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EN EL PUNT DE MIRA…
Casa d’acollida Marialar
Els recursos residencials de mitjà i llarg
termini per a dones en situació de vulnerabilitat solen estar saturats; els recursos d’urgència a la ciutat de Barcelona
n o d o n e n p ro u c o b e r t u r a i
l’Administració responsable ha d’enviar
moltes de les dones ateses a pensions,
amb la dificultat que això implica a l’hora
d’abordar el tractament continuat de la
seva situació.
La Casa d’acollida Marilar de Càritas
Diocesana de Barcelona per a dones en
situació de vulnerabilitat o víctimes de
violència és un projecte que té dos
recursos diferenciats i complementaris:
l’acolliment d’urgència per a les situacions
de violència que requereixen d’una resposta immediata de protecció a la dona
i als seus fills; i l’acolliment a mitjà o llarg
termini, per a les situacions en què es
preveu un procés de reconstrucció per-

sonal llarg i no hi ha recursos personals,
familiars o comunitaris adequats.
L’objectiu d’aquest projecte és que les
dones víctimes de maltractament i en
situació de vulnerabilitat puguin reincorporar-se a la societat de manera
autònoma, amb plena consciència de la
seva situació i dels seus drets com a
persones i com a dones, i que disposin
dels recursos necessaris perquè aquest
procés sigui realment eficaç.
La Casa d’Acollida –en fase de construcció- oferirà una intervenció socioeducativa individualitzada, acompanyament
educatiu dels fills, organització de la llar,
accés a l’habitatge i formació en habilitats
socials.

euros, dels quals es preveu que el 40%
es cobriran amb fons propis, el 33% amb
aportacions de fundacions privades, el
17% amb fons de les administracions
públiques, i el 10% de col·laboracions
d’empreses.

Per a fer-ho possible...
Donacions
La Caixa:
2100-0965-51-0200010269
Caixa de Terrassa:
2074-0056-96-2060883364
Caixa de Sabadell:
0081-0603-06-0001062212

Pel que fa al finançament, el pressupost
de construcció de la casa és de 1.195.000

Tu tens la clau

L’informatiu
EMPRESES AMB COR - NÚMERO 5 - JUNY DE 2008

Sentit i sensibilitat

S’HA DIT…
A través de la responsabilitat social corporativa, les empreses prenen consciència de l'impacte de la seva
actuació sobre tots els seus grups d'interès i expressen el seu compromís de contribuir al desenvolupament econòmic
sostenible, al mateix temps que a la millora de la qualitat de vida dels treballadors i de les seves famílies, de la comunitat
on actuen i de la societat en el seu conjunt. Es tracta del desenvolupament de la triple dimensió de l'empresa, que
crea valor a llarg termini i contribueix significativament a l'obtenció d'avantatges competitius duradors.
Font: Bancaixa. La responsabilitat social corporativa a Bancaixa

Sovint penso que la nostra és, cada
cop més, una societat dual. Una de
les cares és la del creixement econòmic
dels últims anys, la del progrés cultural,
sanitari, educatiu, socioeconòmic; però
també hi ha una altra cara – molt
coneguda per Càritas – que és la de
la desigualtat social, la precarietat
laboral, la soledat de les persones
grans, el desarrelament, l’angoixa
del joves mileuristes, l’exclusió dels
qui han perdut el tren del desenvolupament.
Davant això, moltes persones i institucions resten indiferents, potser pel
seu desconeixement de la realitat més
propera o pel bombardeig dels mitjans

TRIBUNA
de comunicació. Però també cal dir
que hi ha moltes, moltíssimes persones i entitats que tenen molta
sensibilitat i fan tot el possible per
pal·liar la pobresa i l’exclusió. Sensibilitat que, en el cas de les empreses,
s’està materialitzant a través de la
Responsabilitat Social Corporativa.
Empreses que donen un nou sentit
a la seva funció social quan ajuden a
les persones que més ho necessiten.
Des d’aquí el nostre agraïment a
totes les Empreses amb Cor, que tenen
sentit i sensibilitat envers el treball de
Càritas.
Jordi Roglà de Leuw
Director
Càritas Diocesana de Barcelona
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AGRAÏMENT
Des de Càritas volem expressar el nostre més sincer agraïment a les
Empreses amb Cor que a través de diferents mitjans (inserció laboral,
voluntariat corporatiu, donació de productes, cessió de serveis,
aportacions econòmiques, etc.) recolzen les nostres activitats.

A
Abertis Infraestructuras, S.A.
Accenture, S.L.
Aceros Bergara, S.A.
ADP
Afex Electronics, S.A.
Agencia Representación Comercial Hequip 2, S.L.
Aldeasa, S.A. (Aeroport de Barcelona)
Aquàrium Barcelona
Arrendadora Inmobiliaria Catalana, S.A.
Arrendadora Vallesana de Inmuebles, S.L.
Asesoría Cardellach Panadés, S.L.
Asesoría Financiera, S.A.
Assesoria Gastronómica, S.L.
Auriga Iberholding, S.L.
Autoterminal
Avant Valles, S.A.
Avis Contact Centres, S.A.
Axa Seguros e Inversiones

B
Banc Sabadell
Barri Callebaut
Basi, S.A.
Basicamente
Belart Amenities, S.L.
Bergaturi, S.L.
Bioibérica, S.A.
Brokservice, S.A.
Brudy Technology, S.L.
Bufete Alcántara Soc. Civil Abogados

Consum Cooperativa
Coral, S.A.
Corp. Catalana de Radio i Televisió de
Catalunya
Corporación Medichem, S.L.
Cottet, S.A.
Cotyastor, S.A
Creaciones Olimpia, S.A.
Crescendo, S.L.

