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EN EL PUNT DE MIRA
Ajudant les persones grans
de L Almeda
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Presentació de la
Memòria 2009
als mitjans de comunicació
Dijous, 3 de juny de 2010

A L'Almeda viuen persones en situació de
precarietat econòmica, que van patir un
desnonament, tenien un habitatge en pèssimes condicions o vivien al carrer. Els
apartaments compten amb personal adequat per atendre les necessitats personals
de la gent gran que hi viu. A cada apartament hi ha una cuina-menjador, un dormitori
amb un llit i un bany complet. Els apartaments comparteixen dues grans sales d'estar
comunitàries, lluminoses, sòbriament equipades i una sala de bugaderia. Cada un dels
apartaments compta amb dispositius de
tele-assistència per vetllar per la salut dels
residents.
Ara, però, ens trobem que molts dels
electrodomèstic estan molt deteriorats.
Així doncs, engeguem una campanya per
aconseguir 13 cuines elèctriques amb forn,
13 campanes extractores i 11 neveres amb
dues portes.

Com cada any, Càritas Diocesana de
Barcelona ret comptes de la seva
acció social. Les diferents activitats
desenvolupades al llarg del 2009, així
com la gestió econòmica, es presentaran en una roda de premsa adreçada als mitjans de comunicació.
Els col·laboradors (socis, donants,
voluntaris, congregacions religioses,
empreses, fundacions, administracions
públiques, etc.) de Càritas a les
diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de
Llobregat i Terrassa rebran en els
seus domicilis o per correu electrònic
la Memòria 2009.

Centre L’Almeda
L'Almeda és un equipament de Càritas per
a persones grans en situació de necessitat.
Està ubicat al barri de L'Almeda de Cornellà
de Llobregat. L'objectiu d'aquest equipament
és proporcionar una llar digna a persones
grans que encara conserven la seva capacitat
d'autonomia.

Si voleu més informació podeu adreçar-vos
al telèfon 902 109 439 o a l'adreça
electrònica atenciodonant@caritasbcn.org

S HA DIT
La empresa se mueve hoy en el marco de escenarios económicos de dimensiones cada vez más amplias, donde los Estados nacionales
tienen una capacidad limitada de gobernar los rápidos procesos de cambio que afectan a las relaciones económico-financieras
internacionales; esta situación induce a las empresas a asumir responsabilidades nuevas y mayores con respecto al pasado. Su papel, hoy más que
nunca, resulta determinante para un desarrollo auténticamente solidario e integral de la humanidad...”
Compendi de la Doctrina Social de l'Església
Encíclica Laborem exercens, n. 342 (la cursiva és de l'original)
Citat per Ildefonso Camacho, S.J. en el seu article “La RSE y la Doctrina Social de la Iglesia”. Documentación Social,
núm. 146. Juliol-setembre de 2007.
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S NOTŒCIA
BREUS
Industrias Titán
i Timberland España amb
el Pis d'homes d'El Prat
Novament, Industrias Titan ha col·laborat amb
la donació de pintura per a l'interior d'un nou
equipament de Càritas: el Pis compartit per a
homes a El Prat de Llobregat. Gràcies a la
donació del producte i a la col·laboració de
l'empresa Timberland España -que aportarà
voluntaris- en aquest mes d'abril podrem gaudir
d'un bonic pis.

Accenture: eines per al
desenvolupament estratègic

A punt d’inici la campanya
amb General Òptica

La reconeguda consultora Accenture ha finalitzat
una nova col·laboració amb Càritas: el Quadre de
comandament i el Model analític del quadre de
comandament. Aquestes eines ens serviran per
prendre decisions estratègiques i ens permetrà fer
una anàlisi més acurada de tota la informació de la
nostra institució.

Està a punt d'iniciar-se una interessant col·laboració de General Òptica amb Càritas: una campanya de
prevenció de les deficiències òptiques entre els infants, adolescents i joves atesos per Càritas de diferents
centres de dia.

En Raúl Garín, l’Eduard Riera i en Javier Cachón han
aportat els seus coneixements en el desenvolupament d'aquest projecte. Un projecte que consolida
una relació solidària que es va iniciar el 2004.

OpenCor solidari
Aquest Nadal vam rebre una pluja de regals
de l'empresa OpenCor, del grup El Cor te
Inglés. Concretament ens van obsequiar amb
joguines, complements i roba per a infants,
senyores i senyors, complements per a la llar
i material de papereria (llibres, blocs, etc.).

Concert d'agraïment als
col·laboradors de Càritas

Aquesta donació va anar destinada a persones
ateses per Càritas dels barris de Ciutat Vella,
Sant Andreu i El Carmel de Barcelona, i serveis
del Barcelonès Nord i del Vallès Oriental.

El 20 de novembre va tenir lloc a la Basílica de
Ntra. Sra. del Mar el tradicional concert de Nadal
d'agraïment als col·laboradors i col·laboradores
de Càritas. Més de mil persones es van aplegar
al temple i van poder gaudir d'un magnífic concert
de la Coral Sant Jordi.

Reis Firmenich
Els “Reis Firmenich” van portar una llarga llista
de regals per als infants del Centre Obert
Glamparetes del barri de La Barceloneta: joguines, material didàctic, de psicomotricitat i
instruments musicals per a la ludoteca i per a
activitats didàctiques.
Els nens i nenes del centre i les seves educadores
-Mireia Niubó, Cristina Sánchez i Marina Quintovan fer cagar el tió amb molta il·lusió.

