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editorial L’augment i la cronificació de la po-
bresa infantil –és a dir, dels infants que 
viuen en llars en situació de pobresa o 
d’exclusió social– és una de les mani-
festacions més greus del creixement 
de la desigualtat a casa nostra. Des de 
Càritas Diocesana de Barcelona pen-
sem que cal redoblar els esforços per 
combatre aquesta situació que afecta 
un de cada quatre nens. I, per això, 
hem posat en marxa el nou programa 
PAIDÓS  que vol fer visible una nova 
manera de treballar per eradicar la po-
bresa infantil hereditària i prevenir-ne 
els factors de cronificació, mitjançant 
un treball intensiu, integral i integrat 
amb les famílies, els agents socials i la 
comunitat.
El PAIDÓS es focalitza sobre famí lies 
amb infants de zero a sis anys, en 
situació de pobresa, amb dificultats 
per a l’atenció i cura dels fills i que 
poden presentar altres necessitats 
importants no cobertes, com ara 
treball, habitatge i salut. Es pretén 
incrementar les competències paren-

tals en el coneixement i en la cura de 
les necessitats dels fills/es en alimen-
tació, salut, seguretat i aspectes emo-
cionals. I es planteja també, la millora 
del sistema relacional de les famílies, 
tant a nivell intern, com amb l’entorn.
El PAIDÓS, que s’ha posat en marxa 
a Barcelona ciutat, a l’Hospitalet de 
Llobregat i a Sant Adrià dels Besós, 
donarà cobertura a unes 30-40 famí-
lies any. I es desenvolupa de forma 
coordinada amb els ajuntaments, la 
Generalitat de Catalunya i un conjunt 
d’entitats privades: Suara Coopera-
tiva, Fundació Pere Tarrés, Fundació 
Blanquerna, Fundació Formació i Tre-
ball, Fundació La Caixa i Deloitte.
Esperem que amb aquest programa 
puguem lluitar efectivament per 
eradicar les conseqüències de la po-
bresa sobre els infants de menys de 
sis anys, donant-los a tots igualtat 
d’oportunitats de cara al seu futur.

Jordi Roglá
Director Càritas Diocesana de Barcelona

Objectius
PAIDÓS és un projecte específic per a 
l’atenció integral a famílies i infants en 
risc d’exclusió social.

Com a objectius es planteja:
•  Fer front a un dels problemes més 

greus que té avui la societat catala-
na: la pobresa que afecta la petita 
infància.

•  Augmentar els factors de protecció 
i resiliència dels infants.

•  Incrementar les competències dels 
pares i mares.

•  Facilitar la vinculació de les famí-
lies amb el seu entorn més proper, 
aturar els efectes de la pobresa he-
reditària i evitar la seva cronificació, 
potenciant al màxim l’apoderament 
de les famílies i dels seus infants a 
través del desenvolupament de les 
seves capacitats i recursos. 

Coordinació:  
María Luisa Yzaguirre

Consell de redacció:
Ferran Casamitjana, Roberto 
Coll-Vinent, Jaume Comellas, 
Lourdes Llorens i Conxita Ribas

el projecte Destinataris
El projecte PAIDÓS es focalitza en les 
famílies amb filles i fills de 0 a 6 anys 
que, en trobar-se en situació de po-
bresa, tinguin dificultats per tenir cura 
dels infants i necessitin suport per co-
brir les necessitats bàsiques. Es preveu 
que entre 30-40 famílies participin en 
cadascun dels quatre projectes (dos a 
Barcelona, un a l’Hospitalet de Llobre-
gat i un altre a Sant Adrià del Besòs). 
PAIDÓS aposta per una tasca intensi-
va i diària, implicant les famílies, els 
agents socials i la comunitat. 
Des de Càritas us volem donar les 
gràcies a totes les institucions i 
empreses que esteu fent possible 
aquest projecte.
Si vol ajudar a que una família  pu-
gui superar la situació de pobresa 
hereditària, el cost per família és 
de 7.000 euros.
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Projecte PAIDÓS



notícies
Fira de Barcelona signa un conveni solidari amb Càritas

El passat mes de setembre, Fira de 
Barcelona va signar un conveni de 
col·laboració solidari amb l’objectiu 
de facilitar la presència anual de Cà-
ritas en un màxim de 4 salons firals 
mitjançant la cessió d’un estand. Una 
iniciativa, que ens permetrà sensibi-
litzar i poder establir relacions amb 
les diferents empreses expositores 
que participen en els salons.
El conveni el van signar el Sr. Agustín 
Cordón, director general de Fira de 

Barcelona i el Sr. Jordi Roglá, director 
de Càritas Diocesana de Barcelona.
Des de Fires amb Cor, volem agrair 
aquesta iniciativa solidària a la Fira 
de Barcelona.

