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La paraula solidaritat pot ser una de les

expressions més utilitzades i menys discu-

tides al vocabulari de la vida política i social.

Però no és clar que el seu significat sigui

clarament apreciat i valorat pels que en

fan us freqüent. Tampoc no és aquest el

lloc per fer reflexions filosòfiques -en

qualsevol cas, d'interès- sobre el contingut

conceptual de la solidaritat; és en les nos-

tres aules de la Universitat Abat Oliba

CEU on els estudiants han de conèixer i

cercar aquesta i altres qüestions fonamen-

tals que afecten la societat actual i la seva

arrel en la veritat. En tot cas, la Universitat

no ha de ser només un centre de discussió

especulativa, ni tampoc d'aprenentatge

professional avançat; la Universitat que

pugui assolir una universitas scientiarum en

la societat moderna ha de permetre als

estudiants apropar-se al seu entorn en

totes les seves manifestacions, i molt es-

pecialment a la pobresa i a la exclusió. La

solidaritat, com a -en paraules del Papa

Benet XVI- virtut que permet a la família

humana compartir en plenitud el tresor

dels béns materials i espirituals (Discurs

a la Pontifícia Acadèmica de Ciències So-

cials, 5 maig 2008), és un camí per com-

prendre la necessitat de la compassió de

l'ésser humà.

Aquesta és la raó del Conveni que el meu

predecessor i avui rector honorari de la

Universitat, el Dr. Alsina Roca va signar

amb Càritas Diocesana de Barcelona en-

guany, a 15 d'abril de 2009, i que jo, com

a nou rector, he heretat amb orgull i il·lusió.

Volem, a la nostra Universitat, formar els

estudiants íntegrament: estudiants que

coneixen els instruments tècnics de la seva

professió i que, per la seva formació hu-

manística i sensibilitat pel que succeeix al

seu voltant, tenen tots els instruments

intel·lectuals que els possibilitin una visió
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Més de 200 persones parti-
cipen al III Sopar Solidari al
Club Nàutic del Masnou
El divendres 10 de juliol es va celebrar el III

Sopar Solidari al Club Nàutic del Masnou,

organitzat per l'Associació Dones d'Avui El

Masnou.  Part de la recaptació va anar destinada

als projectes que es duen a terme a la Càritas

parroquial d'aquesta població.

El sopar tenia com a lema “Ajuda'ns a ajudar

els qui tenim al nostre costat”.  Hi van participar

més de 200 persones.

En aquest moment, al Masnou, Càritas duu a

terme un projecte d'acollida, banc d'aliments,

rober, servei de dutxa i bugaderia. Tots aquests

projectes es desenvolupen gràcies a la col·la-

boració de més de 30 voluntaris i el suport

de la treballadora social de Càritas Diocesana

de Barcelona.

Presentació de Càritas a
Timberland Espanya
El passat 4 de setembre va tenir lloc a la seu

de Timberland Espanya de Barcelona una pre-

sentació sobre Càritas i els seus àmbits

d'actuació. En l’acte van participar una vintena

de treballadors d'aquesta empresa, que incor-

pora en el seu ideari i missió la solidaritat.

Timberland promou el voluntariat corporatiu

entre els seus empleats i ha manifestat el seu

desig de col·laborar amb la nostra institució.
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Alfa Consulting i Càritas signen un
conveni de col·laboració emblemàtic

Signatura del conveni

crítica del món i la capacitat de transformar

el món. Com a Universitat Catòlica, creiem

-amb respecte a la llibertat de les cons-

ciències, però amb la seguretat de caminar

cap a la veritat- que els principis de la

doctrina social de l'Església són el punt

central d'aquesta reflexió i la base segura

per a una societat més justa.

Amb aquestes paraules vull agrair a Càritas

Diocesana de Barcelona el que ens dóna

per tal d'aconseguir els nostres objectius.

El prestigi de la institució i l'originalitat, la

serietat i l'efectivitat dels seus projectes

han de garantir l'èxit de la col·laboració

amb la nostra Universitat. Estic segur que

els anys propers mostraran que hem en-

certat i noves possibilitats de col·laboració.