Concert de Nadal 2009

Mons. Lluís Martínez Sistach, cardenal arquebisbe
de Barcelona; Mn. Salvador Bacardit, delegat episcopal de Càritas Barcelona, i Jordi Roglá, van adreçar
a tots els presents sentides paraules d'agraïment.

Èxit de la iniciativa
d'Atrápalo
La proposta del “Redondeo solidario” d'Atrápalo
ha estat tot un èxit. Gràcies a aquesta innovadora
proposta, milers d'usuaris, a més dels empleats, la
direcció i socis de la companyia, han fet una
important donació per als pisos per a dones Santa
Anna.

Felicitació de Nadal de Firmenich

Raúl Garín, Eduard Riera i Javier Cachón

Ignacio Giral, soci d'Atrápalo, va manifestar: “Nos
satisface mucho el haber podido recoger fondos
para colaborar con este proyecto que, gracias a
vuestra inestimable labor y entrega, estáis llevando
a cabo de un modo notable. Además, ayudáis a
que empresas como la nuestra puedan completar
su misión al tiempo que nos hacéis útiles en la
mejora de la situación social de tanta gente.

Esperamos que esta aportación posibilite el desarrollo de nuevos e ilusionantes proyectos para este
año que comienza”.

Umbralia i el 0,7%

Gràcies al suport de General Òptica es farà formació dels nostres educadors i voluntaris, s'efectuaran tallers
per als infants i hi haurà la possibilitat també de fer alguna xerrada als pares.

L'empresa Umbralia, amb seu social a Barcelona,
efectua treballs de rehabilitació (i en el sector
immobiliari en general). Umbralia va decidir donar
el 0,7% dels seus beneficis a diferents causes
solidàries. Entre les entitats receptores d'aquesta
ajuda hi ha Càritas.

Un cop detectades les deficiències i avisats els responsables de General Òptica, es planificarien les visites
als centres més propers als domicilis dels infants.

Tabercolor

UPCnet
“A UPCnet treballem intensament per poder fer
avançar els nostres tres eixos que apuntalen la
nostra política de RSC: les persones, el medi i la
societat.
Quan ens plantegem què fer en l'àmbit social,
Càritas hi té un paper fonamental: fem campanyes
de recollida d'aliments per Nadal i enguany hem
aportat llibres necessaris per a infants de centres
oberts de Càritas.També hem establert una bona
col·laboració ajudant al programa Empreses amb
Cor, explicant com hem organitzat la nostra RSC
interna.

Grapes... a dojo!
La Divisó Office d'Isaberg Rapid AB-Rapid Spain
va contactar amb la nostra institució abans de
cap d'any per oferir-nos la donació d'alguns dels
seus productes.

D'altra banda, hem format a quinze persones de
l'empresa com a voluntaris, encomanant a Càritas
la seva formació.
Campanya de Nadal a UPCnet
El millor de tot és que no ens aturem i ja tenim
moltes idees pel 2010 i ens agrada tenir un
company de viatge com Càritas, amb qui sabem
que les nostres accions arriben sempre a bon
port”.

Montse Pichot
Directora de l'Àrea de RRHH d'UPCnet

Cotxets solidaris
L'empresa Jané, líder mundial en disseny i fabricació
de cotxets de passeig i seients infantils per a l'automòbil,
s'ha incorporat al grup d'Empreses amb Cor que
col·labora amb Càritas.

Aquest Nadal, Tabercolor va tornar a contactar
amb nosaltres perquè volia repetir l'acció portada
a terme l'any passat: en comptes de fer la despesa
que tenia pressupostada per regals institucionals
per als seus clients, es va estimar més fer una
donació econòmica per al programa d'Infància
i Família de Càritas Diocesana de Barcelona.
Per comunicar aquesta acció, dins la felicitació de
Nadal van incloure una targeta en què ho explicaven al seus clients.

Enguany, els Reis han arribat als més petits de
Càritas gràcies a la solidaritat de Jané. A finals de
2009, Jané donà prop de 400 cotxets de passeig
a Càritas, que aniran destinats a famílies necessitades
amb nadons de les tres diòcesis.
Equipaments matern-infantils, cases d'acollida per
a dones maltractades, dones amb bebès que
participen d'activitats d'orientació i inserció sociolaboral, pisos per a dones en situació de risc social
i espais de trobada de dones seran els destinataris
d'aquesta gran donació de Jané.

Web d’Atrápalo

BREUS

Amb aquesta acció, Jané ha volgut fer arribar, a
través dels seus productes, la seva solidaritat i
contribució al benestar de les famílies més desfavorides.

Aquesta és una empresa internacional que fabrica,
entre altres materials, grapadores i perforadores.
Aquests productes es van anar distribuint als
punts d'atenció de Càritas i per a les activitats
dels reforços escolars i dels centres per a infants
i adolescents.

Donació de la Fundación
Santa María
La Fundación Santa María va concedir una generosa col·laboració per al projecte Centre Obert
Torre Baró. A més a més, recentment va fer-hi
una visita i posteriorment ens va enviar una gran
quantitat de llibres infantils que de seguida es
van fer arribar als infants.

Una bona impressió!
Si heu gaudit de la lectura d'aquest butlletí és
precisament gràcies al compromís solidari de
l'empresa Grup Edimicros, que ens ha ajudat els
últims anys facilitant-nos la impressió dels darrers
exemplars de L'informatiu Empreses amb Cor. Des
d'aquí el nostre agraïment.

