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Els recursos residencials de mitjà i llarg
termini per a dones en situació de vul-
nerabilitat solen estar saturats; els recur-
sos d’urgència a la ciutat de Barcelona
no donen prou cober tura  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 res-
posta 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 reincor-
porar-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 construc-
ció- oferirà una intervenció socioeduca-
tiva individualitzada, acompanyament
educatiu dels fills, organització de la llar,
accés a l’habitatge i formació en habilitats
socials.

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

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

Casa d’acollida Marialar

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

EN EL PUNT DE MIRA…

Via Laietana, 5, ent.
08003 Barcelona
Tel: 933 446 900
info@caritasbcn.org · www.caritasbcn.org
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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 desenvolu-
pament.

Davant això, moltes persones i insti-
tucions resten indiferents, potser pel
seu desconeixement de la realitat més
propera o pel bombardeig dels mitjans

de comunicació. Però també cal dir
que hi ha moltes, moltíssimes per-
sones i entitats que tenen molta
sensibilitat i fan tot el possible per
pal·liar la pobresa i l’exclusió. Sensibi-
litat 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.
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