Carlos Pérez del Valle
Rector de la Universitat Abat Oliba CEU

Ve de la pàgina anterior TRIBUNA

Durant la segona quinzena d’octubre s'iniciaren les

activitats de sensibilització programades conjuntament

entre aquesta destacada universitat catòlica i Càritas.

Al llarg d'aquests dies, els alumnes i els professors

van poder visitar l'exposició “Voluntariat en acció”

i l'estand informatiu.  Per tot l'any s'han programat

diferents accions encaminades a difondre el co-

neixement de la realitat social, de les accions i

de les campanyes que Càritas realitza; també pro-

mourà la participació de l'alumnat en projectes

de voluntariat.

Les accions s'emmarquen dins del conveni de

col·laboració signat a l'abril d'aquest any pel Dr.

Josep Maria Alsina, rector de la Universitat Abat

Oliba CEU i Jordi Roglá, director de Càritas Dioce-

sana de Barcelona. En el decurs d'aquest acte, els

representants d'ambdues entitats van manifestar la

importància de la formació i l'educació, sobretot

incidint en l'educació en valors, tan necessaris

en la nostra societat, i més ara, quan davant la crisi

s'han de sumar esforços i aconseguir que totes les

persones que pateixen la pobresa i l'exclusió social

tinguin l'oportunitat de redreçar les seves vides i

viure amb dignitat.

En marxa les activitats a la
Universitat Abat Oliba CEU

L'empresa Alfa Consulting i Càritas Diocesana de

Barcelona van signar un conveni de col·laboració

emblemàtic en el camp de la Responsabilitat Social

Corporativa (RSC). En l'acte de signatura van participar

Ignacio Guerra, soci director d'Alfa Consulting, i Jordi

Roglá, director de Càritas Diocesana de Barcelona.

En virtut d'aquest conveni s'enceten diferents vies

de col·laboració com ara: el suport econòmic al

“Projecte d'orientació sociolaboral i recerca de feina

en la diòcesi de Barcelona”; una aportació econòmica

periòdica per a persones o famílies receptores

d'ajudes econòmiques de Càritas; la donació d'hores

de consultoria; la promoció de la col·laboració dels

empleats d'aquesta reconeguda empresa i, el co-

neixement de les problemàtiques socials en què

Càritas treballa, així com les accions que Càritas

desenvolupa.

Amb posterioritat a la signatura, aquesta empresa

va visitar l'Espai d'orientació sociolaboral de

Càritas al barri del Congrés de Barcelona. M.

Carmen Alcaraz, educadora social de Càritas, va

acompanyar Conxita Herms -directora de Recursos

Humans d'Alfa Consulting- i Marta Duran -directora

de Marketing de la mateixa empresa- i els va explicar

el treball que Càritas desenvolupa amb els centenars

de persones que es dirigeixen a aquest espai

d'orientació i formació sociolaboral a fi de trobar

un treball que els permeti dur una vida digna.

Conxita Herms i Marta Duran van conversar amb

les dinamitzadores del projecte i van valorar molt

positivament el suport que s'està facilitant a aquestes

persones necessitades.
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Fundación Barclays
amb el Centre de dia Casc Antic

El 23 de juny, tretze usuaris del Centre de dia Casc

Antic, gestionat per Càritas, van poder visitar

l'exposició "Tutankhamon: Descobreix la tomba i

els seus tresors” ubicada al Museu Marítim de

Barcelona, gràcies a la col·laboració de Fundación

Barclays, entitat que col·labora activament amb el

programa Empreses amb Cor des de l’any 2008.

La iniciativa de realitzar aquesta visita va sorgir de

l'interès que van mostrar algunes d'aquestes persones

després de participar en un taller d'Història de l'art

que els han ofert al centre.

L'activitat va començar a les 11 h, quan sis voluntaris

de la Fundación Barclays es van desplaçar fins a

la seu del Centre Casc Antic. Allà ja els estaven

esperant els participants, molt il·lusionats a poder

gaudir d'una diada diferent, juntament amb quatre

educadores. Un cop fetes les presentacions, els

voluntaris i els usuaris del centre es van desplaçar

amb taxis al Museu Marítim (veure fotografia de

portada) i van començar un viatge en el temps al

misteriós món de l'Antic Egipte.