Càritas present al Saló Internacional de l’Embalatge, Hispack, 
i Hostelco de Fira de Barcelona

Els voluntaris de Fires amb Cor han estat 
presents en aquestes dues fires des d’un 
estand cedit per la Fira de Barcelona.
El Saló Internacional de l’Embalatge, 
Hispack que es va celebrar del 15 al 
18 de maig va permetre que el grup 
de voluntaris de Fires amb Cor visi-
tessin més de 50 empreses.
Del 17 al 21 d’octubre es va celebrar 
la Fira Hostelco dirigida als professio-

nals de l’hosteleria. Els voluntaris de 
Fires amb Cor des del seu estand van 
contactar amb 60 empreses del sec-
tor a les quals van demanar la seva 
col·laboració per equipar els pisos 
de Gelida, (línia blanca, tèxtil, mobi-
liari etc).
Des d’aquí volem agrair a l’equip 
d’Hispack, d’Hostelco i a la Fira de 
Barcelona el compromís amb Càritas.

4 E N T I TAT S  A M B

Equip de voluntaris Fires amb Cor
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TMB i Càritas uneixen esforços  
contra la fam i la pobresa

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha posat en mar-
xa per segon any consecutiu la campanya “Tria la teva causa” 
emmarcada dins del Pla Director de Cooperació i Solidaritat. El 
treballadors de l’empresa van ser els que van decidir quina havia 
de ser l’acció social en què la companyia havia de participar. Per 
l’any 2012, la causa triada ha estat la lluita contra la fam i la 
pobresa infantil.
L’activitat de la campanya es va emmarcar dins l’acció solidària i 
sota l’eslògan “Mou-te contra la fam i la pobresa”. La campanya 
es va iniciar durant el mes d’octubre amb accions destinades a 
informar i sensibilitzar sobre la necessitat d’ajudar als altres en 
favor d’una causa, avui dia, tan estesa com és la fam i la pobresa 
infantil a casa nostra.
L’acció es va concretar amb una xerrada de sensibilització a l’es-
tació de metro d’Universitat (L2 i L1). La xerrada, a càrrec de Car-
me Trilla, Cap de l’Acció Social de Càritas, va donar a conèixer el 
projecte PAIDÓS (Atenció Integral i Integrada a Famílies i Infants 
en risc d’exclusió social), que vol fer visible una nova manera de 
treballar per eradicar la pobresa infantil hereditària i prevenir-ne 
els factors de cronificació, mitjançant un treball intensiu, integral 
i integrat amb les famílies, els agents socials i la comunitat.
Càritas també va instal·lar, durant quatre dies, un estand a la ma-
teixa estació amb el missatge “Un NO per a Ningú”, per donar 
informació sobre la seva tasca social.
A més, dins d’aquesta acció i amb altres activitats, també hi han 
participat, Creu Roja, Banc d’Aliments i Fundació Alícia.
Des de Càritas volem donar les gràcies a TMB, per brindar-nos 
l’oportunitat d’explicar la nostra tasca.

La Fundació Barclays i Càritas posen en marxa 
cursos de formació de cuidadors/es a la llar

La Fundació Barclays va fer una aportació econòmica a Càritas 
Diocesana de Barcelona per posar en marxa cursos de formació 
de cuidadors/es a la llar. De moment, 25 persones ateses per 
Càritas participen en aquesta formació, que també contempla 
pràctiques professionals.
La Fundació Barclays té com a objectius el foment del voluntariat so-
cial, incloses en l’àmbit de l’educació, la cultura, l’esport, les arts i les 
ciències, la protecció del medi ambient, la cooperació per al desen-
volupament, el foment de la innovació tecnològica i el desenvolupa-
ment de la societat de la informació. Aquest compromís solidari de 
la fundació es tradueix en una implicació, per part dels treballadors 
i treballadores de Barclays, en diversos projectes socials. Un 42% de 
les persones que treballen en aquest grup bancari fan tasques de 
voluntariat com l’activitat a Ciutat Vella.
Des d’aquí donem les gràcies a la Fundació i als treballadors d’aquest 
banc per la seva sensibilitat vers les persones més necessitades. Grup de voluntariat

Estand estació TMB

Xerrada a càrrec de Carme Trilla 
a l’estació de metro d’Universitat (L2 i L1)
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La Cursa de la Mercè 2012, 
compromesa amb Càritas

En aquesta edició, els participants van col·laborar, mitjançant la 
donació del seu xip a favor de Càritas. Dos dies abans de l’emble-
màtica Cursa de la Mercè, un grup de voluntaris de “Clubs amb 
Cor” van estar presents a la Fira del Corredor, informant als par-
ticipants de quina manera ens havien d’entregar els xips blancs.
A més, el diumenge 16 de setembre, dia de la cursa, uns al-
tres 15 voluntaris de Càritas van fer la tasca de “xipaires”, 
és a dir, recollien els xips blancs dels corredors en el punt 
d’arribada. Per cadascun dels xips de lloguer que recollien, 
el corredor feia una aportació de 80 cèntims per a Càritas.
Va ser una gran Cursa i un gran èxit solidari, a on es van reco-
llir més de 3.000 xips solidaris.
Gràcies a l’Ajuntament de Barcelona i a l’empresa ChampionChip 
que ens va cedir els xips i també a tots els participants que, 
amb el seu esforç han fet possible aquesta bona acció.

