Chanut van 
poder gaudir de les colònies d’estiu 
gràcies a Autocares Izaro, que els va 
portar fins a la casa de colònies Tere-
sa Espona a Viladrau (Osona). Els nens 
del Centre, acompanyats de deu mo-
nitors, van poder viure l’experiència 
de marxar del seu entorn diari i anar 
a una de casa de colònies per estar 
més a prop de la natura, conèixer-la, 
fer excursions, activitats i banyar-se a 
la piscina! A les colònies, els infants 
de l’esplai Chanut van poder gaudir 
d’experiències úniques, plenes de 
somriures, il·lusions i reptes.

Amb l'ampliació de la seva col·laboració, l’IMOI - Instituto Mediterráneo de Odontología e Implantología, experts 
en tractaments dentals, segueix el seu compromís amb la prestació gratuïta de serveis que es fa extensiva a totes les 
edats.

L’any 2016, el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers de l’edificació, va signar conveni de col·laboració 
amb Càritas Diocesana de Barcelona, ampliant-se a diferents Càritas de tota Catalunya. El col·legi col·labora amb assessora-
ment personalitzat, seguiment d’obres, inspeccions en els centres, llicencies d’activitats, cèdules d'habitabilitat, certificacions 
energètiques i gestió de projectes, tot amb l’ajuda d’un grup de voluntaris col·laboradors que ens aporten solidàriament el seu 
temps i dedicació.

Qlik View i Microsoft continuen col·laborant per poder oferir a Càritas 
unes bones eines de gestió i anàlisi de la informació, i millorar la gestió 
i administració de la informació.

IMOI, al costat de les persones

Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics  
i Enginyers de l’Edificació

Qlik View i Microsoft,  
compromesos amb Càritas

Donacions en espècie, prestació de serveis, difusió

OPTICA 2000, l’òptica d'El Corte Inglés, ha participat en el programa de 
col·laboració Empreses amb Cor de Càritas, amb l’entrega de 76 ulleres 
de sol. Càritas farà ús d’aquestes ulleres en els diferents programes 
d’ajuda social que ofereix a les persones en situació de pobresa: Ajuda 
a les Necessitats Bàsiques, Gent Gran i Famílies i Infància.

Optica 2000

Xamfrà és una iniciativa de la Fundació L’ARC Música, institució dedi-
cada a l’educació musical i artística des de fa 40 anys. Darrerament 
han acollit diversos nens i nenes atesos per Càritas perquè puguin fer 
guitarra, cant i ball.

Xamfrà
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Aramark va col·laborar amb Càritas en el berenar festiu amb les famílies del Centre Obert Torre Baró. A la festa hi va ha-
ver ball, màgia, titelles... i es va fer cagar el tió entre nens i famílies. Més endavant, Aramark ha tornat a col·laborar amb 
Càritas en el Recompte de Persones Sense Llar de Barcelona i Sant Adrià de Besòs, per fer visible el "sensellarisme". 
Els voluntaris van rebre un refrigeri proporcionat per Aramark.

Aramark

Des del 2008 la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos - Correos, SA col·labora amb Càritas amb importants des-
comptes en els enviaments postals, fet que representa un gran estalvi per a Càritas que té en l’enviament postal un 
canal per fer arribar als socis i donants els comunicats de l’entitat i les campanyes institucionals.

Correos, un compromís de continuïtat

Des de l’inici de la seva col·laboració l'any 1993 fins ara, Catec ha estat al costat de Càritas. És també a partir del 
2011 quan l’empresa amplia la seva col·laboració amb la cessió de 18 fotocopiadores de color multifuncionals per als 
diferents centres de Càritas Diocesana de Barcelona, amb l’estalvi que això representa per a la nostra entitat. Catec, 
amb més de 35 anys d’experiència en el mercat espanyol, està especialitzada en solucions d’impressió, gestió de la 
informació, gestió documental, serveis i solucions TI.

Catec any rere any amb Càritas

Fundació Museu Picasso al costat de Càritas

Amb la signatura d’un conveni de col·laboració, Càritas podrà disposar d’entrades i 
tallers gratuïts al Museu Picasso, perquè els nens i adults se’n puguin beneficiar.

L’accés a la cultura és un dret de les persones i des de Càritas també treballem perquè 
això sigui una realitat.

Anne col·laborarà amb Càritas oferint intervencions psicològiques 
en l’etapa infantil, vinculades amb necessitats afectives, emoci-
onals i cognitives dels infants, així com suport a la parentalitat i 
formació a les seves famílies. Fundació Privada Anne porta més de 
30 anys dedicats a l’infant, l’adolescent i la família.

Montse Padilla i Elena Maragall

Fundació Privada Anne signa un 
conveni de col·laboració amb Càritas
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Un any més, l’Associació de Treballadors d’Aigües de Barcelona va entre-
gar a Càritas un xec el valor del qual van voler vincular al programa Feina amb 
Cor, fet que permetrà que 6 persones entrin en el procés de cerca de feina. A 
més, els afiliats d’ATAB i d’altres sindicats d’Aigües de Barcelona van fer una 
recollida d’aliments per al banc d’aliments.

El maig de 2016, la Fundació Albert, focalitzada 
en la protecció i atenció als infants, joves i perso-
nes en situació de pobresa, va signar un conveni 
de col·laboració amb el programa Paidós, de pre-
venció de la pobresa infantil. 

Amb la signatura d'aquest conveni la Funda-
ció cedeix a Càritas l’ús gratuït de dues plantes 
de l’immoble de la Fundació i aporta una col-
laboració econòmica per tal de desenvolupar i fer 
créixer el programa Paidós i, conjuntament, poder 
atendre infants amb risc d'exclusió social.

ATAB fa un important donatiu al programa Feina amb Cor

La Fundació Albert, 
compromesa amb Càritas

Instal·lacions de la Fundació 

Fundació Privada Grup Qualitat, reconeguda com a Fundació amb Cor

El passat 29 de juny es va entregar la placa “Som una Fundació amb Cor” a la 
Presidenta de la Fundació Privada Grup Qualitat, la Sra. Marina Gallego, com a re-

coneixement de la seva generosa i continuada aportació econòmica anual al Servei de Mediació en Habitatge de Càritas.

Més endavant, el 15 de desembre, la Sra. Marina Gallego, presidenta de la Fundació Privada Grup Qualitat, va signar el 
cinquè Acord de Col·laboració amb Càritas Diocesana de Barcelona. L’acord té una periodicitat anual i els diners aniran 
destinats, com els altres anys, al Servei de Mediació de l’Habitatge.

Finançament de projectes
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El passat 22 de juny, la Fundación Áurea, degut a la seva ge-
nerosa i continuada aportació anual a Càritas, va rebre la placa 
distintiva “Som una Fundació amb Cor”. Va lliurar la placa la Sra. 
Montse Padilla, secretària general de Càritas, i la Sra. Gallardo va 
fer arribar l’agraïment de la Fundación Áurea.

El 13 de juliol, la Sra. Padilla va fer a mans 
al Dr. Ollé la placa “Som una Fundació amb 
Cor” per la seva generosa donació anual, 
des de gener de 2014, destinada al funci-
onament del Menjador Social Integrador a 
Ciutat Vella, anomenat “Cafè Just“. El Sr. 
Ollé es va mostrar molt agraït per la distin-
ció feta a la Fundació, tot comentant que 
el mèrit és dels col·legiats que donen una 
quantitat a través de la quota mensual del 
Col·legi.

La Fundació Privada dels Notaris de Catalunya, una Fundació amb Cor

La Fundación Áurea, una  
Fundació amb Cor

Montse Padilla, Irene Gallardo i Fernando Porta

Fernando Porta, Dr. Joan Cales Ollé, Montse Padilla i membre del Patronat 

Paco Torras, Fernando Porta, Imma Gomà, Inés Gomà, 
Xavier Gomà i Josep Ignasi Gomà

El 13 de juliol de 2016 la Fundació Mati-
as Gomà Serra va rebre la placa distintiva 
“Som una Fundació amb Cor” com a re-
coneixement en l’ajut econòmic anual que 
ja fa 10 anys que dura. El 4 de febrer de 
2017, tretze membres de la família Gomà 
van visitar les instal·lacions de Feina amb 
Cor i del Centre Barceloneta. Mercè Dar-
nell va ensenyar els centres i va respondre 
les preguntes sobre el seu funcionament i 
també sobre Càritas.

Fundació Matías Gomà Serra, 10 anys de suport a Càritas
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El passat 20 de juliol, va fer quatre anys que la 
Fundació Agbar contribueix a pal·liar la pobre-
sa energètica de les famílies que es troben en 
aquesta situació i que són proposades per Càri-
tas. A dia d’avui, tots i cadascun dels membres 
de la unitat familiar reben 100 litres d’aigua gra-
tuïta al dia. Aquest important ajut econòmic és 
possible gràcies al Fons de Solidaritat, creat per 
Aigües de Barcelona i administrat per la Funda-
ció Agbar.

El passat 27 de setembre, els voluntaris d’Empreses amb Cor, Ramon 
Bretcha i Fernando Porta, van visitar al Sr. Xavier Cortés, Director Gene-
ral de la Ramón Molinas Foundation, per fer-li a mans la placa “Som 
una Fundació amb Cor”, en reconeixement a la seva fidelitat cap a Cà-
ritas, traduïda en les generoses donacions que fa des de l’any 2013 a 
diferents projectes.

La Fundació Agbar, una Fundació amb Cor

Ramón Molinas Foundation, una  
Fundació amb Cor

Victòria Eugènia Martínez, Ignacio Escudero, Montse Padilla i 
Fernando Porta. 

Fernando Porta, Xavier Cortés i Ramon Bretcha

Alfa Consulting, 
compromís amb Càritas
Seguint amb els seu compromís, Alfa 
Consulting ha col·laborat amb apor-
tacions econòmiques destinades a 
ajudes bàsiques i altres programes, i 
participant a les Taules de Bones Pràc-
tiques de RSC de Càritas que es duen a 
terme a les universitats de Barcelona.

Busquets Gálvez dóna 
suport al projecte 
Paidós
L’empresa d’assessorament i consul-
toria immobiliària Busquets Gálvez ha 
fet una aportació econòmica per al 
projecte Paidós, amb una clara voluntat 
de continuïtat amb aquest projecte de 
prevenció de la pobresa infantil.

Finançament de projectes

16
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Lunet, un any més al costat de Càritas

A través de Lunet Solidari, un any més l’empresa ha lliurat a Cà-
ritas l’import dels regals que tradicionalment anaven destinats als 
seus clients. Lunet és una empresa de serveis integrals, basats en 
el manteniment de la neteja, amb 25 anys d’experiència. L’empresa 
col·labora també en el programa d’inserció laboral Feina amb Cor.

Salvador Busquets i Joan Miquel Carmona

Un any més Cementiris de Barcelona ha rubricat 
el seu compromís amb Càritas Diocesana de Barce-
lona. L’acord contempla una aportació econòmica i 
serveis especials gratuïts per a persones sense re-
cursos.

Cementiris de Barcelona renova el seu compromís amb Càritas

Salvador Busquets i Jordi Valmaña

Com a reconeixement a la seva col·laboració con-
tinuada, El Fornet d’en Rosend ha rebut aquesta 
distinció. El subministrament diari de pa als nos-
tres centres permet a les famílies gaudir d’aquest 
aliment bàsic, imprescindible en tota dieta equili-
brada. El 1927 el mestre forner Rossend Milà va 
obrir el seu primer forn. I fa més de 20 anys, els 
seus descendents van crear el primer establiment.

Maria José Veloso, Maria Carmen Rodríguez, Albert Inglés,  
Conxita Ribas i Lluis Anglada

El Fornet d’en Rossend rep la placa d’Empresa amb Cor

El passat 16 de desembre, el Sr. Alberto Maestre va renovar l’acord de col·laboració amb Càritas augmentant la donació 
anual de l’empresa Técnica de Fluidos. En aquesta reunió es va entregar la placa “La nostra és una Empresa amb Cor”. 
A més, es va convidar al Sr. Alberto Maestre com a ponent a alguna de les Taules Rodones de Bones Pràctiques de RSE, 
organitzades per Universitats amb Cor.