El Centre de dia Casc Antic és un centre per a

gent gran amb escassos recursos, que ofereix una

atenció integral a les necessitats personals bàsiques,

terapèutiques i socioculturals de persones grans

amb diferents nivells de dependència, potenciant la

seva autonomia i les capacitats personals; així com

les seves relacions familiars.

Visita a l’exposició Tutankhamon

Sopar de les Telecomunicacions, 2008

El Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Teleco-

municació i l'Associació d'Antics Alumnes de La

Salle Enginyeria organitzen el dijous 3 de desem-

bre el I Sopar solidari de les Telecomunicacions,

al qual podran adherir-se les Escoles d'Enginyeria,

Associacions Públiques i Privades, els Col·legis

Professionals, les empreses i els professionals de

les TIC de Catalunya.

El sopar tindrà lloc a l'Escola Universitària

d'Enginyeria i Arquitectura La Salle de Barcelona.

L'objectiu del sopar és recaptar un cert import

per a aquelles persones que no tenen recursos.

És per això que la meitat de l'import del cobert

es destinarà a l’acció social de Càritas Diocesana

de Barcelona.

A més a més, les persones que assisteixin al sopar

podran dur- si així ho desitgen- alguns aliments de

primera necessitat que Càritas distribuirà entre

les persones desfavorides que acudeixen a la

institució a la cerca d'ajuda.

Les empreses i institucions podran adquirir un

paquet d'entrades per destinar als seus comitès

de direcció o per als seus clients i amics. També

les empreses o institucions que ho considerin

necessari podran fer una aportació solidària especial

tot adherint-se a la Taula Zero del sopar solidari

al preu de 100 euros el cobert.

Amb la finalitat de col·laborar amb el Programa “Empreses amb Cor” de Càritas

Primer Sopar solidari de les
Telecomunicacions i de les TIC



Durant aquest estiu s'ha iniciat la col·laboració de

l'Institut Mediterrani d'Odontologia i Implantologia

(IMOI) amb Càritas, en el marc del conveni de

col·laboració signat al mes de juny, pel qual l'IMOI

facilitarà tractaments odontològics a infants atesos

per Càritas Diocesana de Barcelona.

El Dr.  Fernando Novell, en representació de l'Institut

Mediterrani d'Odontologia i Implantologia, i Jordi

Roglá, director de Càritas Diocesana de Barcelona

van manifestar la seva satisfacció per poder oferir

serveis gratuïts, sobretot en aquests moments de

crisi que afecten milers de famílies.

L'IMOI es dedica al diagnòstic i al tractament

odontològic en els diferents centres que té a Espanya.

Aquesta reconeguda institució odontològica sempre

s'ha preocupat especialment pel benestar dels infants

i joves. Des de fa un parell d'anys desenvolupa

accions solidàries amb organitzacions que treballen

en l'àmbit de la infància.

L'Institut Mediterrani
d'Odontologia i Implantologia amb
els infants de Càritas

Presentació d'EaC a Càritas
Diocesana de València
El 2 de juliol s'efectuà la presentació del pro-

grama Empreses amb Cor a un grup de voluntaris

i professionals de Càritas Diocesana de València.

Aquesta Càritas diocesana ha manifestat el seu

desig de desenvolupar el programa en la seva

diòcesi. És per això que ha creat un grup de

voluntaris i que demanà a la nostra institució un

seminari sobre la gènesi i el desenvolupament

del nostre programa. La presentació va estar a

càrrec de tres voluntaris d'EaC.

Conferència a Las Arcadias
Gran Via
Abans de les vacances d'estiu es va efectuar una

conferència de Càritas a la comunitat Las Arcadias

Gran Via de Barcelona. Hi van assistir prop d'una

trentena de propietaris. El tema tractat va ser

“Una societat amb valors, una societat amb futur”.

Donació del CETIB
El Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de

Barcelona (CETIB) ha concedit un ajut al projecte

Centre d'atenció diürna Folre, un equipament de

Càritas per a persones en situació de sense llar

ubicat a Badalona. El 23 de novembre -dins la

Diada de la Professió- es va fer el lliurament

simbòlic de la quantitat donada.