Càritas, el Consorci El Far i la FNOB aposten 
pel valor de la vela com a agent d’integració 
i desenvolupament social

El dia 26 de juny, Maite Fandos, presidenta del Consorci el Far i 
de la Fundació Navegació Oceànica de Barcelona (FNOB), i Jor-
di Roglá, director de Càritas Diocesana de Barcelona, van signar 
un conveni per desenvolupar el programa Grumets amb Cor. 
La iniciativa dinamitza els objectius socials del Consorci El Far 
i projecta els valors educatius de la navegació que fomenta la 
FNOB en concordança amb els objectius de Cà ritas.
Grumets amb Cor és una adaptació del programa Grumet 
Èxit que el Consorci desenvolupa des de fa 6 anys. L’experièn-
cia de tots aquests anys treballant amb nois i noies d’instituts 
de la ciutat de Barcelona ha permès plantejar aquest nou 
repte que reforça el compromís social que des dels seus inicis 
ha tingut sempre el Consorci. Durant aquest temps, a través 
de les Escoles Tallers, Tallers d’Ocupació i d’Oficis, l’entitat ha 
contribuït a la inserció al mercat laboral de molts joves i tam-
bé a la seva formació com a persones.
El Programa Grumets amb cor està basat en els valors edu-
catius de la vela. És possible gràcies a la implicació social del 
Consorci El Far, que des de fa anys col·labora amb instituts 
de Barcelona per apropar el món de la vela a nens i adoles-
cents. A més dels valors que transmet aquest esport, els jo-
ves adquireixen nous coneixements com saber identificar 
les parts principals d’una embarcació, hissar les veles, fer 
nusos i com actuar en cas d’emergència en alta mar. 
Des de Càritas agraïm aquesta iniciativa al Consorci El Far 
que ha permès la participació dels joves de Llops del Taga i 
Glamparetes.

Voluntaris ‘xipaires’

Maite Fandos i Jordi Roglá

Grumets amb Cor
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Càritas ja té una app per fer donacions a través del mòbil 

Barcelona Digital Centre Tecnològic i Càritas Diocesana 
de Barcelona van posar en marxa un concurs orientat a 
desenvolupadors per aconseguir una aplicació (app) per 
fer donacions a través del mòbil.
El concurs neix de la col·laboració de Barcelona Digi-
tal amb el programa “Entitats amb Cor” de Càritas i 
de la necessitat de potenciar les donacions entre un 
públic d’entre 30 i 50 anys davant la creixent deman-
da de les necessitats socials. La iniciativa pretén, a 
la vegada, fer ressò de la capacitat d’acció individual 
cap a problemes socials en un moment de dificultats 
generalitzades, i del paper facilitador de les tecnolo-
gies digitals.
L’app de l’empresa Takkmama, “Punt-rere-punt”, va 
resultar la guanyadora del concurs “Una app per a Cà-
ritas!”. Aquesta està pensada per fer donacions de la 

quantitat desitjada per l’usuari, així com microdona-
cions d’1 euro. L’usuari pot triar la donació entre dife-
rents projectes, detallats en l’app, i compartir la seva 
acció a través de Facebook i Twitter. Darrera de l’app 
hi ha la passarel·la de pagament de “la Caixa” que 
també ha col·laborat amb el projecte.
Per escollir l’app guanyadora del concurs es va crear 
un jurat format per representants dels patrocinadors, 
Càritas i Barcelona Digital. El Premi per al guanyador 
ascendia a 2.500 €, per adaptar l’app a la imatge de 
Càritas.
El concurs va ser patrocinat pel Pla digital de la Genera-
litat de Catalunya i les empreses HP, Tecnocom i Diago-
nal Informàtica i Comunicacions.
Gràcies a tots per fer-ho possible i tenir un SÍ per a 
 Càritas.

Anna Puigdollers, Andra Domnici i Ferran Casamitjana

http://app.caritasbcn.org/ca
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Gràcia, una Festa amb Cor

Aquest any, la Festa Major de Gràcia va estar marcada per la 
solidaritat. La Plaça de la Revolució es va convertir en el punt de 
trobada de les entitats socials que vàrem explicar la tasca que 
desenvolupem als veïns i veïnes del barri de Gràcia i a tots els 
que s’hi van acostar.
Aquest any la Fundació de la Festa Major de Gràcia va posar a la 
venda 2.000 polseres a 2 euros, els beneficis de les quals es van 
destinar a projectes socials de Càritas.
També hi va haver altres entitats del barri solidàries amb Càri-
tas que van organitzar diferents activitats a favor de la nostra 
entitat:
L’Associació d’Antics Alumnes i Amics de La Salle – Josepets: un 
partit de bàsquet solidari.
El Centre Moral de Gràcia: un trofeu d’escacs i de tennis taula 
solidari.
El Cargol Graciós: una cargolada solidària.
Moltes gràcies a tots per entendre que la festa no es incompati-
ble amb la solidaritat.

Càritas participa en la I edició del Correbarri 
de Barcelona

Gràcies al Club Natació Atlètic-Barceloneta i a l’empresa Gau-
dium Sports, Càritas va estar present en la primera edició del 
Correbarri de Barcelona.
El Correbarri és una cursa popular on hi participen corredors 
dels 10 districtes de Barcelona, i pretén fomentar l’atletisme.
Els participants van col·laborar amb la donació del xip blanc 
que els voluntaris “Xipaires” de Càritas demanaven als corre-
dors quan arribaven a la meta. 
Gràcies a la col·laboració de tots, Càritas pot fer realitat el tre-
ball social amb les persones en situació de pobresa i necessitat. 
Va ser un gran èxit de solidaritat i una gran festa de l’esport po-
pular.