Técnica de Fluidos augmenta 
la donació anual de l’empresa
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La importància de l’equip de Fires amb Cor queda reflectida en el gran 
treball fet amb la presència a les diferents fires, que ha permès contactar 
amb noves empreses.

Aquesta feina és possible gràcies a l’acord que tenim amb Fira de Barce-
lona que, any rere any, renova el conveni que tenim amb aquesta entitat.

Aquest acord ens permet poder estar a: Graphispag i Infarma, Constru-
mat, Expoquimia, Equiplast i Eurosurfas.

Gràcies al com-
promís de con-
tinuïtat, Fira de 
Barcelona per-

met que l’equip de Fires amb Cor de Cà-
ritas pugui fer la seva tasca i obrir-nos a 
les noves empreses expositores.

Ha renovat la decoració de l’estand de Càritas i, 
un cop més, ens ha permès estar presents en les 
diferents fires amb un estand de qualitat.

La seva col·laboració també ens permet poder 
comptar amb materials de difusió per dur a terme 
la nostra tasca de sensibilització.

Del 21 al 24 de març, Càritas Diocesana de Barce-
lona ha estat present amb un estand gratuït, cedit 
per Fira de Barcelona, al Saló Graphispag, on ha 
visitat més de 40 expositors per presentar-los el 
programa d’Entitats amb Cor. També ha visitat els 
expositors del Saló Infarma, que ha coincidit per 
dates al recinte ferial, i que ha acollit molt amable-
ment la nostra visita.

Del 23 al 26 de maig, dins del saló més important del sector de 
la construcció, Càritas ha estat present amb un estand gratuït, 
fruit de l’acord signat amb Fira de Barcelona.

El sector, que està recuperant la seva activitat desprès de la cri-
si, ha estat molt receptiu a les demandes de matèries primeres 
que Càritas ha fet per a la construcció del centre Singuerlin a 
Santa Coloma de Gramenet. Diferents expositors han confirmat 
la donació de matèries primeres per a aquesta important obra.

Fires amb Cor: 
un equip que OBRE PORTES

Fira de Barcelona,  
Entitat amb Cor

Servis Group

Càritas a Graphispag i Infarma Càritas a Construmat 2017

La Federació Espanyola d’Associ-
acions de Maquinària per a Hos-
teleria, Col·lectivitats i Indústria 

Afins – FELAC ha subscrit de nou el seu compromís amb Càri-
tas. Així doncs, farà cessió de productes i equipaments dels seus 
associats a centres de Càritas.

Felac, un compromís de continuïtat

Equip de Fires amb Cor

Fires amb Cor
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La Diputació de Barcelona renova la col·laboració amb Càritas
El passat 12 de juliol es va signar amb la Diputació de 
Barcelona el conveni per renovar la col·laboració amb 
Càritas per 3 anys més. L’acte es va dur a terme al Club 
Tennis de la Salut, que és un Club amb Cor. Van assistir 
a l'acte Josep Salom, Diputat d’Esports de la Diputa-
ció de Barcelona, Salvador Busquets, Director de Càri-
tas, Daniel Laga, Coordinador de l'Àrea d'Esports de la  
Diputació de Barcelona, Felip Ródenas, President del 
Club Tennis de la Salut, Jordi Merino, President de la 
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, i el re-
conegut ex tenista Manuel Orantes. El Sr. Salom va des-
tacar que “amb acords com aquest volem posar accent 
en la visió de l’esport com a cohesionador, integrador, 
solidari i de justícia social“. Aprofitant l’acte, el Sr. Salom 
i el Sr. Merino, van fer entrega del xec amb la recaptació 
de la 2a Caminada Solidària a favor de Càritas.

Jordi Merino, Salvador Busquets, Josep Salom, Felip 
Ródenas i Manuel Orantes

El passat 16 d’octubre, per quart any consecu-
tiu, es va fer el Correbarri 2016, on s’enfronten 
participants dels deu districtes de Barcelona, 
amb la donació voluntària de xips blancs a 
favor de Càritas Diocesana de Barcelona. La 
cursa estava organitzada pel Club Natació 
Atlètic-Barceloneta i Gaudium Sport, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona i 
el Port de Barcelona.

El diumenge 7 de maig, la Fundació Brafa va celebrar a les seves instal·lacions una jornada familiar solidària i va donar 
a Càritas la recaptació íntegra de la jornada. Es van celebrar diferents activitats durant el matí: des d'inflables per als 
més petits fins a partits de futbol per grups d’edat, partits de pares i fills. A més, es va poder gaudir d’espectacles com 
la màgia de The Homeless Project. També es va celebrar una Missa per a tots els que van voler assistir-hi.

Correbarri 2016, un any més, solidari amb Càritas

Jornada Familiar a la Fundació Brafa

Tània Schmitt, Montserrat Montferrer, Francesc Monzonís,  
Javier Lubelza, Paco Pons, Mercè Mateo i Ángel Lázaro

Estades esportives solidàries • Clubs amb Cor
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Les estades d’estiu són una oportu-
nitat que ens ofereixen, majoritàri-
ament, els clubs de tennis situats a 
l’Arxidiòcesi de Barcelona que acullen 
nens i nenes atesos per Càritas. Els 
Clubs amb Cor posen tots els mit-
jans necessaris per tal d’oferir places 
gratuïtes i un àpat assegurat durant 
les vacances d’estiu, amb una dura-
da aproximada de 2-3 setmanes per 
nen/a, perquè puguin gaudir d’un es-
tiu millor, practicant esport.

Les edats dels nens i nenes que po-
den accedir a aquestes estades estan 
compreses entre els 4 i els 15 anys, 
segons el club.

L’estiu de 2016, vàrem poder comp-
tar amb 27 clubs que van donar 430 
estades perquè 180 nens poguessin 
gaudir d’un estiu millor.

Aquest any 2017 són uns 25 clubs 
els que col·laboren, aproximadament 
amb 376 estades d’estiu.

L’objectiu és que durant l’estiu, els 
nens i nenes que atenem, a través de 
l’esport, puguin desenvolupar les se-
ves capacitats físiques, formar-se es-
portivament, socialitzar-se 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 
17:00 hores, quan els pares els van 
a buscar. Les modalitats d’esport va-
rien segons el club: majoritàriament 
juguen a tennis però també practi-
quen altres esports, com ara hoquei, 
gimcanes, tennis taula, patinatge, na-
tació, vela, bàsquet o futbol. 

Aquestes són algunes valoracions 
de les treballadores socials i de les 
famílies dels infants que han gaudit 
de l’estada:

•  “Tant per als nens com per a la fa-
mília és una experiència enriquido-
ra i gratificant.”

•  “Amb les estades, els nens han 
pogut sortir de l’habitació/pis on 
viuen i de la seva problemàtica.”

•  “Quan han necessitat algun mate-
rial del que no disposaven el ma-
teix club els l'ha facilitat.”

•  “Permet afavorir la socialització 
dels infants entre ells en un clima/
context cuidat.”

•  “Promou valors educatius tant gru-
pals com individuals que reforcen 
la seva autoestima.”

Valoracions dels clubs:

•  “Els monitors i les persones impli-
cades en l'acció valoren i es moti-
ven amb aquesta acció social.”

•  “Des del nostre club creiem en la 
solidaritat i més quan parlem de 
nens.”

•  “Els nens es barregen de manera 
molt natural en els seus grups.”

•  “S'hi troben a gust, fan amics mit-
jançant l’esport i troben un ambi-
ent de cordialitat.”

Activitats esportives solidaries al 
llarg de l’any

Des del 2014 algun dels Clubs amb Cor 
ens han ofert l’oportunitat que nens i 
nenes puguin gaudir d’activitats espor-
tives també durant el curs escolar, per 
respirar. A poc a poc hem consolidat 
aquesta iniciativa i hem obert aquesta 
proposta a més entitats esportives, que 
aquest curs 2016-2017, han iniciat un 
vincle amb Càritas, oferint-nos la pos-
sibilitat que, no només els nens i nenes 
puguin gaudir d’activitats esportives, si 
no que també joves i adults atesos per 
Càritas puguin gaudir d’abonaments 
esportius per a tot l’any de manera in-
definida.

Estades d’estiu 2016: gràcies a tants clubs amb cor!

Estades esportives solidàries • Clubs amb Cor
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El passat 6 de novembre, 
l'At. Masnou va convi-
dar Càritas Diocesana 
de Barcelona a la pre-
sentació dels equips del 
club. Hi va assistir Josep 
Maria Fusté, Ambai-
xador amb Cor, que va 
dirigir unes paraules als 
assistents, incidint en la col·laboració estreta que manté aquest club amb Cà-
ritas. També va destacar la iniciativa solidària “Gol Solidari”, pels valors que 
aporta al futbol base, i es va parlar dels projectes que porta a terme Càritas i 
la importància que tenen les col·laboracions com la de l'At. Masnou.

El passat 30 d’octubre es va córrer la 18a Cursa dels Bombers a Bar-
celona, la segona cursa de 10 km amb més participació de tota Espa-
nya. Més de 14.000 corredors hi van tenir cita. Aquest any Càritas hi va 
ser present amb la recollida dels xips blancs solidaris gràcies a l’empre-
sa Seven Mila. Els corredors que havien llogat un xip blanc podien en-
tregar-lo als voluntaris de Càritas en finalitzar la cursa, i això constituïa 
un donatiu de 0,80 € a Càritas per cada xip.

El 13 de desembre, els volun-
taris de Clubs amb Cor, Mont-
serrat Navarro, Lluis Corretja 
i Albert Español, van entregar 
la placa distintiva al Senyor 
Eduard Cabré Miró, Direc-
tor General del Bonasport. 
Aquesta entrega vol demos-
trar l’esperit solidari del Club 
per ajudar les persones més 
vulnerables de la societat, promovent diferents accions solidaries com, 
per exemple, les recollides d’aliments, donacions per part dels seus socis 
i l’organització d’un Cycling Solidari. El 18 de juny es va celebrar el Tor-
neig Solidari Càritas al Bonasport. Vam poder comptar amb l’assistèn-
cia de l’Àlex Corretja, el Manuel Orantes, l’Enric Santmartí, el Sergio 
Corretja, el Jordi Arrese, el Fèlix Riba, l’Enric Masip i la Marta Marrero 
entre d’altres. Els assistents al torneig van poder jugar amb els esportistes 
d’elit a tennis i a pàdel i van participar en un sorteig solidari de regals.

La Cursa dels Bombers, esport i suport a Càritas

Bonasport, un Club amb Cor
Voluntaris de Clubs amb Cor

Albert Español, Montserrat Navarro, Eduard Cabré, 
Lluis Corretja i Tania Schmitt

David Fornies, Àngel Lázaro, Josep Maria Fusté i membres de 
la junta del C.A.Masnou

Eurofitness-UBAE 
signa un conveni de 
col·laboració amb 
Càritas
El mes de febrer Càritas i Eurofitness 
UBAE van signar el conveni de col-
laboració per vetllar pel benestar de 
les persones més desfavorides a tra-
vés de l’esport. D’aquesta manera, 
les persones ateses per Càritas poden 
accedir als centres d’Eurofitness UBAE 
de forma gratuïta. Ja s’ha acordat que 
els joves del Casal Llops del Taga utilit-
zin els centre d'Eurofitness Can Cuiàs. 
D'altra banda, la Gent Gran d’Unitats 
de Convivència faran aquagym al cen-
tre Eurofitness Sant Miquel; els Infants 
de Badalona faran cursets de natació 
a Eurofitness Llefià, i famílies dels Pai-
dós aniran a la piscina d‘Eurofitness 
Can Dragó. A la signatura varen estar 
presents el Sr. Gil Modroño, president, i, 
per part de Càritas el Sr. Salvador Bus-
quets va ser qui va signar el conveni.

Presentació dels equips de l'At. Masnou
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Gil Madroño i Salvador Busquets 
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El passat dissabte 11 
de març, el Club Ten-
nis Barcino va orga-
nitzar, com cada any, 
el torneig de Dobles 
Solidari a favor de 
Càritas. Tots els parti-
cipants que es van inscriure portaven una samarreta vermella amb el 
logo de Càritas i el Club de Tennis Barcino.