Audivarg21
Audivarg21 és una empresa especialitzada en la
sonorització d'esdeveniments. De nou, ha col·laborat amb Càritas. Enguany ho ha fet amb la
donació dels seus serveis durant el “I Sopar solidari
de lesTelecomunicacions i de lesTIC de Catalunya”,
el propassat 16 de març.
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S NOTŒCIA
17º Encuentro de Coros
Rocieros por Villancicos

33 Empreses

Un gran

Altran, Arbora y Ausonia, Barcelona Supercomputing,
Bioibérica, Bofill&Arnan, Consum Cooperativa,
Creaciones Olimpia, Draka Cables, Esp/Pioneer,
Establiments Miró, Ferrero Ibérica, Fundación Barclays,
Grup Agbar, Grupo Antolin Martorell, Grupo Atento,
Grupo Galilea, Honda Logistics, Hospital Quirón,
Infojobs Net, Muntaner Electro, Nissan, Norte
Hispania de Seguros, Orizonia Corporation, Paella
d'Or (Meritem, S. A.), RACC, Ricoh, Sara Lee
Southern, Servicios Ingenieria y Montaje, UPCnet,
USP Fundación Alex i Zurich Insurance.

Nadal solidari
Diuen que en situacions de crisi és quan també floreix més la
solidaritat dels qui veuen patir les conseqüències de la pèrdua
de feina, de fer front a les despeses familiars, de trobar-se
desesperats... És ben cert, i a Càritas ho hem vist directament:
54 entitats van organitzar diverses activitats que ens van aportar
14.781 kg d'aliments.

4 Donants
privats

12 Col·legis i
universitats.
Sant Ignasi Sarrià, Seminari Sagrada Família, Bienaventurada Virgen María, Jesús i Maria (Horta), Sagrat
Cor-Sarrià, IPSI, Esclaves del S. Cor, Decroly,
IQS, ESADE i Universitat Abat Oliva CEU.
Desig al periòdic mural “Nadal Express”.
Festa dels Mossos d’Esquadra

Donació del Grupo Galilea Seguros

5 Associacions
Club Sala d’Armes Montjuïc (SAM), Hermandad Ntra.
Sra. del Rocío Los Romeros, Ass. “El Colomar”,
Dr . Cayuela (Hospital Creu Roja) i Federació
Catalana d'Esgrima.
Les educadores Mireia Niubó i Cristina Sánchez
amb la donació de Firmenich

Campanya al Barcelona
Supercomputing Center

II Festa de Nadal Solidari a l’Institut
de Seguretat Pública de Catalunya

Timberland
España

Barclays
amb el Centre de dia Casc Antic

El 19 de desembre va tenir lloc a l'Institut de
Seguretat Pública de Catalunya la II Festa de Nadal
Solidari de la Regió Policial Metropolitana Nord
del cos de Mossos d'Esquadra.

La col·laboració de Timberland a la festa d'un grup
de persones grans va ser tot un èxit. Van venir
quatre professionals d'aquesta empresa i van fer
un joc d'endevinar cançons. Les cançons eren de
l’època de les àvies i s'ho van passar molt bé. A
part de cantar, van ballar i... fins i tot es va fer una
conga!

El 23 de desembre es va celebrar una bonica festa de Nadal entre els avis i àvies del Centre de dia
Casc Antic de Barcelona i professionals de Barclays.

Les noies de Timberland vam compartir una diada
molt especial.

Però el seu suport no va acabar aquí, i el passat 17 de març van fer una nova sortida conjunta a l'Imax
Port Vell.

A partir de les 10 h va començar la Festa Solidària
amb nombroses activitats: autocar del Banc de
Sang, exposició de vehicles, circuït de conducció,
tir amb arc infantil, tallers de maquillatge, de dibuix,
jocs de simulació, etc.
A les 11 h van tenir lloc els parlaments. Joan Carles
Molinero, cap de la Regió Policial Barcelona Nord
va fer lliurament simbòlic a Mn. Francesc Catarineu,

delegat episcopal de Càritas a la diòcesi de Terrassa,
dels aliments donats a Càritas. Mn. Catarineu va
fer un breu parlament d'agraïment.
Enguany es van recollir més de 3.500 kg d'aliments
de primera necessitat que es van distribuir directament des de les comissaries a projectes de
Càritas en 20 poblacions del Vallès, El Maresme
i del Barcelonès Nord.
Durant tot el matí van participar activament en
aquesta festa solidària més d'un miler de persones,
entre petits i grans.

D'altra banda, van fer donació d’alguns productes
que es van destinar a l'Alberg per a persones
sense llar de Vilafranca del Penedès.

L'educadora Elena Capella ens va explicar que tothom va estar molt content amb la festa de Nadal:
“Vaig poder conèixer noves expressions en els rostres dels avis. Penso que vam remoure emocions
que feia temps que no sortien”. I va adreçar un missatge als voluntaris i voluntàries de Barclays: “Moltes
gràcies per tenir-nos sempre presents. Ens sentim molt estimats!”.
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Rocieros por Villancicos

33 Empreses

Un gran

Altran, Arbora y Ausonia, Barcelona Supercomputing,
Bioibérica, Bofill&Arnan, Consum Cooperativa,
Creaciones Olimpia, Draka Cables, Esp/Pioneer,
Establiments Miró, Ferrero Ibérica, Fundación Barclays,
Grup Agbar, Grupo Antolin Martorell, Grupo Atento,
Grupo Galilea, Honda Logistics, Hospital Quirón,
Infojobs Net, Muntaner Electro, Nissan, Norte
Hispania de Seguros, Orizonia Corporation, Paella
d'Or (Meritem, S. A.), RACC, Ricoh, Sara Lee
Southern, Servicios Ingenieria y Montaje, UPCnet,
USP Fundación Alex i Zurich Insurance.