El Club Nick Esports d’Horta solidari amb Càritas

En el marc de la Festa Major 2012 del barri d’Horta de Barcelo-
na, el Club Nick Esports conjuntament amb el Districte d’Horta 
van organitzar una cursa solidària a favor de Càritas.
A la cursa hi van participar 700 corredors, que amb el seu es-
forç, van fer possible aquesta bona causa pels més necessitats. 
El lliurament de trofeus va tenir lloc a la plaça Eivissa, on l’orga-
nització també va lliurar un taló simbòlic als representants de 
l’Entitat.
Des de Càritas us agraïm a tots la vostra participació!

Polsera solidària de la Festa Major de Gràcia  
“Una Festa amb Cor”

Trofeu d’escacs al Centre Moral de Gràcia

Gema Flores, directora de Nick Esports, Francesc Sanahuja, 
voluntari de Clubs amb Cor i Ferran Casamitjana, 
cap de l’Àrea de Captació de Recursos de Càritas
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TECNO CONSULTOR i SGS col·laboren 
amb la prestació de serveis professionals

Totes les entitats socials necessitem el registre del Departament 
de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya per poder rea-
litzar la nostra activitat, i d’aquesta manera poder-nos presentar 
a les convocatòries públiques de les administracions. Ara bé, per 
arribar a obtenir-lo, abans, necessitem l’assessorament d’un en-
ginyer per aconseguir la llicència d’activitats d’un ajuntament.
És per això que donem les gràcies al Sr. Sergi Bolea de TECNO-
CONSULTOR i al Sr. Daniel Ruiz de SGS que amb la seva col-
laboració ens ajuden a tenir la documentació en regla.

Sopar i concert solidari 
al Reial Club Tennis Barcelona-1899

El proppassat 12 de juliol, el Reial Club Tennis Barcelona-1899, 
en el marc de les activitats d’estiu, va tornar a organitzar un con-
cert solidari amb el grup “Por Fin Viernes”, liderat per Pau Mo-
lins, a favor de la Fundació Congost Autisme i Càritas Diocesana 
de Barcelona.
Els diners recaptats s’han destinat al Servei de Mediació de 
l’Habitatge que treballa per prevenir l’exclusió social, i evitar 
que les famílies perdin el seu habitatge actuant com a mitjan-
cers entre aquestes famílies i els propietaris o entitats finance-
res. Des de Càritas mirem de trobar la millor solució en cada 
cas, alleugerint la càrrega d’endeutament o ajudant a aconse-
guir allotjament assequible per a famílies que hagin perdut llur 
habitatge.
Una vegada més agraïm la implicació del RCT Barcelona-1899 i la 
del seu president, Sr. Albert Agustí, amb les entitats socials del país.

Càritas i Campos Estela 
renoven la seva col·laboració davant l’augment 
de persones que demanen ajuda

L’empresa de càtering Campos Estela, renova la seva col-
laboració amb Càritas per continuar oferint àpats pel men-
jador de Rubí i Sant Cugat i així seguir reforçant el compro-
mís d’ajuda a les persones en situació de pobresa.
Moltes d’aquestes persones comparteixen, per sobre de tot, la 
soledat i la manca d’una xarxa familiar i/o social. És per això que 
aquest servei prioritza l’acompanyament i la relació. Aquestes 
eines són fonamentals per ajudar a la persona en el seu procés cap 
a la recuperació de l’autoestima i dels vincles socials i de relació. 
Gràcies de tot cor per aquesta iniciativa tan solidària i per 
respondre a les necessitats reals de les persones que viuen, 
avui dia, una situació de vulnerabilitat econòmica, social i re-
lacional.

Reial Club de Tennis Barcelona
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La Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) 
signa un conveni solidari amb Càritas
La Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC), ha signat un 
conveni de col·laboració amb Càritas per implementar el 
projecte social “Tots hi tenim lloc”.
Aquest projecte té la voluntat d’oferir les activitats socio-
culturals dels ateneus a persones amb risc d’exclusió so-
cial ateses per Càritas, amb l’objectiu d’integrar-les a la 
societat. Per portar-ho a terme, es comptarà amb el suport 
dels Serveis Socials de cada municipi a on es desenvolupi 
l’activitat.
L’acte de signatura va comptar amb la presència de Salva-
dor Casals, president de La Federació d’Ateneus de Catalu-
nya, Jordi Casassas, gerent de FAC, Núria Font, vicepresi-
denta de FAC, Rodolf Hortal, voluntari de Clubs amb Cor de 
Càritas i del nostre director Jordi Roglá.
Amb aquest conveni de col·laboració la Federació d’Ate-
neus de Catalunya, entitat que està desenvolupant una 
gran tasca social amb tots aquells col·lectius en risc d’ex-
clusió social esdevé “Entitat amb Cor”. Des d’aquí els hi 
fem arribar el nostre agraïment.