Torneig de Dobles Solidari al CT Barcino

El passat 7 de juliol, el Reial Club 
de Tennis Barcelona - 1899 va 
organitzar el tradicional concert 
solidari a favor de Càritas i altres 
entitats. Com cada any, el concert 
va anar a càrrec del grup Por Fin 
Viernes, i hi van assistir-hi unes 
800 persones, que van poder gau-
dir del sopar i de l’espectacle.

El 15 de juny Càritas i la Fundació DiR van signar un acord per fomentar 
la integració social de persones amb risc d'exclusió a través d'activitats 
esportives. L'acord, signat per Salvador Busquets, Director de Càritas, 
i Ramon Canela, President de la Fundació DiR, contempla que ambdu-
es entitats vehicularan la seva col·laboració a través del programa Clubs 
amb Cor, i oferiran estades solidàries per als infants de les famílies 
ateses per Càritas, en el marc del Casal DiR Estiu, amb la finalitat 
d'oferir als nens i nenes un desenvolupament complet amb activitats 
organitzades i amb una base psicopedagògica adequada.

Concert solidari al RCTB-1899

Fundació DiR col·labora amb Càritas

Aquest passat mes de març alguns infants del grup de Mitjans i Grans del Centre 
Obert Glamparetes van gaudir d’un projecte d’iniciació al pàdel surf impulsat 
per UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya). Durant les tardes dels 
dimarts al Club Patí de Vela es combina una estona d’iniciació al pàdel surf i 
una estona de reforç educatiu. En aquest espai es gaudeix de l’esport, s’aprèn a 
treballar en grup, ja que a cada taula hi van dos nens, i es treballa el respecte en-
vers els monitors que els ajuden a aprendre, així com als voluntaris i companys.

UFEC promou la iniciació al pàdel surf per a infants
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Mona solidària del 
Reial Club de Polo de 
Barcelona a favor del 
projecte Paidós
Per quart any consecutiu, el Reial 
Club de Polo de Barcelona ha donat 
la mona de pasqua solidària per al 
projecte Paidós de Sant Adrià de Be-
sòs. Durant l’acte es va comptar amb 
la presència del tenista Àlex Corretja, 
Ambaixador amb Cor de Càritas Dio-
cesana de Barcelona i encarregat de 
rebre la mona de part del Reial Club 
de Polo. En iniciar l’acte, Luis Comas, 
President de la Fundació Reial Club de 
Polo de Barcelona, va agrair a Càritas 
la seva tasca: “És un luxe col·laborar 
amb Càritas, i volem agrair l’oportu-
nitat que ens brinda l’entitat per col-
laborar any rere any en aquesta boni-
ca acció”.

Estades esportives solidàries • Clubs amb Cor
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El passat dia 12 de juliol es va signar un conveni de 
col·laboració entre la Federació d’Entitats Excur-
sionistes de Catalunya (FEEC) i Càritas Diocesana 
de Barcelona. El Sr. Jordi Merino, President de la 
FEEC, conjuntament amb el Sr. Salvador Busquets, 
Director de Càritas, van establir una nova línia de 
col·laboració amb la signatura d’aquest conveni.

Nou conveni amb la FEEC

Duet, amb les 
persones ateses per 
Càritas
Duet i Càritas signen conveni de col-
laboració, i fem entrega de la Placa 
d’Entitats amb Cor. Duet ens ofe-
reix la possibilitat que joves i adults 
atesos per Càritas puguin fer esport 
durant tot l’any mitjançant carnets 
de soci, també la natació per a na-
dons i les seves mares i la possibi-
litat d’inscriure les persones que ho 
necessitin a tots els centres Duet Fit 
i Duet Sports. Actualment, gairebé 
40 persones ateses per Càritas es-
tan inscrites en els diferents centres 
de Duet Sports gaudint de totes les 
activitats esportives que ens ofereix 
Duet.

Jordi Merino, Salvador Busquets, Josep Salom, Felip Ródenas, Manuel Orantes

Salvador Busquets i Anselmo Méndez

Un any més, el Club Tennis Barcino ha organitzat la 19a edició del 
concert solidari de Nadal a favor de Càritas. Aquest any, abans de 
donar pas al concert, vàrem poder comptar amb el Jordi Julià, tècnic 
de l’equip de Comunicació de Càritas Diocesana de Barcelona, que va 
presentar la campanya de Nadal, el Valor de la Fragilitat, a tots els as-
sistents. A més del concert, el Club Tennis Barcino va tornar a cedir un 
espai a Càritas per poder sensibilitzar sobre la tasca social que realitza.

El passat 8 de març, com cada any, va tenir lloc al Reial Club de 
Polo, el Campionat de Bridge Solidari a favor del Projecte Paidós. 
Hi van participar més 
de 80 persones, que 
van pagar una inscrip-
ció solidària a favor 
de Càritas Diocesana 
de Barcelona, a més 
d’altres donacions 
voluntàries que s’han 
realitzat.

Concert benèfic nadalenc al CT Barcino

Campionat de Bridge Solidari del Reial 
Club de Polo

Mario Pons i Montserrat Montferrer
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L’Hotel Arts, un any 
més al costat de 
Càritas
El Dia Internacional de la Gent Gran es 
va organitzar la festa final de les va-
cances per a Gent Gran. Aquest any 
la festa es va celebrar al Casal Loiola 
que va cedir l’espai. Vam poder gaudir 
d’un berenar fantàstic gràcies a que 
l’Hotel Arts ens el va facilitar. També 
han col·laborat a la Festa de Nadal, a 
la qual van assistir un centenar de per-
sones del grup de Gent Gran del nord 
i est de Barcelona, amb berenar servit 
per l’Hotel Arts de Barcelona i els seus 
joves voluntaris. Finalment, han ajudat 
els Reis de l’Orient i els patges reials 
a arribar a Glamparetes, on van portar 
als nens i nenes uns regals destinats a 
millorar les eines educatives i lúdiques 
del centre. Els mateixos treballadors de 
l’Hotel Arts van venir voluntàriament a 
repartir els regals als nens i nenes de 
Glamparetes.

Un any més, i ja en porten vint-i-quatre, l’Hermandad de Nuestra Seño-
ra del Rocío “Los Romeros” ha organitzat aquesta trobada, on tradicio-
nalment es recullen aliments a favor de Càritas Diocesana de Barcelona. 
Música i solidaritat amb la cantada dels tradicionals “villancicos”, es 
varen trobar a la Parròquia Sant Francesc Xavier de Barcelona. L’edició 
del 2016 va comptar amb la participació de 5 grups i “d'Hermandades”.

24a Trobada de Coros Rocieros amb Càritas

Aquest any, Abacus Coope-
rativa ha repetit la campanya 
solidària a tota Catalunya, sota 
l’eslògan "Il·lusiona’t, fem un 
Nadal Abacus". Les diferents 
Càritas Diocesanes d’arreu del 
país han estat les receptores 
de les joguines i llibres que els 
clients d’Abacus han dipositat 
a les botigues. La cooperativa 
ha doblat la quantitat recolli-
da. A més de Càritas, les en-
titats Creu Roja i Pare Manel 
també han estat beneficiàries 
de la campanya.

La Mercè Mateo, voluntària de Clubs amb Cor, va tenir una iniciativa 
solidària i va organitzar un Concert Solidari pel seu aniversari. El 
regal d’aniversari per part dels assistents va ser una bossa d’aliments 

que va anar destinada a 
les persones que ate-
nem a Càritas. A més, 
la banda Rocksounds 
va actuar gratuïtament 
i l’Ajuntament va cedir 
la sala.

Concert solidari d’aniversari amb 
Rocksounds

Mercè Mateo i els seus amics

Accions solidàries

Abacus Cooperativa, un any més  
amb Càritas
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El 25 de febrer es va celebrar al Palau Robert la jornada de presentació de 
les curses de motos clàssiques que organitza la Penya Motorista Barcelo-
na durant la temporada 2017. El 3, 4 i 5 de març també van presentar al 
Retro Moto la campanya de recollida d’aliments per a Càritas durant qua-
tre curses, i així van poder col·laborar i ajudar les persones que atenem. 
El 6 de juny es va celebrar la cursa, que va recaptar 1.000 kg d’aliments 
sota el lema “Anem a per la Tona”.

Recollida d’aliments de la Penya 
Motorista de Barcelona

Campanya de La Sirena 
a favor de Càritas
La Sirena ha volgut contribuir amb un 
àpat especial al menú de les festes 
nadalenques. El peix i la carn són ali-
ments que, tot i oferir una gran quan-
titat de proteïnes, poques vegades 
tenen presència a les campanyes de 
recollida d’aliments. Normalment, es 
donen productes com llegums, pasta, 
oli, llet o conserves que són més fàcil 
d’emmagatzemar i mantenir en òpti-
mes condicions. La Sirena es va unir a 
Càritas i va crear la iniciativa: el Con-
gelador Solidari. Gràcies als seus 
productes congelats i a la distribució 
de congeladors per emmagatzemar 
en perfecte estat aquests aliments,  
11 menjadors socials de Càritas van 
poder oferir menús nadalencs de gran 
valor nutricional a 1.200 persones en 
risc d’exclusió social. Així mateix, La 
Sirena ha regalat 1 arcó congelador 
a cadascú d’aquest centres.

El passat 1 de febrer del 2017 el Tablao Flamenco Cordobés va convidar 
Càritas Diocesana de Barcelona a l’acte de reconeixement que faran a 
persones i entitats que han promogut el flamenc. Aquest acte, al qual 
van assistir unes 100 persones, tenia l’objectiu de recaptar donatius a 
favor de Càritas.

Des del 4 fins al 
10 de març, es 
va dur a terme la 
10a campanya de 
medicaments so-
lidaris promogu-
da pel Banc Far-
macèutic. L’ONG 
de la farmàcia vol 
que totes les per-
sones assistides 
per entitats com 
Càritas o Creu 
Roja, més enllà de 

la seva situació econòmica i social, puguin accedir als medicaments. 
Aquest any els ciutadans han col·laborat comprant més de 20.000 me-
dicaments nous i no subjectes a recepta mèdica. NACEX, empresa de 
paqueteria, va recollir gratuïtament els productes de les 8 farmàcies 
que van participar a favor de Càritas.

Recaptació de donatius de Tablao 
Flamenco Cordobés

Nacex i Banc Farmacèutic, un any més  
al costat de Càritas
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Fundació Música Solidaria: música 
contra la pobresa infantil
El 25 de novembre, la Basílica de Santa Maria del Mar es va 
omplir de música a favor de Càritas Diocesana de Barcelona. El 
concert, del cicle “Música contra la pobresa infantil“, orga-
nitzat per la Fundació Música Solidària i amb la participació de 
cor i l’orquestra Unesco-Barcelona, va brindar un recull de cors, 
àries i peces de Bach i Händel que es van anar intercalant, fent 
un conjunt molt variat, ple de contrastos i molt atractiu per el 
públic.

Sopar Solidari amb la 
Fundació AEFE
Com ja fa uns quants anys, AEFE va organitzar 
un sopar solidari a l’Hotel Juan Carlos I, i la re-
captació del sopar i del sorteig realitzat ha anat 
íntegrament per a Càritas Diocesana de Barce-
lona. Al sopar hi van assistir unes 90 persones. 
Va ser una nit entranyable, i per això no volíem 
deixar de donar les gràcies a tots els que ho 
vau fer possible: D.O. Catalunya, que ens va 
donar dos lots de vins. Natura Bissé, que va 
aportar un lot de productes de bellesa. Dagoll 
Dagom, que ens va donar dus entrades dobles 
per assistir al teatre. Jordi Cortada, tenor, que 
va cantar unes cançons. Jesús Ruiz, pianista 
que va acompanyar el tenor. Unión Muntaner, 
que ens va deixar el teclat de música. Club 
Pitch & Putt Sant Cebrià, que ens va regalar 
dos tiquets de "green free – pitch and putt". 
Homeless Project, que ens van sorprendre 
amb els seus jocs de màgia.