Nadal solidari
Diuen que en situacions de crisi és quan també floreix més la
solidaritat dels qui veuen patir les conseqüències de la pèrdua
de feina, de fer front a les despeses familiars, de trobar-se
desesperats... És ben cert, i a Càritas ho hem vist directament:
54 entitats van organitzar diverses activitats que ens van aportar
14.781 kg d'aliments.

4 Donants
privats

12 Col·legis i
universitats.
Sant Ignasi Sarrià, Seminari Sagrada Família, Bienaventurada Virgen María, Jesús i Maria (Horta), Sagrat
Cor-Sarrià, IPSI, Esclaves del S. Cor, Decroly,
IQS, ESADE i Universitat Abat Oliva CEU.
Desig al periòdic mural “Nadal Express”.
Festa dels Mossos d’Esquadra

Donació del Grupo Galilea Seguros

5 Associacions
Club Sala d’Armes Montjuïc (SAM), Hermandad Ntra.
Sra. del Rocío Los Romeros, Ass. “El Colomar”,
Dr . Cayuela (Hospital Creu Roja) i Federació
Catalana d'Esgrima.
Les educadores Mireia Niubó i Cristina Sánchez
amb la donació de Firmenich

Campanya al Barcelona
Supercomputing Center

II Festa de Nadal Solidari a l’Institut
de Seguretat Pública de Catalunya

Timberland
España

Barclays
amb el Centre de dia Casc Antic

El 19 de desembre va tenir lloc a l'Institut de
Seguretat Pública de Catalunya la II Festa de Nadal
Solidari de la Regió Policial Metropolitana Nord
del cos de Mossos d'Esquadra.

La col·laboració de Timberland a la festa d'un grup
de persones grans va ser tot un èxit. Van venir
quatre professionals d'aquesta empresa i van fer
un joc d'endevinar cançons. Les cançons eren de
l’època de les àvies i s'ho van passar molt bé. A
part de cantar, van ballar i... fins i tot es va fer una
conga!

El 23 de desembre es va celebrar una bonica festa de Nadal entre els avis i àvies del Centre de dia
Casc Antic de Barcelona i professionals de Barclays.

Les noies de Timberland vam compartir una diada
molt especial.

Però el seu suport no va acabar aquí, i el passat 17 de març van fer una nova sortida conjunta a l'Imax
Port Vell.

A partir de les 10 h va començar la Festa Solidària
amb nombroses activitats: autocar del Banc de
Sang, exposició de vehicles, circuït de conducció,
tir amb arc infantil, tallers de maquillatge, de dibuix,
jocs de simulació, etc.
A les 11 h van tenir lloc els parlaments. Joan Carles
Molinero, cap de la Regió Policial Barcelona Nord
va fer lliurament simbòlic a Mn. Francesc Catarineu,

delegat episcopal de Càritas a la diòcesi de Terrassa,
dels aliments donats a Càritas. Mn. Catarineu va
fer un breu parlament d'agraïment.
Enguany es van recollir més de 3.500 kg d'aliments
de primera necessitat que es van distribuir directament des de les comissaries a projectes de
Càritas en 20 poblacions del Vallès, El Maresme
i del Barcelonès Nord.
Durant tot el matí van participar activament en
aquesta festa solidària més d'un miler de persones,
entre petits i grans.

D'altra banda, van fer donació d’alguns productes
que es van destinar a l'Alberg per a persones
sense llar de Vilafranca del Penedès.

L'educadora Elena Capella ens va explicar que tothom va estar molt content amb la festa de Nadal:
“Vaig poder conèixer noves expressions en els rostres dels avis. Penso que vam remoure emocions
que feia temps que no sortien”. I va adreçar un missatge als voluntaris i voluntàries de Barclays: “Moltes
gràcies per tenir-nos sempre presents. Ens sentim molt estimats!”.

L informatiu

S NOTŒCIA
BREUS
Petits grans de sorra

La Fundación MGS organitza una
campanya d'ajuda per Haití

Així són les contribucions de l'Obra Social de la
Fundació Club de Natació Barcelona, petits grans
de sorra, que ens ajuden en el dia a dia. De nou,
aquesta obra social ha ajudat directament persones
i famílies ateses per Càritas, a través de donacions
al nostre Servei d'Ajuda Econòmica.

El 26 de març va tenir lloc, al Club Esportiu Laietà
de Barcelona, la signatura d'un conveni solidari
entre la Federació Catalana de Tennis i Càritas
Diocesana de Barcelona. A aquest acte van assitir
els presidents dels clubs de la Ciutat de Barcelona
i d'altres poblacions de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona.

Renovació de hardware
Gràcies a una donació d'ordinadors i pantalles de
la Fundació Politècnica de Catalunya, hem pogut
procedir a la renovació d'equips informàtics a
diferents punts d'atenció de Càritas a les tres
diòcesis (Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i
Terrassa).