Càritas inaugura el “Centre Barceloneta”, 
gràcies a donacions particulars

L’església de Santa Maria de Cervelló, sense culte durant 
anys, acull des d’aquesta tardor un “temple social” al cor 
del barri de la Barceloneta. Es tracta del Centre Barcelone-
ta que va beneir el 24 d’octubre, l’Excm. i Rvdm. Sr. Sebas-
tià Taltavull, Bisbe Auxiliar de Barcelona. 
L’acte també va comptar amb la presència de Mn. Salva-
dor Bacardit, Delegat Episcopal de Càritas, de Jordi Roglá, 
Director de Càritas i de moltes persones vinculades al pro-
jecte; voluntaris, usuaris, educadors socials, treballadors 
socials...
Aquest centre atendrà nens, adolescents i joves, a través 
d’un centre obert i de dos casals. A més, l’espai acollirà 
el projecte PAIDÓS de prevenció de la pobresa infantil. Per 
als adults, s’oferiran activitats de formació i orientació so-
ciolaboral.
També volem agrair a l’escultora Marta Solsona la donació 
de l’escultura “Maternitat” que presidirà l’entrada del 
centre i també a persones generoses que amb les seves 
donacions han fet possible un nou equipament que donarà 
resposta a les necessitats socials del barri. 

Rodolf Hortal voluntari de Càritas, Jordi Roglá, director de 
Càritas, Núria Font vicepresidenta de FAC, Salvador Casals, 
president de FAC i Jordi Cassasas, gerent de FAC

Acte de benedicció del Centre Barceloneta

Escultura 
“Maternitat”
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La Fundació Club Natació Sabadell i els seus Olímpics 
amb Càritas

La Fundació Club Natació Sabadell i Càritas Diocesana de Barcelona 
van signar un acord de col·laboració el passat dilluns dia 9 de juliol a 
través del qual el Club Natació Sabadell i la seva Fundació passen 
a formar part de Clubs amb Cor.
En aquest acte emotiu i que dóna inici a una col·laboració conjunta per 
poder treballar a favor de les persones més desafavorides, no hi van 
faltar els olímpics del Club Natació Sabadell, nedadors i waterpolistes 
que també es van adherir a l’acord per poder col·laborar amb aquesta 
causa tan noble.
La Fundació CNS i Càritas Diocesana de Barcelona, a partir del 
setembre, han començat a treballar en diferents projectes per poder 
sensibilitzar a la massa social del club i per conscienciar a la ciutadania 
de la importància dels múltiples projectes que s’estan portant a terme 
per pal·liar les conseqüències de l’actual context econòmic. 

El Club de Golf Sant Cugat va organitzar 
el 1r Torneig Solidari Interclubs Tennis-Golf
El Club de Golf Sant Cugat va organitzar el passat 27 de setembre, 
el 1r Torneig Solidari Interclubs Tennis-Golf a les seves instal·lacions. 
La competició de 18 forats es va jugar en la modalitat de Four Ball 
Stableford i hi van participar 5 equips de 6 jugadors: Reial Club Ten-
nis Barcelona, Club Tennis Barcino, Club Tennis Sabadell, Periodistes 
Jugadors de Golf i Club Golf Sant Cugat que van recollir fons a favor 
de les persones més necessitades. Un 20% dels drets del joc es van 
destinar a Càritas. 
La jornada va destacar per l’ambient d’esportivitat. Des de Càritas us 
volem agrair a tots la participació en aquest torneig solidari.

SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS (SFI) 
signa un acord solidari amb Càritas

Serveis Funeraris Integrals, empresa que acompanya als ciutadans 
en uns moments especialment difícils ha signat un conveni de col-
laboració econòmica amb Càritas.
Amb aquest acord, donarà suport a 2 projectes que vetllen pel 
desen volupament integral dels nens, a través d’activitats educatives 
i del seguiment individualitzat de cada cas i de la seva família. Els pro-
jectes són, el Centre Obert Torrebaró i el Centre Matern Infantil del 
Prat. Al marge d’aquests 2 projectes, també donarà recolzament al 
Servei de Mediació de l’Habitatge.
L’acte de signatura va comptar amb la presència de Jordi Viñas, Direc-
tor d’Estratègia i Expansió de SFI, Joan Ventura, director de Cementi-
ris de SFI i Jordi Roglá, director de Càritas.
Amb aquest conveni de col·laboració, Serveis Funeraris Integrals 
 esdevé una nova “Empresa amb Cor” de Càritas, i amb el seu suport 
ens permetrà continuar desenvolupant la nostra tasca social. Des 
d’aquí els hi donem les gràcies per la seva solidaritat.