Accions solidàries
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El 23 de novembre de 2016, a la sala d’actes del Col·legi 
Major Penyafort-Montserrat, es va celebrar un acte amb 
el títol “Refugiats: una realitat que ens interpel·la”. 
Hi van intervenir un voluntari de Càritas Diocesana de 
Barcelona (CDB), l’exrector de la UB, i la responsable a 
CDB del servei d’ajuda als refugiats. L’assistència va ser 
de 240 estudiants. El mateix dia, al VI Fòrum Social i 
Emprenedor de la Facultat d’Economia i Empresa, va 
tenir lloc l’entrega de diplomes de la Distinció Honorífica 
de CDB al Treball de Fi de Grau amb millor contingut 
social. Els diplomes es van atorgar a dos treballs: “Anàlisi 
de la inclusió financera femenina des de l’enfocament de 
les finances ètiques” i “Degree in Business Administration 
2015-2016”. Els guardons van ser lliurats pel responsable 
del grup d’Universitats amb Cor. El 17 i 24 de novembre, 
la Facultat d’Economia i Empresa va acollir dues Taules 
Rodones de Bones Pràctiques en RSE. Hi van assistir 
118 estudiants de segon d’ADE, de l’assignatura Direcció 
de les Organitzacions. A la primera, els ponents van ser 
un voluntari de CDB, el director de l’Institut Cerdà, i un 
consultor. A la segona, un altre voluntari de CDB, una representant de Turisme de Barcelona, i una representant 
d’Aigües de Barcelona. El 27 de març de 2017, va tenir lloc, a la Facultat d’Economia i Empresa, una Taula Rodona 
de Bones Pràctiques en RSE, dirigida als estudiants de 1er curs d’ADE matriculats a l’assignatura de Direcció 
Estratègica. Van assistir-hi 39 estudiants. Hi van intervenir un voluntari de CDB, el conseller delegat d’Alfa 
Consulting, i el tècnic de RR.HH. i formador intern del Grupo Clece. El passat 15 de maig, va tenir lloc, a la Facultat 
d’Economia i Empresa, una Taula Rodona de Bones Pràctiques en RSE. La taula estava dirigida als estudiants de 
l’assignatura Direcció de les Organitzacions de 2n curs del grau d’ADE. Van assistir a l’acte 56 estudiants. Hi van 
intervenir un voluntari de CDB, el director general de Lunet i el director d’Innovació Social de l’Institut Cerdà.

Universitats amb Cor • Taules en RSC i Xerrades

El lliurament de la Distinció Honorífica de Càritas 
Diocesana de Barcelona (CDB) i altres guardons es va fer 
el 28 de setembre de 2016 en un acte acadèmic a l’Auditori 
de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, 
amb l’assistència de professorat, familiars i 30 estudiants. 
Els guardons de CDB van ser lliurats pel cap de l’Àrea 
d’Acció Social. El treball guanyador va ser “Les empreses 
d’inserció: una alternativa social”. També el Jurat de CDB 
va atorgar una Menció a “The Spanish Welfare State and 
the Intergenerational Fairness: An analytical case”. El 3 
de febrer de 2017, es va organitzar una xerrada interactiva 
per a 28 estudiants de 3r curs de Periodisme de la Facultat 
de Comunicació sobre “Vivim o passem per la vida?”.

Universitat Pompeu Fabra

Universitat de Barcelona
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El 22 de novembre de 2016 va tenir lloc una Taula Rodona de Bones Pràctiques en 
RSE, a la qual van assistir 70 estudiants. Els ponents van ser un voluntari de Càritas 
Diocesana de Barcelona (CDB), la directora de RSE a ESTEVE, una representant de 
l’Hotel Arts, i el conseller delegat d’Alfa Consulting. El 4 de desembre es va impartir 
una xerrada interactiva, amb el títol “La vida per la qual voldríem ser recordats”, 
que va tenir una assistència de 40 persones, i estava adreçada al Personal Docent 
i Investigador (PDI) i al Personal d’Administració i Serveis (PAS). El 7 de març de 
2017, en el solemne acte de la Festivitat de Sant Tomàs d’Aquino, la cap dels Serveis 
Corporatius de CDB va atorgar la Distinció Honorífica al TFG “La mediación penal 
en bandas latinas: la realidad reeducativa del sistema de Justicia Juvenil” i al TFM 
“Manos Unidas: Análisis histórico de la entidad y de una campaña de marketing”, 
corresponents al curs acadèmic 2015-2016. En el mateix acte, es va atorgar el Premi Jaume Brufau Prats als voluntaris 
d’Universitats amb Cor relacionats. Els voluntaris van ser premiats per la seva acció social, la sensibilització de la 
societat i la denúncia de les situacions d’injustícia social. Hi van assistir 150 persones, d’entre elles uns 70 estudiants. 
Els dies 19 i 20 d’abril va tenir lloc la cinquena edició del V Thinking Challenge organitzada pel seu Club d’Emprenedors. 
El dia 19, va presidir l’obertura la vicerectora d’Estudiants i Qualitat, acompanyada d’un voluntari de CDB i responsable 
del grup d’Universitats amb Cor, i d’un representant del Club d’Emprenedors, que va detallar el programa del Hakathon 
Day. Hi van participar 49 estudiants. El dia 20, després d’una reunió prèvia del jurat, els portaveus dels equips van 
fer una breu presentació dels treballs davant d’unes 100 persones, entre les quals uns 80 estudiants. A continuació, 
es va tornar a reunir el Jurat per decidir el treball guanyador. Tot seguit, es va lliurar el premi al millor emprenedor i el 
rector va fer a mans el premi als membres de l’equip guanyador i va cloure l’acte. El 29 de març, es va fer una xerrada 
interactiva a 56 estudiants de tercer i quart curs de Dret i Educació, amb el títol “Vivim o passem per la vida?”. El 27 
d’abril, el responsable de Formació i Inserció Sociolaboral de CDB va fer una xerrada a 20 estudiants de 1er curs de 
Dret i d’Economia Solidària, sobre la seva tasca. Prèviament, es va parlar sobre “La Pobresa. Qui és i què fa Càritas”.

El 3 de maig es va celebrar a l’Institut Químic de Sarrià una Jornada sobre “Desigualtat, Pobresa i Atur: Un país a 
dues velocitats” a l’IQS. El rector va fer la presentació juntament amb el President del Patronat de l’IQS, el Director 
General de CDB, i l’Arquebisbe de Barcelona. Es va parlar en diferents xerrades i taules rodones sobre la desigualtat des 
de la perspectiva de la salut pública de Barcelona, sobre la desigualtat des de la perspectiva de l’educació, i sobre si és 
possible revertir la desigualtat a Espanya. Hi van assistir 180 persones, entre les quals 150 estudiants.

Universitat Ramón Llull

Universitats amb Cor • Taules en RSC i Xerrades

Universitat Abat Oliba - CEU

El 7 de març de 2017 va tenir lloc el lliurament de les Distincions Honorífiques 
de Càritas Diocesana de Barcelona (CDB) als TFG i TFM amb millor contingut 
social en l’acte d’inauguració del Social Day. El cap del Servei de Voluntariat 
de CDB, va donar una xerrada sobre “Els valors del voluntari”. Després es 
va explicar la finalitat de les distincions honorífiques. Finalment, es va lliurar 
els guardons als estudiants guanyadors. Els TFG guanyadors van ser: “Cola-
borapp”, “Deslimita’m” i “El centro de Aprendizaje Intergeneracional”. El 
TFM guanyador va ser: “Urban integration process for refugees in Europe”.

Universitat Internacional de Catalunya



29www.entitatsambcor.org

Un
ive

rs
ita

ts
 a

m
b 

Co
r •

 T
au

le
s 

en
 R

SC
 i 

Xe
rra

de
s

La Salle - URL

Aquest curs acadèmic 2016-2017, l’entitat ha col·laborat conjuntament amb Càritas 
Diocesana de Barcelona (CDB) en diverses accions. El 13 de febrer, la directora d’INGEUS 
Barcelona va presentar “Feina amb Cor”. Van assistir a l’acte 43 estudiants. El 15 de 
febrer es va parlar sobre “Vivim o passem per la vida?”, amb l’assistència de 60 
estudiants. El 16 de febrer, es va parlar sobre “Qui és i què fa Càritas?”. Hi van assistir 
53 estudiants. El 20 de febrer van assistir-hi 54 estudiants. El 23 de febrer va acabar la 
participació de CDB, aquest curs 2016-2017, a l’assignatura Pensament i Creativitat, 
transversal de tots els graus de La Salle, i es va presentar “Qui és i què fa Càritas?” 
davant l’assistència de 114 estudiants. El 6 de març, i a la classe del professor d’Ètica 
del grau d’ADE, va tenir lloc una Taula Rodona de Bones Pràctiques amb RSE. Hi van 
assistir 27 estudiants. Hi van intervenir un voluntari de CDB, i el director de RR.HH. 
de l’Hotel Arts. L’assistència va ser de 27 estudiants. El 25 de maig es va dur a terme l’Acte de Graduació a l’Escola 
Universitària d’Enginyeria de Telecomunicació. Hi van assistir-hi unes 250 persones. Al final de l’acte, es va fer a mans 
la Distinció Honorífica de CDB al TFG amb millor contingut social, amb el títol de “Solució de Business Intelligence 
en un projecte de Robòtica Social”. Cal destacar que va ser l’únic guardó extern lliurat. El director va fer esment de la 
importància que el centre donava a aquesta iniciativa de CDB per reforçar els valors socials que li són propis.

Institut Químic de Sarrià

El 27 de juny, 10 estudiants mexicans de l’International Business Study Tour van assistir a la presentació 
d’Empreses amb Cor. L’acte va tenir lloc a la seu de la Fundació Foment i Treball, on els estudiants realitzaven una 
visita. El programa esmentat pertany al Departamento de Negocios de la Universidad Iberoamericana Puebla, que 
consisteix en una estada d’estudis a l’IQS.

El 21 de novembre es va impartir una xerrada titulada 
“Davant la pobresa, l’exclusió i l’atur, quin és el repte?” 
a les V Jornades de Pràctica Educativa a les Facultats de 
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport de Blanquerna 
– Universitat Ramón Llull. Hi van assistir 80 estudiants de 
segon grau d’Educació Primària. El 14 de març va tenir lloc una 
Taula Rodona anomenada “Per què en diem refugiats si no 
els donem refugi?”, moderada per la cap de Comunicació de 
Càritas Diocesana de Barcelona (CDB). Els ponents van ser la 
responsable de Migració de CDB; una refugiada siriana que porta 
cinc anys a Espanya, i un fotoperiodista que ha viscut els drames 
de les arribades per la ruta mediterrània i per la ruta africana 
(Ceuta i Melilla). Hi van assistir 110 estudiants. El 8 de maig va tenir lloc una xerrada sobre “Viure la vida o passar 
per la vida”. Hi van assistir 46 alumnes de primer curs de les assignatures del professor d’Antropologia, i del professor 
de Psicologia i responsable de l’acció solidaria FPCEE de Blanquerna, que van presidir l’acte.

Blanquerna URL
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El 15 de setembre de 2016 es va celebrar l’acte de lliurament de 
la Distinció Honorífica de CDB als Treballs de Fi de Bachelor i de Fi 
de Màster amb millor contingut social. El TFB guanyador duia per títol 
“Invisible Children Development” i el TFM guanyador va ser “Seed”. 
Els guardons van ser lliurats pel Director de CDB. Hi van assistir 55 
estudiants. El 16 de gener de 2017 va tenir lloc una Taula Rodona de 
Bones Pràctiques en RSE, per als alumnes de Bachelor de la TBS de 
Barcelona, amb una assistència de 70 estudiants. Els ponents van ser 
un voluntari de CDB, el Director de RR.HH. de l’Hotel Arts, i un consultor.
El 29 de maig es va celebrar un acte per lliurar la Distinció Honorífica de CDB al TFM de l’escola, corresponent al curs 
acadèmic 2016-2017, amb millor contingut social. L’acte va comptar amb l’assistència d’el Director de CDB, que va lliurar 
el guardó als cinc estudiants autors del treball guanyador, titulat “Foodhood Operational Business Plan”. L’1 de juny 
es va celebrar el XX Aniversari de la TBS de Barcelona. L’escola va convidar a un sopar còctel tot el personal docent, el 
personal d’administració i serveis, i membres d’entitats relacionades i/o col·laboradors. El còctel va tenir lloc a la rèplica del 
Monestir Romànic de Sant Miquel al Poble Espanyol. En nom de CDB hi va assistir el Responsable d’Universitats amb Cor.