G

K

R

Garda Import
Gas Natural, SDG, S.A.
Gerpoba, S.L.
Gesbío, S.L.
Gestió d’Aplicacions Empresarials, S.L.
G.A.E.S.
Gestora Vértice de Inversiones, S.A.
Grasver, S.L.
Grup Lasem Gestió, S.L.
Grupo Antolin
Grupo Galilea Seguros
Grupo Pedreña Iniciativas

Kingsbrook, S.L.

Radio Watt, S.A.
Reial Automòbil Club de Catalunya
(RACC)
Reckitt Benckisser
Restaurante Bilbao-Berria
Ricoh España
Rivercargo, S.L.
Rivero y Asociados, S.L.
Rovira y C.A.
Rovisofor, S.L.

D
DHL (Magatzem Carrefour)
Dalix Consulting, S.L.
Danone, S.A.
Delitast
Deloitte & Touche España, S.L.
Denver Ibérica, S.A.
Desglàs, S.L.
Desotecmed, S.L.
Dicoinsa, S.L.
Diseño y Textura, S.A.
Distiplas Floors, S.L.

E

L
Laboratorios Ordesa, S.L.
Laboratoris Sabater-Tobella Anàlisis, S.A.
Laudis Consultor
Leman Family, S.L.
Les Arcadias (Calàbria)
Leventon
Lindt & Sprüngli España, S.A.
Lipal, S.L.
Llibreria Claret, S.L.U.
Luis Jover, S.A.

M
Madaus
Manau, S.A.
Manipulados y Acabados Metálicos
M.A.M., S.L.
Matratzen, S.L.
Modulares TKN
Montes i Rosselló, S.C.P.
Mullerat, K.P.M.G.
Museu d’Història
Museu de La Cera

S
Safic-Alcan España, S.A.
Sara Lee /D-E, España
Schneider Electric España, S.A.
Seguros Poniente, S.A.
Servicenter, S.L.
Servihabitat
Servo Recambios, S.A.
Sky-Line
System Hard Informática, S.L.

T
Taulers Sotoca, S.L.
Tibidabo (Parc d’Atraccions)
TMA Arquitectura, S.L.
Torras Junoy
Transnatur, S.A.

Gràcies
C

Cambra de Comerç de Barcelona
Can Xiol, S.L.
Caprabo, S.A.
Cargotransports, S.L.
Carns i Estyl, S.L.
Casa Gimeno
Centre d’estudis Musical Haro, S.L.
Chupa.Chups
Cicle Serveis Informàtics, S.L.
Cicotria
Clasificación y Lavaje de Lanas, S.A.
Clínica Dental Dr. Chávez
Comercial Peris
Confecciones Paz Torras, S.A.
Confecciones Sienna, S.L.
Congelats Reunits, S.A. (La Sirena)
Construcciones Bosch Pascual, S.A.
Construcciones Mecánicas Tintoré, S.A.

Editorial Claret, S.A.U.
Editorial Planeta, S.A.
Empleats Deutsche Bank
Empresa Can Xec, S.L.
Espais Promocions Immobiliàries, S.A.
Estabanell y Pahisa, S.A.
Esteve
Eurest
Euro Implementos, S.L.
Eurotrònix, S.A.
Exor, S.L.

F

F.C. Barcelona
Factor Executive Search, S.L.
Fainsa (Fabricación Asientos Vehículos
Industriales)
Farmacia Jesús C. Gómez Martínez
Ferrer y Ojeda Asociados (Correduría
Seguros, S.A.)
Ficosa Internacional
Floch, S.L.
Forn de l’Arseni, S.L.
Freigel Food Solutions
Fremat
Fundación Accenture
Fundación Privada Renta Corporación

H

N

Henkel Iberica, S.A.
Hermex Ibérica, S.A.
Hospital de Barcelona (Magatzem)
Hosteleria Jaimez, S.L.
Hotel Arts Barcelona

Neocerámica, S.A.
Norte Hispana
Novacel Ibérica, S.A.
Novoprom

I

Illa Fantasia
Ilurorètols, S.C.P.
Index Book, S.L.
Industrial Olivé, S.A.
Industrias Plásticas Triana, S.A.
Industrias Titan, S.A.
Infojobs, S.A.
Instituto Auditivo Español
Inversol, S.A.
Isern Patentes y Marcas, S.L.
Isolana Fundación Privada

J
J. y M. D. Borrás, C.B.
Jbc Industrias, S.A.
Jiconsa
Jmillan y Otros
Jormavi, S.L.
José Peraire, S.A.

O

Òptica Sisquella
Organ
Oto, S.L.

P

Pada, S.A.
Parc Zoològic
Pérez Camps, S.A.
Planchistería Industrial Josma, S.A.
Port-Aventura
Promotora Barcelonesa, S.A.
Promotora Maresma, S.A.
Prosánitas, S.A.

Q
Quaderns Crema, S.A.

U

Unblik, S.L.
Unilever España
Upc Net
Uson Assessors, S.L.
Vda. de W. Vila II, S.A.
Vda. de W. Vila, S.A.

X

Xocoa

Z

Zambra, S.L.
Zurich España
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