L'escalf d'El Periódico de
Catalunya
Ediciones Primera Plana, S.A. ens va fer donació
d'una important quantitat de dessuadores que
s'han facilitat a diferents equipaments per a persones
sense llar, centres de dia i casals de joves. Els infants,
joves i adults han sentit directament “l'escalf ”
d'aquesta empresa en un hivern tan llarg i dur.

En marxa les aules
tecnològiques
Des del mes de novembre estan en marxa les
“aules tecnològiques” de Sant Andreu de la
Barca i Viladecans, on s'imparteixen diferents
cursos d'orientació i inserció laboral. Entre els
mòduls formatius destaca el d'Informàtica.
Gràcies al suport d'Schneider Electric -que ens
va fer donació d'equips informàtics (amb el suport
de la Fundación Bip Bip), i dels materials elèctrics
per a la seva instal·lació- i de l'equip de voluntaris
i voluntàries, es van començar a desenvolupar les
activitats formatives.

Signatura d'un Conveni solidari
entre la Federació Catalana de
Tennis i Càritas

El conveni signat entre la Federació Catalana de
Tennis i Càritas promourà la sensibilització i
participació en activitats solidàries de diferents
clubs esportius d'aquesta federació.

Acte de lliurament a la Fundación MGS
La Seu Central de Mutua General de SegurosEuromutua va ser el marc escollit per la Fundación
MGS per efectuar el lliurament d’un important
donatiu recollit entre els empleats de l'asseguradora
per ajudar a Càritas davant la tragèdia d’Haití.
Quan es va conèixer l'enorme magnitud del terratrèmol que va sacsejar Haití el mes de gener, la
Fundación MGS va engegar una campanya entre
els empleats de Mutua General de SegurosEuromutua per ajudar els afectats per aquesta
catàstrofe. Amb una aportació màxima individual
de 10 euros, la Fundación MGS es comprometia a
donar tres vegades l'import recollit i donar-lo a
Càritas, perquè el destinés a la construcció d'albergs
temporals, distribució d'aliments i kits d'higiene
i a la reconstrucció de les infraestructures del
país caribeny, entre altres accions.

Com en altres ocasions, els empleats de
l'asseguradora s'han tornat a mobilitzar i han assolit,
amb les seves més de 550 aportacions, que l'import
recaptat total superés els 21.000 euros.
L'acte de lliurament va comptar amb la presència
de Ramón Casals, secretari i patró de la Fundación
MGS, i Araceli Ruiz, patrona i directora de RRHH
i Comunicació de Mútua General de SegurosEuromutua. Així mateix, per part de Càritas van
assistir Jordi Roglá, director de Càritas Diocesana
de Barcelona i Antonio Messa, voluntari del programa Empreses amb Cor.
Una vegada més, la Fundación MGS ha tornat a
estar a prop dels més necessitats, seguint amb la
tasca social i solidària que caracteritza els seus joves,
però molt actius, quatre anys de vida.

Esmorzar solidari per Haití
Entre les moltes i diverses iniciatives solidàries que
la tragèdia d'Haití ha generat hi ha les que, des de
la distància, volen aportar el seu gra de sorra per
contribuir a ajudar els damnificats pel terratrèmol.
En aquesta línia, la Universitat Abat Oliba CEU, a
través de la seva càtedra d'Economia solidària, va
convocar el 9 de febrer a la comunitat universitària
i a les persones que hi volguessin participar a
compartir un esmorzar per Haití. La recaptació
aconseguida a través del preu del tiquet i diversos

donatius efectuats es va destinar íntegrament a
l'ajuda humanitària per a la població afectada pel
terratrèmol, a través de la xarxa Càritas.
El rector de la Universitat Abat Oliba, Carlos Pérez
del Valle, i Salvador Bacardit, delegat episcopal de
Càritas Diocesana de Barcelona, es van adreçar als
assistents durant l'esmorzar. Aquesta activitat va
ser possible gràcies a la gran implicació de professionals de la universitat i a un bon estol d'estudiants
voluntaris.

Tennis de la Salut, Club Esportiu Laietà, Club de
Tennis Barcino, Reial Societat de Tennis Pompeia
i Club Esportiu Hispano-Francés.
Posteriorment, en una segona fase, entre abril i
juliol, participaran els següents clubs: Atlètic
Terrassa Hockey Club, Cercle Sabadellès, Club de
Tennis Andrés Gimeno, Hockey Club Egara, Club
Esportiu Mas Ram Badalona i Club Tennis Natació
Sant Cugat.

Signatura del conveni FCT - Càritas

I Sopar solidari de les
Telecomunicacions i les TIC
de Catalunya
El Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació de Catalunya (COETCC) i l'Associació
d'Antics Alumnes de La Salle van organitzar, el
dimarts 16 de març, el I Sopar solidari de les
Telecomunicacions i les TIC de Catalunya.
Aquest sopar va tenir lloc al Saló de Congressos
del Campus Universitari La Salle de Barcelona.
Hi van assistir un centenar de persones que, amb
aquest acte solidari, van col·laborar amb l'acció
social de Càritas. A més a més de destinar una
part de l'import del tiquet a Càritas, molts dels
presents van aportar aliments de primera necessitat
que Càritas va distribuir entre les persones més
desfavorides.

d'Enginyers i La Lloca; i les entitats col·laboradores:
Col·legi Oficial Associació Catalana d'Enginyers
de Telecomunicació, Col. Of. d'Enginyeria Tècnica
en Informàtica de Catalunya,-COETIC, Enginyers
Agrònoms de Catalunya, Col. Of. d'Enginyeria en
Informàtica de Catalunya, la Asociación Periodista
Técnica-AIPET, Col. d'Aparelladors, Arquitectes
Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona, Col.
d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya,
Col. d'Enginyers Industrials de Catalunya, Col.
d'Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya, Col.
Of. d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles
de Catalunya i Secartys-Asociación española para
la internacionalización de las Empresas de Electrónica, Informática y Telecomunicaciones.