Olímpics del Club Natació Sabadell amb representants 
del Club, l’Ajuntament de Sabadell i Càritas

Josep Ferrer, voluntari de Clubs amb Cor, Joan 
Monzó, director del Club de Golf Sant Cugat i 
Mario Pons, voluntari de Clubs amb Cor

Jordi Viñas, conseller delegat de SFI, Jordi Roglá, 
director de Càritas i Joan Ventura, director de 
Cementiris SFI
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La Lloca i el Fornet d’en Rossend 
col·laboren amb el Casal d’estiu 
de la Gent Gran

Com cada any, un equip de voluntaris va organit-
zar una setmana d’activitats per a gent gran que 
viu sola, amb poca xarxa social i familiar, i que no 
té gaires oportunitats de fer sortides i excursions.
Gràcies a la donació desinteressada d’un còctel 
esplèndid per part de La Lloca de Torrelles de 
Llobregat i també a la donació del pa, per part 
del Fornet d’en Rossend, la gent gran va poder 
gaudir d’un bon àpat.
Amb aquesta iniciativa, una vintena de persones 
van poder gaudir d’unes vacances “alternatives” 
en un espai acollidor com es el nou centre de Cà-
ritas al barri de la Barceloneta. Aquestes vacan-
ces van permetre deixar enrere la rutina i can viar-
la per una setmana de lleure. 
La gent gran us fa arribar el seu agraïment per 
aquestes mostres d’atenció i generositat.

Fundació Privada Creatia

Des de Càritas volem donar les gràcies a la Fun-
dació Creatia per participar en el finançament del 
programa “Ajuda a les necessitats bàsiques per 
la compra d’aliments”.
Amb aquesta iniciativa hem pogut atendre a mol-
tes persones amb aquest tipus de necessitats.
Moltes gràcies per aquest suport.

Càritas i la Fundació Privada 
de la Caixa d’Enginyers, posen 
en marxa cursos de formació

La Fundació Privada Caixa d’Enginyers col-
laborarà amb Càritas donant suport econòmic 
amb un donatiu per posar en marxa cursos de 
fontaneria i electricitat al barri de Ciutat Vella 
de Barcelona. Aquesta iniciativa és molt impor-
tant ja que suposa una gran ajuda per les per-
sones en la seva recerca de feina. Així mateix, 
aquesta Fundació facilitarà la difusió dels projec-
tes comuns i de les activitats de Càritas a través 
dels seus mitjans de comunicació, interns i ex-
terns.
En nom d’aquestes persones els hi fem arribar el 
nostre agraïment.

Grup de gent gran “Vacances d’estiu”

Cursos de formació
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Càritas amb els estudiants d’Erasmus de l’IQS

El passat 21 de maig, un grup de estudiants de l’IQS (Univer-
sitat Ramon Llull), la majoria estrangers (Estats Units, Mèxic, 
Finlàndia, França), i dins de l’assignatura “Christianity and So-
ciety in the 21st Century” (“Cristianisme i Societat en el Se-
gle XXI”), una assignatura optativa de l’últim curs de carrera 
d’ADE (Administració i Direcció d’Empreses), en la qual treba-
llen com el cristianisme està canviant en aquest inici de segle 
XXI i també què pot aportar el cristianisme al món actual, van 
fer una visita al centre Glamparetes.
En el decurs de la visita, voluntaris d’“Empreses amb Cor” 
acompanyats per la Sra. Juana Martín, Cap de l’Acció Social 
de Ciutat Vella i Poble Sec, van fer una presentació de Cà-
ritas: 

1. Què és Càritas.
2. Empreses amb Cor.
3. Glamparetes: explicació del centre i visita.

Donem les gràcies al IQS per donar-nos l’oportunitat de sen-
sibilitzar aquests joves que es preparen per desenvolupar 
responsabilitats a les empreses.

Conferència a la Universitat Abat Oliba

El proppassat mes de maig i en el marc de la col·laboració 
establerta entre la Universitat Abat Oliba i “Universitats 
amb cor” de Càritas va tenir lloc una sessió informativa 
sobre els objectius de Càritas, dirigida a un grup d’alum-
nes de la Facultat de Ciències de la Comunicació que cur-
sen l’assignatura de Doctrina social de l’església, en la que 
va intervenir mossèn Salvador Bacardit, delegat episcopal 
de Càritas. Aquesta és la primera de les xerrades previstes 
pel curs acadèmic que va ser precedida per una exposició 
amb el lema “Què és Càritas” que donava una visió àmplia 
i il·lustrativa de les activitats que Càritas desenvolupa.

Pisos Gelida

Des d’aquí volem donar les gràcies a les empreses que fins 
ara ens han ajudat, amb la seva col·laboració, a fer realitat la 
construcció dels pisos d’urgència i mitjana estada de Gelida 
per a famílies en situació d’exclusió social.
El nostre sincer agraïment a: Ciments Molins, Gradhermetic, 
Knauf, Technal i Simon.

Grup d’estudiants d’Erasmus IQS i Juana Martín, 
Cap de l’Acció Social de Ciutat Vella i Poble Sec

Paco Torras i Juan Maria Tintoré, 
voluntaris del Programa d’Empreses amb Cor
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breus 600 EMPLEATS DE LA MUTUA GENERAL DE SEGUROS 
ES SOLIDARITzEN AMB CàRITAS 
Els Empleats de MGS Assegurances i la Fundació Mútua General de Seguros han 
tornat a estar al costat dels més desfavorits, en aquesta ocasió han volgut fer 
arribar a la societat la seva aportació a través de petites donacions individuals 
a Càritas que la fundació ha igualat donant el mateix import que el empleats.
Els voluntaris del Programa d’Empreses amb Cor, Antonio Messa i Ferran Porta 
els donen les gràcies per mostrar aquesta gran sensibilitat davant les necessitats 
que avui dia té la nostra societat. 