Toulouse Business School Barcelona

El 18 de novembre de 2016, va tenir lloc l’EADA Annual Meeting al Palau 
de Congressos de Catalunya. Aquest acte està especialment adreçat als 
Alumni de l’Escola de Negocis i s’hi fa un lliurament de premis als millors 
projectes. Van assistir unes 800 persones i es va fer el lliurament de 
la Distinció Honorífica de CDB als membres de l’equip guanyador del 
TFM, corresponent al curs acadèmic 2015-2016, anomenat Bushido. El 
17 de maig va tenir lloc una Taula Rodona de Bones Pràctiques en RSE, 
adreçada als estudiants dels màsters d’aquesta escola i als estudiants 
del  Goshen College (escola universitària Indiana, EE UU) que es 
troben a Barcelona en un programa d’intercanvi. L’acte va ser presentat i moderat pel Director Acadèmic de l’EADA, i 
van intervenir un voluntari de CDB, que va comentar “Qui és i què fa Càritas”, el Director de RR HH de l’Hotel Arts, i un 
consultor. A l’acabar les presentacions es va obrir un col·loqui. Van assistir 27 estudiants.

EADA

Universitats amb Cor • Taules en RSC i Xerrades

El 30 de juny es va lliurar la Distinció Honorífica de CDB al TFG amb millor contingut social del Grau en Direcció 
d’Empreses (BBA). El lliurament del guardó el va fer la cap dels Serveis Corporatius de CDB, al treball “¿Una segunda 
oportunidad para las personas sobreendeudadas?”. Van assistir a l'acte el Degà Associat, la Directora del Programa 
de BBA, el Responsable d’Universitats amb Cor, i els familiars del guanyador.

ESADE

Igual que l'any passat la Fundació Politècnica de Catalunya ha cedit les seves aules informàtiques a CDB per portar a 
terme classes de formació informàtica al seu personal i voluntaris. Enguany, les activitats s'han desenvolupat en diver-
ses setmanes dels mesos de febrer i juny.

Fundació Politènica de Catalunya
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El 12 de juliol de 2016 Nexica va entregar a Càritas un xec amb la recaptació del Main 
Event que cada any organitza aquesta empresa amb els seus clients i proveïdors.

El 9 d’octubre va tenir lloc una nova edició de la Barcelona Triathlon, una de les 
més populars d’Espanya. Nexica va aprofitar l’esdeveniment per convertir-lo en una 
iniciativa solidària a favor de Càritas a través de la plataforma elmeugradesorra.org. 
A més, va fer una campanya de comunicació per implicar els seus proveïdors i clients 
en aquest repte.

Nexica participa a la Barcelona Triathlon 2016 com un gest solidari

La cadena de Supermercats Keisy, amb 10 botigues a Barcelona, col-
labora amb Càritas amb recollides d’aliments per a la parròquia de Sant 
Josep Oriol. Compten amb un equip de 22 voluntaris, i amb l’euro soli-
dari de les nòmines dels seus treballadors.

El 8 d’abril, més 
de 30 voluntaris 
de la Fundació 
Brafa van parti-
cipar en el Curs 
d’Iniciació al 
Voluntariat. La 
formació és part 
del projecte que 
estan desenvo-
lupant des de 

Càritas amb el suport de la Fundació Brafa, per poder atendre persones 
grans als barris de Roquetes i Canyelles. L’objectiu és que Càritas pugui 
proveir una estructura perquè el voluntaris de la Fundació Brafa puguin 
assistir i atendre les persones grans que es troben soles. La Fundació 
Brafa porta molts anys col·laborant amb Càritas Diocesana de Barcelo-
na en múltiples activitats: atorgant desenes de beques a les persones 
que atenem des de Càritas, deixant les seves instal·lacions als diferents 
programes, i recaptant diners mitjançant esdeveniments

Conxita Ribas, Isabel González, Francisco José García, 
Carmen Mariner i Lluis Anglada

Participants de la Fundació Brafa al CIV

La 93a Jean Bouin 
col·labora amb Càritas
Un any més, 
la recapta-
ció de l’euro 
solidari de 
la carrera 
Jean Bouin 
es tornarà a destinar al Projecte Pai-
dós, que treballa per a la prevenció de 
la pobresa infantil. A més de l’import 
de la inscripció a la Jean Bouin, es va 
poder donar 1 € més addicional a Cà-
ritas. Tots els diners es van destinar al 
projecte Paidós, que a l’any 2015 va 
atendre 419 persones de 136 famílies 
amb fills d’entre 0 i 6 anys que viuen a 
Barcelona. Així, la Jean Bouin, la prova 
esportiva clàssica i popular de l’atle-
tisme més antiga d’Europa, col·labora 
amb Càritas i ofereix als milers de par-
ticipants la possibilitat d’ajudar a eradi-
car la pobresa infantil.

Microfinançament i accions dels treballadors
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Supermercats Keisy, una  
Empresa amb Cor

Fundació Brafa fa el Curs  
d’Iniciació al Voluntariat
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Brick Solidari de la 
Diputació de Barcelona 
i el RCTBarcelona-1899
Un any més, el passat 23 d’abril es ve 
celebrar el Barcelona Open Banc Sa-
badell | 65è Trofeu Conde de Godó i 
s’ha realitzat la “Campanya del Brick 
de Llet Solidari” a favor de Càritas. 
Gràcies a tots els participants i a la 
donació tant de la Diputació de Bar-
celona com del RCTBarcelona-1899, 
vam poder recollir 6.500 litres de llet. 
Com cada any, l’empresa de trans-
ports MS Service va col·laborar carre-
gant i transportant la llet recollida fins 
al magatzem de Càritas. També és el 
quart any que el RCTBarcelona-1899 
col·labora amb la campanya de l’Eu-
rosolidari: es podia afegir un euro a la 
compra de les entrades per col·laborar 
amb el projecte Paidós de Càritas.

Un any més Càritas Diocesana de Barcelona ha rebut les aportacions de 
les persones que compren on-line les entrades del serveis que ofereix 
Barcelona Turisme i els diners que s’han recollit de la guardiola soli-
dària del punt d’informació de Plaça Catalunya.

L’entitat Banc Sabadell ha dut a terme la campanya “10 anys, 10 cau-
ses”, amb motiu del 65è Barcelona Open Banc Sabadell, on 10 entitats 
socials han estat receptores d’aquesta campanya de microfinançament 
lligada al tenista Rafa Nadal.

Barcelona Turisme renova el seu 
compromís amb Càritas

Banc Sabadell: 10 anys, 10 causes

IMMI (In Meliorem Mundum Intermittitur – Per un món millor) 
és un projecte que consisteix en el disseny i la creació d’una 
marca de roba solidària i en la realització de les posteriors 
tasques de promoció i venda dels seus articles. Aquest projec-
te ha estat desenvolupat per un grup d’alumnes de 2n de Bat-
xillerat de l’Escola Santa Teresa de Lisieux, escola adscrita 
al programa d’Escoles amb Cor, dins del pla “Microprojec-
tes solidaris” de l’àrea de Religió. Els beneficis de la venda 
d’aquests articles es destinaran als projectes Paidós de Càri-
tas, amb els quals ajudem infants i famílies que han quedat 
excloses de la societat, amb l’objectiu d’interrompre la seva 
situació de pobresa i la seva possible herència generacional.

L’Escola Santa Teresa de Lisieux fa roba solidaria

Alumnes de l’Escola Santa Teresa de Lisieux 

Paco Torras, Joana Homs, Conxita Ribas i Abel Pérez

Microfinançament i accions dels treballadors
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Educació en valors
Durant aquest curs 2016-2017 hem vist com es produïa un increment important en la demanda de xerrades d’Educació 
en Valors. La campanya de sensibilització a les escoles mitjançant les xerrades d’educació en valors ha estat valorada 
molt positivament per les escoles, que han incrementat la demanda de manera important. 

Com el curs passat, destaquem l’èxit de les xerrades Posa’t les piles per a alumnes de 5è i 6è de primària i la de Nous 
horitzons per al voluntariat per a l’ESO, batxillerat i cicles formatius.

En total s’han fet 151 xerrades a 47 escoles, sensibilitzant 4.665 alumnes.

Recollida d’aliments i productes d’higiene personal
Aquest curs hem continuat amb les campanyes solidàries de re-
collida de productes de primera necessitat. Ha tingut molt èxit la 
recollida de material d’higiene personal i pasta de dents. 

Moltes gràcies a totes les escoles que hi han col·laborat!!

 

Resum activitats generals de juny 2016 a maig 2017

Què fem?

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 del marc de la iniciativa Entitats amb Cor, pretenem 
implicar els alumnes de les escoles de la nostra Diòcesi en els valors de la solidaritat i la igualtat.

Durant aquest curs hem treballat amb aquestes propostes:

•  Sensibilització d'infants i joves mitjançant les xer-
rades 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 pri-
mària: "Posa't les piles".

•  Participació en campanyes o altres accions puntu-
als per fomentar els valors de la solidaritat i la fra-
ternitat, mitjançant la recollida d'aliments i productes 
d’higiene o d'altres productes destinats a cobrir les 
necessitats bàsiques d'algunes famílies i persones 
ateses per Càritas, com és la campanya de recollida 
de cotxets. 

•  Suport a demandes fetes pels territoris 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 pro-
jectes socials.

•  Participació d'alumnes a partir de 16 anys al programa 
KONNECTATS de voluntariat jove de Càritas.

•  Col·laboració i participació a la Festa intergeneraci-
onal de primavera de la Gent Gran de Càritas. Els 
alumnes d'algunes de les escoles del nostre projecte 
fan treballs manuals, escrits i participen en la festa 
com a voluntaris en el muntatge, fent actuacions musi-
cals i col·laborant en diferents tasques d’ajuda durant 
la festa. El més important i bonic és veure com s’inter-
relacionen els joves voluntaris amb les persones grans 
que venen a la Festa. 

Escoles amb Cor • Educació en valors
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Recollida de cotxets i cadiretes
Arran de la petició realitzada des del programa de Família i Infància de Càritas, hem sol·licitat a les escoles ajuda per 
aconseguir cotxets de nadó, cadiretes de passeig de segona mà en bon estat, per a les famílies necessitades, i 
altres objectes de puericultura com bressols, trones...

Aquest any hem consolidat la campanya i s’han aconseguit 54 cotxets.

Voluntariat jove: programa Konnectats
Durant tot aquest curs 2016-2017, alumnes de les escoles Jesús Maria i Josep Manyanet Sant Andreu, Lopez Vicuña 
Religiosas de Maria Inmaculada, Maristes La Inmaculada, Pia Nostra senyora i Sagrat Cor Diputació han participat en el 
programa de voluntariat jove Konnectats, acompanyant la gent gran de Càritas. Els alumnes, periòdicament durant tot 
el curs, han dedicat una estona a visitar i fer companyia a persones grans que viuen en una residència compartint 
somnis i records.

Festa Intergeneracional de Primavera de la 
gent gran de Càritas
Aquest curs destaquem la implicació i participació de mol-
tes escoles en la festa Intergeneracional de Primavera de 
la gent gran de Càritas. 

Amb l’assistència de més de 260 persones ateses pel pro-
grama Gent Gran, es va organitzar a mitjans del mes de 
maig una festa amb la participació d’alumnes de diverses 
escoles que van col·laborar en el muntatge de la festa, van 
fer actuacions musicals i van repartir a tots els assistents 
unes bosses amb treballs manuals fets per alumnes de 
més de 40 escoles. Cal destacar l’ambient d’interrelació 
generacional entre els joves i les persones grans. A més a 
més, es va lliurar un llibre-recull de poesies i escrits, de-
dicats a les persones grans ateses per Càritas, i elaborats 
pels alumnes de les escoles que han volgut participar en 
aquesta activitat tan important per a Escoles amb Cor. 