A l'inici de l'acte van intervenir Ferran Amago,
degà del COETCC; Ramon Sangrà, president de
l'Associació d'Antics Alumnes La Salle, i Jordi
Roglá, director de Càritas Diocesana de Barcelona.

Aula d’informàtica

Aquesta activitat va ser possible gràcies al suport
de La Salle-Universitat Ramon Llull, les empreses
Abertis, Audivarg21, Barcelona Activa, Caixa

Més de 1.100 petites i mitjanes empreses van
poder elaborar, per primera vegada, la seva
memòria anual de Responsabilitat Social el 2009,
gràcies a la col·laboració de Caja Navarra i de
l'Instituto de Crédito Oficial (ICO). Així, les
empreses que han rebut aquest suport han
pogut informar de les seves accions i estratègies
en matèria de sostenibilitat, incloent-hi no solament aspectes econòmics, sinó també socials i
ambientals.

Aquest Nadal, la Junta de l'Associació de Directius
en Seguretat Integral (ADSI) va decidir que el
millor regal que es podia fer per Nadal a aquelles
persones que pateixen dificultats i que ho estan
passant malament era lliurar a Càritas la totalitat
del pressupost dedicat al regal institucional per
als assistents a l'Assemblea anual.
Així doncs, el 3 de desembre, en el decurs del
sopar-cloenda de la seva Assemblea anual, Emilio
Herrero Hernández, tresorer d'ADSI, va fer
lliurament del donatiu a un representant de Càritas.

Lliurament del donatiu.
Cloenda de l’Assemblea d’ADSI

L'equip del Centre Folre
estrena equipament
Gràcies al suport de la Fundació DAMM, el nostre
equip de futbol del Centre Folre va estrenar nou
equipament. Els jugadors d'aquest singular equip
ens han transmès la seva alegria per aquest gran
detall.
El Centre Folre és un equipament que atén
persones sense llar. Ubicat a Badalona, ofereix
diferents serveis a aquest col·lectiu: dutxes, bugaderia, taquilles, berenar-sopar, amb la col·laboració
d'un bon equip de voluntaris i voluntàries.

L'acte va estar amenitzat per professionals de
l'humor i de la màgia, de reconegut prestigi: la
companyia KATRASKA, Moustache, Sermagic i
Monatólogos.
Esmorzar solidari a la Universitat
Abat Oliba CEU

CAN dóna suport a
l’elaboració de memòries
de RSE

Donació de l'Associació de
Directius en Seguretat
Integral

Els clubs proposen majoritàriament fer un torneig
social solidari i un dinar posterior. Els ingressos
obtinguts amb el torneig solidari (inscripcions) i
una part del preu del tiquet del dinar aniran
destinats a Càritas.
En una primera fase, participaran en aquesta
iniciativa solidària els clubs: Reial Club de Polo de
Barcelona, Reial Club de Tennis de Barcelona, Club

BREUS

Intervenció del director de Càritas

L informatiu

S NOTŒCIA
BREUS
Petits grans de sorra

La Fundación MGS organitza una
campanya d'ajuda per Haití

Així són les contribucions de l'Obra Social de la
Fundació Club de Natació Barcelona, petits grans
de sorra, que ens ajuden en el dia a dia. De nou,
aquesta obra social ha ajudat directament persones
i famílies ateses per Càritas, a través de donacions
al nostre Servei d'Ajuda Econòmica.

El 26 de març va tenir lloc, al Club Esportiu Laietà
de Barcelona, la signatura d'un conveni solidari
entre la Federació Catalana de Tennis i Càritas
Diocesana de Barcelona. A aquest acte van assitir
els presidents dels clubs de la Ciutat de Barcelona
i d'altres poblacions de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona.

Renovació de hardware
Gràcies a una donació d'ordinadors i pantalles de
la Fundació Politècnica de Catalunya, hem pogut
procedir a la renovació d'equips informàtics a
diferents punts d'atenció de Càritas a les tres
diòcesis (Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i
Terrassa).

L'escalf d'El Periódico de
Catalunya
Ediciones Primera Plana, S.A. ens va fer donació
d'una important quantitat de dessuadores que
s'han facilitat a diferents equipaments per a persones
sense llar, centres de dia i casals de joves. Els infants,
joves i adults han sentit directament “l'escalf ”
d'aquesta empresa en un hivern tan llarg i dur.

En marxa les aules
tecnològiques
Des del mes de novembre estan en marxa les
“aules tecnològiques” de Sant Andreu de la
Barca i Viladecans, on s'imparteixen diferents
cursos d'orientació i inserció laboral. Entre els
mòduls formatius destaca el d'Informàtica.
Gràcies al suport d'Schneider Electric -que ens
va fer donació d'equips informàtics (amb el suport
de la Fundación Bip Bip), i dels materials elèctrics
per a la seva instal·lació- i de l'equip de voluntaris
i voluntàries, es van començar a desenvolupar les
activitats formatives.