AUTOCARES FONT
L’empresa Autocares Font de Ripollet va col·laborar cedint gratuïtament el servei de 
transport a una part del col·lectiu de voluntaris de Càritas en la Trobada de Voluntaris 
que es va celebrar el 20 d’octubre al Fòrum de Barcelona i a la Sagrada Família.
A més, aquesta empresa consolida el seu compromís oferint aquest servei per a 
les sortides i activitats que facin els usuaris de Càritas.
Des de Càritas els hi transmetem el nostre agraïment.

CLUB TENNIS DE LA SALUT
El diumenge 9 de setembre, el Club Tennis de la Salut va organitzar una ballada 
de Sardanes Solidàries.
Durant l’acte festiu, es van recollir aliments i donatius a la carpa que Càritas 
va tenir al recinte i a on es va informar als assistents de la tasca social que fa 
l’Entitat. Moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració.

COL·LEGI D’ECONOMISTES DE CATALUNYA
Volem donar les gràcies al Col·legi d’Economistes de Catalunya per difondre la 
nostra tasca social a través dels seus suports de difusió.
Iniciatives com aquesta fan que dia a dia la gent sigui més conscient de la realitat 
que vivim.

ÈXIT DE RECAPTE D’ALIMENTS DEL III MOTOR FESTIVAL
El passat dia 28 de maig la ciutat de Badalona va acollir una important manifestació 
dins de l’àmbit de l’automobilisme. Al Parc del Centenari s’hi van aplegar un total 
de 150 automòbils clàssics i esportius.
Es va comptar amb la cabdal col·laboració de RS Grup i de l’Escola de Mecànics 
de Competició. Amb motiu d’aquesta recapta es va instal·lar en el recinte del 
Parc un estand de Càritas en el qual tant els participants com els assistents a la 
manifestació van aportar més de mil quilos d’aliments. “Voluntaris Badalona” es 
van encarregar de repartir aquests aliments en les diverses parròquies de la ciutat 
de Badalona.

FUNDACIÓ ROVIRALTA
Gràcies a la Fundació Roviralta ha estat possible remodelar els equipaments del 
1r pis de les oficines de Càritas. Això ens ha ajudat a donar un millor servei i 
comoditat als nostres usuaris del programa Atenció integral de la Pobresa Infantil 
(Paidós) i del Servei de Mediació de l’Habitatge (SMH).
Moltes gràcies per fer-ho possible.

14 E N T I TAT S  A M B
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JBC, INDUSTRIAS S.A., SEGUEIX COL·LABORANT
Des de fa més de cinc anys JBC, INDUSTRIAS S.A. continua col·laborant amb l’acció 
social de Càritas. Empresa líder en el disseny i fabricació d’eines manuals de soldadura 
i amb més de vuitanta anys d’experiència, els seus productes es venen arreu dels cinc 
continents. Un any més moltes gràcies pel seu compromís.

L’“ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS AIPET” 
L’“Asociación Iberoamericana de Periodistas Especializados y Técnicos” (AIPET) 
presidida per la periodista catalana Olga Bohera ha inclòs el logo de Càritas a la 
pàgina principal de la seva web www.aipet.org, de tal manera que al clicar al logo, 
els interessats poden enllaçar amb la web de Càritas.

L’ASSOCIACIÓ MONT D’ORSà DE VEïNS DE VALLVIDRERA 
Durant la Festa Major 2012 de Vallvidrera l’Associació de veïns Mont D’Orsa, va fer 
una recollida solidària d’aliments que es destinaran a les més de 850 persones que 
passen pel Magatzem de Càritas. L’acció va comptar amb la presència de voluntaris 
que van informar a tots els veïns interessats de la tasca que realitza Càritas. Moltes 
gràcies per aquesta col·laboració.

LA FUNDACIÓ PRIVADA GRUP QUALITAT COL·LABORA 
AMB EL SERVEI DE MEDIACIÓ DE L’HABITATGE DE CàRITAS
La FUNDACIÓ GRUP QUALITAT que té per objectiu l’interès públic i la lluita contra l’ex-
clusió social, facilitant l’accés a l’habitatge social, amb especial sensibilitat pels sectors 
més desafavorits i pels col·lectius amb risc d’exclusió, ja sigui en règim de lloguer com 
en règim de venda, va firmar un acord amb Càritas per reforçar i potenciar el funcio-
nament del Servei de mediació de l’habitatge.
El conveni es va signar el proppassat 5 de juny amb la presència de l’Honorable Sr. Jo-
sep Lluís Cleries, conseller de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya; 
del Sr. Jordi Roglá, Director de Càritas Diocesana de Barcelona i de la Sra. Marina 
Gallego, presidenta de la Fundació Privada Grup Qualitat.
En nom de tots el afectats per aquest problema els hi donem les gràcies de tot cor.