 

Projecte Teixim en família

El 24 d’octubre de 2016, dins de les ac-
tivitats commemoratives de la Festa de 
Sant Antoni Maria Claret, els alumnes 
de 5è de primària van organitzar una 
cursa solidària. Van recórrer quilòme-
tres de solidaritat i amb les aportacions 
dels patrocinadors, que ells mateixos van 
buscar, van recollir els diners necessa-
ris per comprar tot el material de llanes 
i agulles necessàries per portar a terme 
el projecte “Teixim en família” del centre 
Paidós Porta. 

Escoles amb Cor • Educació en valors
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Participació al mercat de Nadal de Pedralbes
A finals de novembre, el grup d’Escoles amb Cor va participar en 
el Mercat de Nadal de Pedralbes. Cal destacar l’aportació de tre-
balls manuals que va fer l’escola professional Mare de Déu de 
Montserrat, i la implicació de tot el grup de voluntàries que van 
aportar tot tipus de detalls nadalencs fets per elles mateixes. Les 
donacions recollides al mercat es van destinar a comprar material 
escolar per als centres Paidós, Casal d’Adolescents, Glamparetes, 
Espai de guarda de la Barceloneta, Marialar, Centre Obert del Cel, 
Pis Taulat i Reforç de Santa Gemma i Santa Eulàlia Provençana.

Recollida de material escolar 
El col·legi Sant Josep Teresianes Gràcia va fer una recollida especial de material escolar al mes de desembre per com-
plementar la demanda feta per tots els centres abans esmentats. 

Per Nadal...
Els alumnes de 5è de primària de l’escola Jesuïtes de Casp van fer uns punts de llibre, originals i creatius, en un taller 
de Plàstica que després van vendre a familiars i amics. Els diners recaptats es van donar per al projecte Paidós. 

Un any més. els professors de l’escola Nou Patufet van fer la representació teatral dels Pastorets al teatre. Una part de 
la recaptació va anar destinada al projecte Paidós. 

 

Festa de la pau - Escola Betània Patmos Cornellà
Un any més, al gener, l’escola Betània Patmos Cornellà va encabir 
a la programació de la Setmana de la No Violència i la Pau el pro-
grama Escoles amb Cor de Càritas. L’escola participa activament 
en una campanya solidària on tot l’alumnat col·labora en aquesta 
iniciativa. 

La seva participació consisteix a elaborar una manualitat que 
presenten a tota la comunitat educativa. En resposta a aquesta 
manualitat, les famílies de l’escola fan arribar uns donatius que 
lliuren a Càritas. Aquest any han fet un penjoll amb un cor vermell 
que ha tingut molt èxit. 
 

Recollida de disfresses per carnestoltes
L’AMPA de l’Escola 
Claret va impulsar 
al febrer, per carnes-
toltes, un projecte de 
recollida de disfresses 
per al Centre Paidós 
Porta. L’original i fan-
tàstica iniciativa va te-
nir un gran èxit i es van 
aconseguir més de 60 
disfresses infantils. Es
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Cursa Pàlcam
El 26 de març es va celebrar la 30a Cursa Pàlcam. Dins de les diverses 
proves de la cursa, l’escola organitza l’activitat solidària Dorsal zero.

Aquesta activitat té dues accions diferenciades: d’una banda es venen 
objectes elaborats pels nens i nenes de l’escola i, d’altra banda, les 
famílies poden participar en una cursa familiar on pares i fills corren 
per una causa solidària. 

Aquesta edició va comptar amb la presència de l’Ambaixadora amb 
Cor, Natalia Via Dufresne, que va participar en la cursa i va visitar l’estand de venda de les manualitats fetes pels alumnes.

Una part de la recaptació d’aquesta activitat va anar destinada a la nostra entitat.

Concert solidari a favor de càritas -Xarxa de Suport Matern-
Infantils
Dins del marc de la seva Festa Major de la Família, el divendres 31 de març 
el Col·legi Sagrat Cor de Sarrià va organitzar un concert solidari del grup Los 
Tutsies. La recaptació del concert es va destinar al projecte Xarxa de Suport 
Matern-Infantils.

 

Projecte Biblioteca Mòbil
Durant el mes d’abril i coincidint amb les dates de la Diada de Sant Jordi, 
l’AMPA de l’Escola Claret ha portat a terme un projecte de recollida de lli-
bres anomenada: “Socialització de Llibres de Lectura – Biblioteca Mòbil”.

Les mares i pares han dissenyat una biblioteca mòbil amb més de 600 lli-
bres, caixes per guardar-los i coixins amb l’objectiu que els nens i nenes 
dels centres de reforç escolar Aurora puguin gaudir de la lectura. 

Repartiment de plaques Escoles amb Cor

Col·legi Sant Gabriel Barcelona

Coincidint amb la festa patronal del col·legi i amb la presència d’alumnes d’ESO, el 29 de setembre de 2016 es va lliurar 
la placa d’Escola amb Cor a la directora del centre, Enri Senabre, i al coordinador del projecte educatiu institucional, 
Alfonso Gil.

Col·legi Jesuïtes Casp Sagrat Cor de Jesús

El 16 de maig es va fer l’acte de lliurament de la placa d’Escola amb Cor al Col·legi Jesuïtes Casp. Hi van ser presents la Di-
rectora General de Jesuïtes Casp, Maria Teresa Andreu, el director de Pastoral, Joaquim Fernández-Díaz i les coordinadores 
de formació Humana de 4t i 5è d’EP, 
Raquel Sancho i M. Àngels Caudet. 

Els delegats de 5è de primària, curs 
agermanat amb Càritas, van donar la 
benvinguda a les persones represen-
tants d’Escoles amb Cor i van llegir 
un escrit molt emotiu fent un repàs de 
totes les seves accions durant el curs 
dedicades a Càritas.

Escoles amb Cor • Educació en valors
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El servei d’acompanyament a l’ocupació   
“Feina amb Cor”

és un projecte intensiu d’acompanyament personalitzat  
per a persones que han estat fora del mercat de treball durant  

un llarg període de temps.

 Serveis que oferim a “Feina amb Cor” per a la teva empresa:

  • Busquem el millor candidat

  • Fem la selecció gratuïta

  • Oferim un seguiment personalitzat durant els tres primers mesos

 Com hi pots col·laborar:

  • Facilita llocs de treball.

  • Dona formació específica.

  • Presta serveis gratuïtament (infraestructures, simulació d’entrevistes, pràctiques...).

  • Fes un donatiu econòmic al núm. de compte de “la Caixa”: ES85 2100-0965-50-0200110175.

  • Contribueix periòdicament amb una quantitat econòmica com a empresa associada.

Posa’t en contacte amb nosaltres:

empresesambcor@caritas.barcelona • 935 665 055 • www.caritas.barcelona

2.500
persones ja han  

trobat feina

més de 
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EMPRESES AMB COR
#
16Nou Serveis Audiovisuals SL1

2003 Grup Centre Clínic SL 
-IMOI-1,3

3G Servicios de Salud SL2

A
A. Ybar SL3

Aacni SLP3

Abacus Cooperativa1

Abogados Asociados para El 
Comercio3

AC Marca SA1

ACAVE - Ass. Catalana d’Àgències 
de Viatges1,4

Acciona Facility Services SA2

Aclam Foto (Llevinac SL)3

ACS Informaticos SL2

ACSA Obras e Infraestructuras SA2

Actual Capital Advisors SL3

Aczeda SA3

Adecco T.T. SA2

Advisory Board Architects Euro3

Aeball-Upmball9

Agència de l’habitatge de 
Catalunya3

Agencia Representación Comercial 
Hequip 2 SL3

Aggaros2

Alberto Roca Deu SL3

Aldicer Capital SL3,4

Alfa Consulting SL1,3

Allianz Bcn (Laps For Life)1

Almirall SA1

Altima Serveis Funeraris Integrals3

Altran1

Altrans Fast Cargo SA2

American Nike SL1

Ancladen SL3

Andilana SL6

Angelini Lab Farmaceutica1

Antigua Casa Jove1

Aparthotel Silver Proyectos e 
Inmuebles SA3

Ara Vinc2

Aramark Servicios de Catering1,2

Areatrans2

Arrendadora Inmobiliaria Catalana SA3

Arrendadora Vallesana de 
Inmuebles SL3

Asesoria Financiera SA3

Asesoria Juridica y de Inversiones SL3

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

Assistdor Assistència Personal a 
Domicili2

Associació Associats para el 
Comercio 3

Atrapalo SL1

Atysa Servicios Auxiliares SL2

Autocares Izaro1

Autocars Font SA1,2

Avantgrup SL1,3

Avis Contact Centres SA1

Ayre Hotel Gran Via1

B
Bacoa Holding SL2

Banc Farmaceutic1

Banc Sabadell2

Banco de España3

Barcelona Turisme1,3,8,9

Basf Española SL1,3,4

Basi SA1,3

Bayer Hispania SL1

BBVA1,9

Bcn Trastassartexpo SL3

Bebedue España SA1

Bioibérica SA3

Brudy Technology SL3

B-Travel-Fira Barcelona1

Bufet Vallès Arbós Advocats SCP2

Bufete Miralles SLP3

Busquets Gálvez SL3

C
C.P.A. Pensionistas3

Caffe d’Autore SL3,4

Caher Servicios al Marketing SA2

Calagran3

Can Xiol SL3

Cap Sant Gervasi1

Caprabo SA2

Cargotransports SL3

Cartonajes M Petit SA1,4

Casa Colònies La Guardia Lada1

Casa Santiveri2,9

Casoro SL3

Castan3

Caster Big - Andilana2,3

Catalunya Cristiana1

Catec1

Cementiris de Barcelona SA3

Centre Moral Instructiu de 
Gràcia2,3,6

CHG Merdian1,3

Cigahotels España SLU2

CIPDI1

Claudio Grau3

Clece Serveis Integrats2

Clinica Mandri2

Clipper Pas 973

Cobega SA1

Coca-Cola Iberian Partners1

Cogespar SA3

Cohere SA1

Colway Ferroviaria SL3

Comart SA1,4

Comas&Partners1

Compañia Iberica de Transportes 
Especiales SA3

Complements Barcelona SL2

Comporresin SL2,3

Condal 973

Consum S Coopv1,2

Control Tank SL2

Copasetic Restaurante2

Cope Catalunya1

Corporacio H-10 Hotels SL1,3

Corporación Medichem SL1,3

Cottet SA3

Coyma SA2

Cpm Expertus Field Marketing SA2

Crescendo SL3

Crezca Outsouncing2

Crow Bridges SL3

Cubbo1

D
Dainver Inversiones SL3

Daleph2

Dastari SL3

Decal España3

Deluxe Locations2

Deretil SA3

DHL Exel Supply Chain (Carrefour)1

DHL Supply Chain1

Diari Ara1

Diari Sport1

Dicoinsa SL3

Distribuidora de Productos 
Naturales SA (Disna)1,3

Districenter SA1

Diversia Facility Services2

DMI1

Dober Import Export SL1,3

Dona Kolors2

E
Eª Sector Transporte, mensajería y 

Seguridad2

Eden Spring1,3

Edicions 62 SA3

Edittec1

El Corte Ingles SA1,2,6

El Fornet d’en Rossend1,2

El Kiosk2

El Mundo Deportivo1

El Periódico de Catalunya1

El Punt Avui1

Empleats de Aki Bricolaje España 
SA1

Des de Càritas volem ex-
pressar el més sincer agra-
ïment a les més de 700 En-
titats amb Cor que ens han 
donat suport durant l’any 
2016 a través de diferents 
possibilitats de col· labora-
ció: inserció laboral, dona-
cions en espècie, prestació 
de serveis, donacions eco-
nòmiques, difusió de l’acció 
de Càritas, etc.