Signatura d'un Conveni solidari
entre la Federació Catalana de
Tennis i Càritas

El conveni signat entre la Federació Catalana de
Tennis i Càritas promourà la sensibilització i
participació en activitats solidàries de diferents
clubs esportius d'aquesta federació.

Acte de lliurament a la Fundación MGS
La Seu Central de Mutua General de SegurosEuromutua va ser el marc escollit per la Fundación
MGS per efectuar el lliurament d’un important
donatiu recollit entre els empleats de l'asseguradora
per ajudar a Càritas davant la tragèdia d’Haití.
Quan es va conèixer l'enorme magnitud del terratrèmol que va sacsejar Haití el mes de gener, la
Fundación MGS va engegar una campanya entre
els empleats de Mutua General de SegurosEuromutua per ajudar els afectats per aquesta
catàstrofe. Amb una aportació màxima individual
de 10 euros, la Fundación MGS es comprometia a
donar tres vegades l'import recollit i donar-lo a
Càritas, perquè el destinés a la construcció d'albergs
temporals, distribució d'aliments i kits d'higiene
i a la reconstrucció de les infraestructures del
país caribeny, entre altres accions.

Com en altres ocasions, els empleats de
l'asseguradora s'han tornat a mobilitzar i han assolit,
amb les seves més de 550 aportacions, que l'import
recaptat total superés els 21.000 euros.
L'acte de lliurament va comptar amb la presència
de Ramón Casals, secretari i patró de la Fundación
MGS, i Araceli Ruiz, patrona i directora de RRHH
i Comunicació de Mútua General de SegurosEuromutua. Així mateix, per part de Càritas van
assistir Jordi Roglá, director de Càritas Diocesana
de Barcelona i Antonio Messa, voluntari del programa Empreses amb Cor.
Una vegada més, la Fundación MGS ha tornat a
estar a prop dels més necessitats, seguint amb la
tasca social i solidària que caracteritza els seus joves,
però molt actius, quatre anys de vida.

Esmorzar solidari per Haití
Entre les moltes i diverses iniciatives solidàries que
la tragèdia d'Haití ha generat hi ha les que, des de
la distància, volen aportar el seu gra de sorra per
contribuir a ajudar els damnificats pel terratrèmol.
En aquesta línia, la Universitat Abat Oliba CEU, a
través de la seva càtedra d'Economia solidària, va
convocar el 9 de febrer a la comunitat universitària
i a les persones que hi volguessin participar a
compartir un esmorzar per Haití. La recaptació
aconseguida a través del preu del tiquet i diversos

donatius efectuats es va destinar íntegrament a
l'ajuda humanitària per a la població afectada pel
terratrèmol, a través de la xarxa Càritas.
El rector de la Universitat Abat Oliba, Carlos Pérez
del Valle, i Salvador Bacardit, delegat episcopal de
Càritas Diocesana de Barcelona, es van adreçar als
assistents durant l'esmorzar. Aquesta activitat va
ser possible gràcies a la gran implicació de professionals de la universitat i a un bon estol d'estudiants
voluntaris.

Tennis de la Salut, Club Esportiu Laietà, Club de
Tennis Barcino, Reial Societat de Tennis Pompeia
i Club Esportiu Hispano-Francés.
Posteriorment, en una segona fase, entre abril i
juliol, participaran els següents clubs: Atlètic
Terrassa Hockey Club, Cercle Sabadellès, Club de
Tennis Andrés Gimeno, Hockey Club Egara, Club
Esportiu Mas Ram Badalona i Club Tennis Natació
Sant Cugat.

Signatura del conveni FCT - Càritas

I Sopar solidari de les
Telecomunicacions i les TIC
de Catalunya
El Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació de Catalunya (COETCC) i l'Associació
d'Antics Alumnes de La Salle van organitzar, el
dimarts 16 de març, el I Sopar solidari de les
Telecomunicacions i les TIC de Catalunya.
Aquest sopar va tenir lloc al Saló de Congressos
del Campus Universitari La Salle de Barcelona.
Hi van assistir un centenar de persones que, amb
aquest acte solidari, van col·laborar amb l'acció
social de Càritas. A més a més de destinar una
part de l'import del tiquet a Càritas, molts dels
presents van aportar aliments de primera necessitat
que Càritas va distribuir entre les persones més
desfavorides.

d'Enginyers i La Lloca; i les entitats col·laboradores:
Col·legi Oficial Associació Catalana d'Enginyers
de Telecomunicació, Col. Of. d'Enginyeria Tècnica
en Informàtica de Catalunya,-COETIC, Enginyers
Agrònoms de Catalunya, Col. Of. d'Enginyeria en
Informàtica de Catalunya, la Asociación Periodista
Técnica-AIPET, Col. d'Aparelladors, Arquitectes
Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona, Col.
d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya,
Col. d'Enginyers Industrials de Catalunya, Col.
d'Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya, Col.
Of. d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles
de Catalunya i Secartys-Asociación española para
la internacionalización de las Empresas de Electrónica, Informática y Telecomunicaciones.

A l'inici de l'acte van intervenir Ferran Amago,
degà del COETCC; Ramon Sangrà, president de
l'Associació d'Antics Alumnes La Salle, i Jordi
Roglá, director de Càritas Diocesana de Barcelona.