PALEX MEDICAL ES SOLIDARITzA AMB CàRITAS
Palex Medical, empresa líder en el camp sanitari es va solidaritzar amb Càritas oferint 
el seus serveis a les persones més necessitades.
Van col·laborar amb el Talleret de Sant Cugat, on hi tenen la seva seu principal.
També han impulsat accions solidàries com visites als tallers, menjadors, recollida 
d’aliments i promovent les microdonacions entre els seus empleats.
Des d’aquí els hi donem les gràcies per tenir aquesta filosofia tan solidària.

TORNEIG DE GOLF SOLIDARI A CAN CUYàS
El Club Can Cuyàs, que compta amb un terreny de joc de 9 forats així com quatre 
pistes de pàdel, va organitzar un interessant torneig de golf per parelles formades 
per un pare o una mare i un fill.
Hi van participar un total de 44 parelles que van realitzar un recollida d’aliments que 
va oferir com a resultat, 38 litres de llet i 12 d’oli, així com altres productes. Donem 
les gràcies a aquests golfistes tan compromesos.



NACEX: una convençuda vocació de servei social

“Intentem ajudar per convenciment, no per quedar bé”

Nacex és una de les empreses espanyoles 
més importants en el camp de la logística 
i el transport, entès d’una manera àm-
plia: per l’abast del seu àmbit d’actuació i 
pel tipus de serveis. Compta amb més de 
tres-centes franquícies escampades arreu 
d’Espanya, Portugal i Andorra.

Des de la creació del programa Entitats 
amb Cor, NACEX ha col·laborat de mane-
ra fonamental, just en l’àmbit propi de la 
seva dedicació industrial: el transport de 
les recaptacions d’aliments que es pro-
dueixen en les diverses iniciatives promo-
gudes arreu de la mà d’Entitats amb Cor. 
El senyor Manuel Orihuela sotsdirector de 
l’empresa ho especifica clarament:

“Intentem que el transport no els suposi 
una càrrega. Aquest és un terreny que, 
òbviament, dominem”.

Quan li preguntem perquè l’empresa de 
la que és dirigent actua d’aquesta mane-
ra, assenyala:

“En primer lloc, per convenciment. Ens ho 
van demanar i vàrem considerar que calia 
ajudar tal com ho fem també amb altres 
iniciatives com per exemple la Fundació 
per a l’Esclerosi Múltiple. Des de l’any 
2008 vàrem observar que la situació so-
cial empitjorava i en vàrem ser sensibles”.

Més endavant afegeix:

“Intentem ajudar per convenciment, no 
per quedar bé”.

En aquest context remarca quelcom im-
portant:

“Abans ens movíem més en el terreny de 
l’esport i ara ho fem més a l’àmbit d’iniciati-
ves de tipus social. A part, a la mateixa em-
presa i a les seves franquícies també s’or-
ganitzen recollides d’aliments en determi-
nades èpoques de l’any i altres actuacions”.

El senyor Orihuela fa una observació im-
portant:

“Ens interessa moure’ns en àmbits d’ac-
tuació propers, perquè així pots compro-
var els resultats, l’eficàcia del què es fa. 
En les iniciatives que vénen o s’adrecen 
lluny, hi ha el perill que no dominis el re-
sultat”.

Quan abordem, com la seva actuació es 
mou dins del concepte de RSC (Responsa-
bilitat Social Corporativa), precisa:

“El que importa és, al marge de normes 
que puguin emanar, que hi ha empreses 
multinacionals com la nostra que volen 
que part dels seus beneficis retornin a 
la societat. No tenim instruccions espe-
cífiques, però existeix aquesta voluntat 
de base. I nosaltres també ens movem 
en el camp de l’ecologia, suprimint l’ús 
de paper per procediments informàtics 
de manera intensiva; i així altres inici-
atives. No ho fem per obligació, però 
 creiem que moralment sí que ens sen-
tim obligats a actuar d’aquesta manera”.

Una altra observació que cal destacar de 
les paraules del senyor Orihuela:

“No esperem retorn immediat de les 
nostres actuacions, perquè no som una 
empresa que el servei sigui de consum 
massiu, com poden ser begudes refres-
cants”.

Ara confirma el canvi d’orientació de la 
seva activitat social.

“El nostre percentatge d’actuació en el 
terreny de la Responsabilitat Social Cor-
porativa va creixent a mesura que baixa 
el que dediquem a esports i a algun altre 
sector. Això ens fa sentir més còmodes en 
veure que el què fas és més útil”.

La paraula crisi, per força havia d’aparèixer.

“És evident que una empresa com la nos-
tra pateix l’actual situació econòmica. Si 
es consumeix menys es transporta menys; 
i si es medica menys es transporten menys 
medecines”.

Suposo que el nom de Càritas, per a vos-
tès és una garantia d’eficàcia i d’utilitat de 
la seva actuació.

“Quan vàrem començar a col·laborar no 
sabíem ben bé com funcionava. Ara sí, i en 
això hi ha allò que li deia abans. Saps on 
et mous, saps què toques i veus els resul-
tats. Són col·laboracions de proximitat que 
és fácil comprovar quins beneficis socials 
ofereix. Sí, que continuarem col·laborant, 
‘mien tras el  cuerpo aguante’, és clar”.

amb  
veu pròpia
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