AGRAÏMENTS 2014

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

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

AGRAÏMENTS 2016
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AGRAÏMENTS 2014

Empleats Deutsche Bank3

Escudillers Food3

Esmyc2

Espais Promocions Immobiliàries SA3

Esri-España Geosistemas SA1

Esselte SA1

Estels 98 SL3

Esteve SA3

Estructuras y Organización 
Barcelonesa SL3,4

Estudi Ramon Folch Erf3

Eurofirms Ett. SLU2

Eurofitnnes-UBAE1

Eurofragance SL3

Eurotronix SA3

Expertus Servicios Hoteleros SL2

Explotacion Hotelera Expo SA3

Expo Hoteles & Resorts1,2,3

F
Farga Group2

FCC2

Federación Esp de Asociaciones de 
Fabric FELAC1,4

Feliu Administradors de Propietats SL2

Ferrer y Ojeda Asociados (Correduría 
Seguros SA)1

Ferrero Iberica SA1,3

Finques Falcon2

Fira de Barcelona1,4

Fisa 74 SA3

Flamagas SA1

Fleca L’estanyet2

Foix de Sarrià SL3

Forns Santa Glòria2

Fox Clean - Limpiezas Linetor2

Freigel Food Solutions1

Fujifilm España1

Fundació Fad2

G
Gaes1,2

Gastronomia de Proximitat SL2

Gelim SA2

Gerpoba SL3

Gesbío SL3

Gestora Vertice de Inversiones SL3

Gestoria Joan Griso1

Gi Grup Ett2

Gir Trans Project SL2

Gram Precision SL2

Gran Bass3

Gran Blau2

Gran Hotel Catalunya SA3

Granier - Panes Artesanos1

Grasver SL3

Grup Atra2

Grup Mutuam2

Grupo Adagio_UME Union Musical2

Grupo Amma2

Grupo Constant Servicios 
Empresariales SL_Staff Hotel2

Grupo Eulen2

Grupo Impulso Servicios2

Grupo Menarini SA1,3

Grupo Metropolis CET2,3

H
HCC Global Financial Products SL3

Hesperia Tower (NH Hoteles)2

Hilton International Hoteles UK 
Limited2

Hispano Llacunense SP3

Holdfood SL3

Hospital Quirón Barcelona
Hostelco-Fira Barcelona1

Hotel Ac Barcelona Fòrum1

Hotel Arc La Rambla1

Hotel Arts Barcelona1,2,3,7,8

Hotel Barcelona Princess1

Hotel Bcn 401

Hotel Catalonia Atenas1

Hotel Catalonia Castellnou1

Hotel Catalonia Catalunya Rigoletto1

Hotel Catalonia Catedral1

Hotel Catalonia Diagonal Centro1

Hotel Catalonia La Pedrera1

Hotel Catalonia Passeig De Gràcia1

Hotel Catalonia Rambles1

Hotel Catalonia Sabadell1

Hotel Claris1

Hotel Colon1

Hotel El Palace Gl1

Hotel Exe Ramblas Boqueria1

Hotel Fira Sau2

Hotel Hípica Park1

Hotel Lleó1

Hotel Mandarin Oriental1

Hotel Melià Barcelona1

Hotel Neri1

Hotel Onix1

Hotel Pestana Arena1

Hotel Petit Palace Boqueria1

Hotel Princesa Sofia SL3

Hotel Reinassance1

Hotel Royal Rambles1

Hotel Sb Events1

Hotel Sb Zero1

Hotel Sensation Palmer1

Hotel Tahití Playa1

Hotel Terramar1

Hotel W Barcelona1,2

I
Ibon Orrantia1

Idilia Foods1

Ikarengineering SL3

Ikk España1

Iliadas Team SL2

Ilurorètols SCP3

Incobar SA3

Industrias Plásticas Triana SA3

Infojobsnet1

Ingeniería Técnica de Mantenimiento 
SA (Inteman)3

Ingesan (Grupo Ohl)2

Ingeus2,3

Inmuebles y Fincas Doga SAU3,4

Inpross2

Instalaciones Cinema Bel SL3

Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya1

Ipsos1,3

Isardio SL3

Isdin1,3,4

J
J Puy Papereria1

J. Isern Pat. y Marcas D, SL1,3,9

Jaime Bou SA1

JBC Soldering SL3

JCDecaux9

Jespac SA2

JMT Ambiplant1

Jorge Rotllan3

Jutjats de Barcelona1

K
Kenogard SA1

Kidz World SL1,3

Kledesma SL2

Kubointer SL2

L
La Bolsera1

La Fira - Gastrofira2

La Kantera Creativa SL3

La SAlSA de Palamós SL3

La Sirena1

La Vanguardia1

Laboratorio Jaer SA3

Laboratorios Alter1

Laboratorios Sabater-Tobella  
Anàlisis SA3

Laboratorios Viñas SA3

L’actiu 2015 UTE2

Laietana de Llibreria2

Larson Martín Logistics SL3

Lasenor Emul SL3

Lavanderia Ravalnet2

Limpiezas Emsavi SL2

Linktax Asesores Tributarios3

Liven SA1,3

Llevinac SL3

Luis Jover SA3

Lunet Facility Services SL1,3,4

M
M. Paz Rivero y Asociados SL3

Macrisil2

Magma Siglo XXI3

Malabar Café2

Mango Mng Holding SL2

Manipulados y Acabados Metálicos SL
M.A.M. SL 3

Mansol Projectes SL2

Marcelí Llurba Segrià3

Marti & Roman SL3

Mastempo Ett2

Mazars Auditores SLP1

Mcneel Europe SL3,4

Memory Ferrandiz SL3

Mercadona1

Mercanza1

Merchanservice SA2

Meritem SA Paellador 
Mesalut1

Mestre Ferre Edificios en Renta SA3

Metamorfosis Arquitectes SLP3

Microsoft Iberica SRL1

Mina Pública Aigues de Terrassa SA3

Mobile Digital Network2

Molins Tres SL3

Moviment Professionals Laics 
Barcelona3

MS Service1

Muccis Pizza2

Multiservicios Domesticos SL2

Mundiglobo1

Muscius Cent SL3

My Butler2

N
Nacex1,3

Natura Bissé International SA1

Ndavant Serveis Educatius2

Nestlé España SA1,3

Nexica -Digital Dimension- 
Econocom-2,3,6,8

Nina Bcn SL3,4

Nissan Iberica SA2

Norte-Eurocao SL3

O
Opinometre SL2

Òptica 20001

Optima Facility Service SL2

Optima Lesan SL2

Orase SL3

Oto SL3

Overseas Asset Management SL3,4

Overtop Projects SL2

P
Panasonic España SA1

Panxa del Bou Radio Difusió 
Española SA3

Paralelo Foods3

Parc Creueta del Coll1

Pastisseria Boci1

Patrimonial Galcera Tarrago3

Penteo SA1,3

Pepsico1

Perimetro SL3

Pierre Fabre Ibérica SA1,3,4,9

Pilma Disseny2

Planchistería Industrial Josma SA3

Plataforma Editorial SL1,3

Platinum Activities SL2

Popular Gestion Privada SGIIC SA3,4

Procaro SL3

Promociones Carrencá SA3

Promotora Barcelonesa SA3

Promotora Maresma SA3

Puig SA1

Punto Singular2

Q
Qliktech Iberica1

Quiosc Eivissa2

R
RACC1,2,3

Ràdio Barcelona - Cadena Ser -1

Ràdio Estel1

Rambla 90 SL3

Rango 103

Reial Automòbil Club de Catalunya-
RACC

Reiter Systems SA3

Rentpiquet SLU3

Resgran 973

Respon.cat7

Restaurant de Rosselló SL3

Restaurante Italiano Tagliatella - 
Badalona2 Ag

ra
ïm

en
ts

 2
01

6



40

AGRAÏMENTS 2014

Restaurante Molina2

Revista Foc Nou1

Ricardo Molina SAU1,3

Rodha 5000 SL3

Rometa SA3,4

Rosamunt SL2

Rovisofor SL3

Royconsul SL3

Rustica Requenense SL3

Ruth Travel SL3,4

S
Sait Industrial3

Salkinver SA3

Sar Quavitae Servicios a la 
Dependencia2

SDG Group1

Selecta by Myprovider SL2

Sermaco Logistic Integral SL2

Serunion1,2,3

Serveis de Neteja Net Ten2

Serveis Integrals de Finques Urbanes SL2

Servicios Comerciales Papeleros SL 
Secopa3

Servigroup (Servigroup)2

Servis Complet1,4

Servo Recambios SA3

SGS Tecnos SA1

Skeyndor SL3

Sociedad Estatal Correos y  
Telégrafos SA1

Srs. Boada y Soler SCP3

Stella Maris (Apostolado del Mar)2

Stereo Rent1

Stone Bridge SL3

Suara Serveis SCCL2

Subarna Subhastes de Barcelona SL3

Sumasa Serv. La Caixa1

Supermercats Keisy1,8

T
Talleres Daumar3

Tavola Decoración SL2

Te Connectivity Spain SLU1,3

Técnica de Fluidos3

Tecno-Consultor1

Teodoro Gonzalez SA (Tegonsa)3,4

Termisa Energia SA3

Tisso Gabinete de Asistencia 
Profesional SL2

Tomates Fritos Zalea SL3

Torras Junoy1

Torroglosa SL1

Tot Núvis SL2

Tovar&Pérez SCP2

Traisa SL3

Transnatur SA3

Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB)1

Transports Montsants2,3

Tribu Woki2

Troqueles Ciamgraf2

TV3 - Televisió de Catalunya1

U
Unilever España SA1

Upcnet1

Uson Assessors SL3

V
Vayoil Textil SA1

Vial Pons i Vial Calpe CB3

Vidal i Porta SL3

Videolab SA1

Viladot Marcos i Associats SL3

Vileda Ibérica SA2

Villafranca Ortodoncia SLP3

Vinca, Equipos Industriales SA1,3,4

Viqufa 4 SL3

Vodafone España SAU1

W
W.M. Bloss SA3

Wine Friendly Hotels SL2

Working Servicios Hoteleros ETT2

X
Xiloca SL3

Y
Ybn Inversiones SL3

Yelp1

Ysab SA3

Z
Zambra SL3,4

Zara1

Zintex2

ZT Hotels1

FUNDACIONS AMB COR

Bureau Veritas Fundación1

Fundació Agbar1

Fundació Albert1,3

Fundació Bancària La Caixa1

Fundació Boscana1,2

Fundació Corachan1

Fundació Foment Habitatge Social2

Fundació Formació I Treball1

Fundacio Futur Just2

Fundació Matias Gomà Serra
Fundació Mutuam Conviure3

Fundació Privada Caixa d’Enginyers3

Fundació Privada Creatia3

Fundacio Privada dels Notaris de 
Catalunya3,9

Fundació Privada Grup Qualitat3

Fundació Privada Jaume Espona3

Fundació Privada Sant Llorenç3

Fundació Privada Sant Medir2

Fundació Privada Universitat 
Internacional de Catalunya3

Fundació Ramon Miquel Ballart3

Fundació Resa-Campus1,3

Fundació Rosa Oriol3

Fundació Roviralta3

Fundacio Sant Pius X3

Fundación Áurea3

Fundación Deloitte3

Fundación MRW1,3

Fundación Privada Carmen i Maria 
José Godó3

Fundación Privada Miarnau3

Fundación Privada Ramón Pla 
Armengol3,9

Fundación Privada San Joaquin3

Fundación Real Dreams3

Fundación Zamorano Biedma3

Institut Ildefons Cerdà1,7

Junta Const. Temple Expiatori Sgda. 
Familia3

Ramón Molinas Foundation3

GREMIS I COL·LEGIS PROFESSIONALS 

Col·legi d’Economistes de Catalunya1

Col·legi Oficial Arquitectes de Catalunya1

Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de 
Barcelona1,3

Esc. Gremial d’instal·ladors d’Electricitat i Fontaneria de Barcelona1

Gremi d’Hotels de Barcelona (GHB)1

Gremi Emmarcadors de Catalunya3

Institut Agricola Catala San Isidre1
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1.  Donació en espècie, prestació de serveis i/o difusió 
2.  Inserció laboral - Feina amb Cor
3. Finançament de projectes 
4. Fires amb Cor
5.  Estades esportives