Aula d’informàtica

Aquesta activitat va ser possible gràcies al suport
de La Salle-Universitat Ramon Llull, les empreses
Abertis, Audivarg21, Barcelona Activa, Caixa

Més de 1.100 petites i mitjanes empreses van
poder elaborar, per primera vegada, la seva
memòria anual de Responsabilitat Social el 2009,
gràcies a la col·laboració de Caja Navarra i de
l'Instituto de Crédito Oficial (ICO). Així, les
empreses que han rebut aquest suport han
pogut informar de les seves accions i estratègies
en matèria de sostenibilitat, incloent-hi no solament aspectes econòmics, sinó també socials i
ambientals.

Aquest Nadal, la Junta de l'Associació de Directius
en Seguretat Integral (ADSI) va decidir que el
millor regal que es podia fer per Nadal a aquelles
persones que pateixen dificultats i que ho estan
passant malament era lliurar a Càritas la totalitat
del pressupost dedicat al regal institucional per
als assistents a l'Assemblea anual.
Així doncs, el 3 de desembre, en el decurs del
sopar-cloenda de la seva Assemblea anual, Emilio
Herrero Hernández, tresorer d'ADSI, va fer
lliurament del donatiu a un representant de Càritas.

Lliurament del donatiu.
Cloenda de l’Assemblea d’ADSI

L'equip del Centre Folre
estrena equipament
Gràcies al suport de la Fundació DAMM, el nostre
equip de futbol del Centre Folre va estrenar nou
equipament. Els jugadors d'aquest singular equip
ens han transmès la seva alegria per aquest gran
detall.
El Centre Folre és un equipament que atén
persones sense llar. Ubicat a Badalona, ofereix
diferents serveis a aquest col·lectiu: dutxes, bugaderia, taquilles, berenar-sopar, amb la col·laboració
d'un bon equip de voluntaris i voluntàries.

L'acte va estar amenitzat per professionals de
l'humor i de la màgia, de reconegut prestigi: la
companyia KATRASKA, Moustache, Sermagic i
Monatólogos.
Esmorzar solidari a la Universitat
Abat Oliba CEU

CAN dóna suport a
l’elaboració de memòries
de RSE

Donació de l'Associació de
Directius en Seguretat
Integral

Els clubs proposen majoritàriament fer un torneig
social solidari i un dinar posterior. Els ingressos
obtinguts amb el torneig solidari (inscripcions) i
una part del preu del tiquet del dinar aniran
destinats a Càritas.
En una primera fase, participaran en aquesta
iniciativa solidària els clubs: Reial Club de Polo de
Barcelona, Reial Club de Tennis de Barcelona, Club

BREUS

Intervenció del director de Càritas

L informatiu
Via Laietana, 5, ent. empresesambcor@caritasbcn.org
08003 Barcelona
www.caritasbcn.org
Tel: 933 446 900
CC: 2100-0965-50-0200110175

EN EL PUNT DE MIRA
Ajudant les persones grans
de L Almeda
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Agenda
Presentació de la
Memòria 2009
als mitjans de comunicació
Dijous, 3 de juny de 2010

A L'Almeda viuen persones en situació de
precarietat econòmica, que van patir un
desnonament, tenien un habitatge en pèssimes condicions o vivien al carrer. Els
apartaments compten amb personal adequat per atendre les necessitats personals
de la gent gran que hi viu. A cada apartament hi ha una cuina-menjador, un dormitori
amb un llit i un bany complet. Els apartaments comparteixen dues grans sales d'estar
comunitàries, lluminoses, sòbriament equipades i una sala de bugaderia. Cada un dels
apartaments compta amb dispositius de
tele-assistència per vetllar per la salut dels
residents.
Ara, però, ens trobem que molts dels
electrodomèstic estan molt deteriorats.
Així doncs, engeguem una campanya per
aconseguir 13 cuines elèctriques amb forn,
13 campanes extractores i 11 neveres amb
dues portes.

Com cada any, Càritas Diocesana de
Barcelona ret comptes de la seva
acció social. Les diferents activitats
desenvolupades al llarg del 2009, així
com la gestió econòmica, es presentaran en una roda de premsa adreçada als mitjans de comunicació.
Els col·laboradors (socis, donants,
voluntaris, congregacions religioses,
empreses, fundacions, administracions
públiques, etc.) de Càritas a les
diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de
Llobregat i Terrassa rebran en els
seus domicilis o per correu electrònic
la Memòria 2009.

Centre L’Almeda
L'Almeda és un equipament de Càritas per
a persones grans en situació de necessitat.
Està ubicat al barri de L'Almeda de Cornellà
de Llobregat. L'objectiu d'aquest equipament
és proporcionar una llar digna a persones
grans que encara conserven la seva capacitat
d'autonomia.

Si voleu més informació podeu adreçar-vos
al telèfon 902 109 439 o a l'adreça
electrònica atenciodonant@caritasbcn.org

S HA DIT
La empresa se mueve hoy en el marco de escenarios económicos de dimensiones cada vez más amplias, donde los Estados nacionales
tienen una capacidad limitada de gobernar los rápidos procesos de cambio que afectan a las relaciones económico-financieras
internacionales; esta situación induce a las empresas a asumir responsabilidades nuevas y mayores con respecto al pasado. Su papel, hoy más que
nunca, resulta determinante para un desarrollo auténticamente solidario e integral de la humanidad...”
Compendi de la Doctrina Social de l'Església
Encíclica Laborem exercens, n. 342 (la cursiva és de l'original)
Citat per Ildefonso Camacho, S.J. en el seu article “La RSE y la Doctrina Social de la Iglesia”. Documentación Social,
núm. 146. Juliol-setembre de 2007.