6.  Accions solidàries
7. Taules en RSC/Xerrades de sensibilització
8.  Microfinançament i accions amb els treballadors 
9. Altres (comissions de seguiment/CIV/visites a projectes)
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CLUBS AMB COR

A
Ajuntament de Barcelona -Institut 

Barcelona Esports-6

Apa Poble Sec1,5

Ass. Catalana de Pitch & Putt3,6

Associació Esportiva Eixample2

B
Barcelona Equestrian Challenge 

(BECH) 1,6

Bonasport1,3

C
C.B. Cornellà1,5

Can Zam5

Cem Sant Andreu5

Centre Esportiu Can Dragó1,5

Centre Excursionista de Catalunya3

Chip Timing SL3

Club Atlètic Masnou1,3,5

Club Esportiu Hispano Francès1,5

Club Esportiu Laietà3,5,6

Club Natació Atlètic-Barceloneta1,3,5,6

Club Natació Barcelona-Obra Social3

Club Natació Sant Andreu5

Club Nautic El Masnou1

Club Patí Vela5

Club Pitch and Putt Sant Cebrià1

Club Tennis Badalona1,5

Club Tennis Barcelona-Teià1,5

Club Tennis Barcino3,5,6

Club Tennis de la Salut1,3,5

Club Tennis Masnou1,3,5,6

Club Tennis Premià de Dalt1,5

Club Tennis Premià de Mar1,5

Club Turó Blanc5

Complex Esportiu L’hospitalet Nord1

D
David Lloyd Club Turó5

Diputació de Barcelona-Àrea 
Esports1,3,6

Duet Cotxeres de Borbó5

Duet La Plana5

Duet Màgic Badalona5

E
El Mundo Deportivo - Cursa Jean 

Bouin 3,6,8,9

F
FEEC – Federació d’entitats 

Excursionistes de Catalunya3,6

Fundació Can Caralleu Esport2,5

Fundació Brafa1,2,3,5,6

Fundació Dir5

Fundació Futbol Club Barcelona1,3

Fundacio Privada Claror1,2,5,3

G
Gaudium Sports - Correbarri3,6

I
Iolanda Latorre1

M
Mercè Mateo6

P
Penya Motorista Barcelona6

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

Real Club de Polo de Barcelona - 
Pony Park1

Real Club Nautic de Barcelona1,3,5

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

Reial Societat de Tennis Pompeya1,3,5

S
Secció Hockey FC Barcelona5

Seven Mila6

T
Torribera Complex Esportiu1,5

U
U.E. Cornellà5

UFEC -Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya

V
Vall Parc1,2,3,5,6

UNIVERSITATS AMB COR

UNIVERSITAT DE BARCELONA1,7,8,9

– 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 FABRA7,8,9

–  Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials.

– Facultat de Comunicació.

UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU1,7,9

– Facultat de Ciències Socials 

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA1,7,8,9

– Facultat d'Humanitats.
– Facultat d'Educació.
– Facultat de Ciències de la Comunicació.
– Escola d'Arquitectura.

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA1,7,9

UNIVERSITAT DE CHICAGO3

FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA1,7,9

UNIVERSITAT RAMON LLULL7,9

LA SALLE-URL7,9

IQS-URL7,9

ESADE-URL1,6,7,9

BLANQUERNA-URL3,7,8

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

– Facultat de Comunicació i Relacions 
Internacionals.

EADA BUSINESS SCHOOL7,9

TOULOUSE BUSINESS SCHOOL DE BARCELONA1,3,7,9
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ESCOLES AMB COR – EDUCACIÓ EN VALORS

A
Adela de Trenquelleon. Marianistes1,7

C
Cedesca (Centre d’estudis 

Catalunya)1,3,7

Ceir Arc Villaroel7

Centre Educació Infantil Oikia1

Centre López Vicuña Religioses de 
Inmaculada1

Col·legi Canigó1,3,7

Col·legi Fuster3,6,7

Col·legi Jesús María Claudina 
Thevenet1,3,6,7

Col·legi Jesús Maria i Josep 
Manyanet Sant Andreu6,7

Col·legi Jesús Maria Sant Andreu6,7

Col·legi Jesús Maria Sant Gervasi7

Col·legi La Merced1,6

Col·legi la Presentació de La Mare 
de Déu7

Col·legi La Salle Bonanova1,3,6,7

Col·legi La Salle Congrés7

Col·legi Lestonnac1,6,7

Col·legi Loreto Abat Oliba1,6,7

Col·legi Mare Alfonsa Cavin7

Col·legi Mare de Diví Pastor1,6

Col·legi Maristes La Immaculada6

Col·legi Maristes Sants Les Corts1,3

Col·legi Mary Ward Barcelona 
(BIENAV.V.M.)1,6,7

Col·legi Padre Damián Sagrados 
Corazones1,7

Col·legi Reial Monestir Santa Isabel1,7

Col·legi Sagrat Cor de Sarrià1,3,6,7

Col·legi Sagrat Cor Diputació1

Col·legi Sant Antoni Maria Claret de 
Cornellà6

Col·legi Sant Antoni Maria Claret1,2,6,7

Col·legi Sant Gabriel Barcelona1,6,7

Col·legi Sant Gabriel Sant Adrià7

Col·legi Sant Josep Carmelites 
Missioneres1,6,7

Col·legi Sant Josep Teresianes6,7

Col·legi Sant Miquel Missioners del 
Sagrat Cor1,6,7

Col·legi Sant Ramon Nonat1,7

Col·legi Santa Teresa de Jesús1

Col·legi Santa Teresa de Lisieux1,6,7

Col·legi Shalom Esclaves del Sagrat 
Cor1,7

Col·legi Singuerlin Sta Coloma7

Col·legi Urgell6 i 7

Col·legi Asunción de Ntra. Sra.7

Col·legi Sagrada Família Masnou7

Col·legi Singerlín7

Comunitat Religioses Jesús Maria3,6,7

D
Dominiques de l’Ensenyament,  

Ntra. Senyora del Roser1,3,6,7
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CULTURA AMB COR

A
Agrupación Cultural Galega 

Agarimos1

Ass. Civica La Nau1

Ass. Pro Juventud Ais2

B
Barcelona de Serveis Municipals, SA 

- Parc Zoològic1

Bosc Tancat Cerdanyola1

C
Caixa Forum1

Casal Loiola1

Centre Moral de Gracia1,2

Centres Educatius Jam Session2

Cosmocaixa1

D
D.O. Catalunya1

Dagoll Dagom1,6

E
El Museu Blau1

Escola de Dansa Cristina Colome1

Escola de Dansa Multisyle1

F
Fedec Santa Coloma7

Fundació Música Solidaria3,6

Fundación de Fomento Europeo 
AEFE3,6

G
Golondrinas1

H
Hermandad Ntra. Sra. de Las 

Angustias1

Hermandad Nuestra Sra. del Rocio 
Los Romeros1

I
Illa Fantasia1

J
Jardi Botànic1

Jesús Ruiz, Pianista1

Jordi Cortada -Tenor-1

L
Laberint d’horta1

L’illa Diagonal1

Lluïsos de Gracia1

M
Museu de La Xocolata1

Museu del Disseny de Barcelona1

Museu d’Historia de Catalunya1,7

Museu Etnològic1

Museu FCBarcelona1

Museu Marítim1

O
Orfeó Gracienc1,2

P
Parc d’atraccions Tibidabo SA 

(Patsa)1,2

Parc Natural de Sant Miquel del Fai1

Parròquia Santa Maria del Mar (SMM)6

Pista de Gel del FCBarcelona1

Poble Español1

R
Rocksounds6

S
Saló de La Infància1

Societat Bach de Sant Miquel dels 
Sants 3

T
The Homlessproject1

U
Unión Muntaner1

X
Xamfrà, Centre de Música i Escena 

del Raval1,5
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E
Educaweb9

Escola Anna Ravell1,7

Escola Arrels Blanquerna7

Escola Arrels Esperança7

Escola Arrels1,6,7

Escola Asunción de Nuestra 
Señora1,3,7

Escola Augusta1,6,7

Escola Bellart2,6

Escola Betània Cornellà1,3,6,7

Escola Betània Patmos1,6,7

Escola Bressol L’aliança1,7

Escola Infant Jesús1,6,7

Escola Infantil Peggy1

Escola Jesuïtes Casp - Sagrat Cor de 
Jesús3,6,7

Escola Jesuïtes Gràcia-Col·legi 
Kostka6

Escola Jesuïtes Sant Gervasi - Escola 
Infant Jesús1,6,7

Escola l’Esperança1,6,7

Escola l’Horitzó1,6,7

Escola Mare de Deu del Roser1,6,7

Escola Nausica1

Escola Nostra Senyora de Lurdes1,6

Escola Nou Patufet1,3,6,7

Escola Palcam1,3,6,7

Escola Peter Pan6

Escola Pia Luz Casanova7

Escola Pia Nostra Senyora (1)

Escola Pia Sant Antoni6

Escola Pia Sarrià Calassanç1,6,7

Escola Pineda6

Escola Proa7

Escola Profesional Mare de Déu de 
Montserrat1,6

Escola Salesians Rocafort7

Escola Salesians Sarrià7

Escola Sant Jaume de la Fep6,7

Escola Sant Vicenç de Paul (FUNDEV)7

Escola Santa Teresa Ganduxer1,6,7

Escolapies Sant Marti1,7

F
Fert Baxillerat1,7

Fundació Educativa Fedac-Santa 
Caterina de Siena7

Fundació Escola Xaloc3

Fundació Jesuïtes Educació3

I
IES Bisbe Berenguer1,7

IES Julia Minguella3

IES Immaculada Concepció Horta1,6

J
John Talabot7

LL
Llar d’infants La Gavina - Marc Aureli1

Llar d’infants La Gavina Laforja1

Llar Infants Didac1

M
Mare de Deu de l’Assumpció1,3,7

P
Providència Sagrat Cor de Jesús 

Col·legi Scala Dei1,3,6,7

S
Sagrada Família Horta7

Sant Josep Obrer1,7

T
Taller Escola Textil “Teranyina”3

V
Voluntaries Escoles Amb Cor 1



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

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

de la vostra comunitat.

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

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

•  Obtenció dels beneficis fiscals que ofereix la legislació vigent.

•  Placa distintiva d’Entitats amb Cor. 

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

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

Contraprestacions per a les Entitats amb Cor

www.entitatsambcor.org

Joana Homs 

Directora de Barcelona 

Sustainable Tourism, 

de Turisme de Barcelona

Delegada Social  

i d’Organització de Clece

Voluntari d’Universitats amb Cor Vicerectora d’Ordenació 

Acadèmica de la UAO-CEU

Director general 

de l’Institut Cerdà

EL TESTIMONI D’UN COMPROMÍS   

Les Taules Rodones de Bones Pràctiques en RSE de Càritas Diocesana 

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

Rosa Llamas
Fernando Porta

Eva Perea
Carles Cabrera

“Amb l’euro 

solidari donem 

suport als projectes 

de Càritas”  

“Feina amb Cor 

ens ha permès 

inserir 27 persones 

en situació 

d’exclusió social”         

“Des d’Universitats 

amb Cor contribuïm 

a la sensibilització 

social dels 

estudiants”

“Apostem per 

l’excel·lència 

social dels nostres 

estudiants”

“Treballem 

per mesurar 

l’impacte social 

de les empreses 

i les entitats”
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A les últimes pàgines hi trobareu la llista de les Entitats amb Cor que van col·laborar l’any 2015
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L’informatiu
Via Laietana, 5, entl.
08003 Barcelona
Tel.: 93 344 69 00
empresesambcor@caritasbcn.org
clubsambcor@caritasbcn.org
firesambcor@caritasbcn.org
escolesambcor@caritasbcn.org
universitatsambcor@caritasbcn.org
www.caritasbcn.org
ES85 2100 0965 5002 0011 0175

facebook.com/caritasbarcelona

@caritasbcn

https://caritas.barcelona/

https://blog.caritas.barcelona/
entitats-amb-cor/

www.instagram.com/caritasbcn/