Jelly Kids amb els infants
Tots sabem com està afectant la crisi moltes

famílies i com està repercutint en la seva alimen-

tació i, molt especialment, en la dels infants. A

Càritas ho sabem molt bé. Centenars de famílies

han reduït les seves despeses alimentàries per

fer front al pagament de la hipoteca, del lloguer

o relloguer d'una habitació, o de les despeses

habituals i demanen el nostre suport.

Eladiet, empresa dedicada a l'elaboració de

complements dietètics naturals, va fer una donació

molt important de xarops “Jelly kids” a Càritas,

amb l'objectiu d'ajudar per què tots els infants

“creixin sans i forts”.

ÉS NOTÍCIA
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La Fundació Claror recolza el
projecte “Futbol al barri”

IMOI i Càritas comencen la seva col·laboració

Fundació Claror.  Acte de signatura del conveni

Al juny es va signar el conveni de col·laboració

entre la Fundació Privada Claror i Càritas Diocesana

de Barcelona, pel qual aquesta reconeguda entitat

donarà suport al projecte “Futbol al barri”.

Aquest conveni s'emmarca en la cinquena

convocatòria del concurs 0,7 Claror. La dotació

per aquesta convocatòria ha estat de 40.000 euros

i tindrà una periodicitat bianual. Finançarà projectes

que treballin per a la infància en risc a través

d'activitats esportives.

Enguany, la Fundació Claror ha seleccionat els

projectes: ”Casal d'estiu a EI Raval” de l'Associació

Educativa Integral del Raval, “Jugadors

compromesos” de l'Associació Gabella, “Futbol

al barri” de Càritas Diocesana de Barcelona, i

“Olimpíades SD 2009” de la Fundación Soñar

despierto.

En el decurs de l'acte de signatura, presidit per

Gabriel Domingo, director general de la Fundació

Claror, les entitats seleccionades van presentar les

seves organitzacions i els projectes guardonats. En

representació de Càritas hi assistiren Montserrat

Padilla, administradora i membre del Consell de

Càritas, i el voluntari Paco Torras.

El projecte “Futbol al barri” neix de la necessitat

de treballar per a la integració d'infants i ado-

lescents dels barris de Ciutat Nord-Vallbona,

Ciutat Meridiana i Torre Baró, molts dels quals

viuen en un ambient de desestructuració familiar

i relacional.
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Schneider Electric
presenta el Projecte
Luli 2009

La Fundació Politècnica
de Catalunya amb Càritas

Acte de signatura del conveni amb la Fundació Politècnica

El 23 de juliol va tenir lloc a la seu de

Càritas Diocesana de Barcelona la

signatura del conveni de col·laboració

entre la Fundació Politècnica de Ca-

talunya i Càritas.

En aquest acte hi participaren Joaquim

Olivé, director de la Fundació Politèc-

nica de Catalunya,  Josep M. Martorell,

director de l'Àrea de Programes de

Formació i Soledad Garcia, responsa-

ble de projectes de la Fundació. En

representació de Càritas hi assistiren

Jordi Roglá, director de Càritas Dio-

cesana de Barcelona i els voluntaris

del programa Empreses amb Cor,

Ramon Bretcha i Fernando Porta.

L'objectiu d'aquest conveni marc és

la difusió de les problemàtiques

socials i de les accions que desenvo-

lupa Càritas en l'àmbit de la pobresa

i l'exclusió social, a través de diferents

activitats: conferències, exposicions,

entorn virtual... i la promoció de la

col·laboració de voluntaris de la

Fundació Politècnica de Catalunya

en temes de formació.

A finals de juny va tenir lloc a la seu

barcelonina de l'empresa Schneider

Electric el llançament del Projecte

Luli, una de les accions a través de

les quals Schneider Electric canalitza

la seva Responsabilitat Social Corpo-

rativa (RSC).

Ferran Raurich, director de RRHH i

Comunicació Interna d'Schneider

Electric va adreçar unes paraules de

benvinguda a tots els assistents i

d'agraïment a les entitats del Projecte

Luli que hi eren presents. Posterior-

ment, representants de Càritas i del

Casal dels Infants van explicar breu-

ment els projectes beneficiaris de les

ajudes d'Schneider i van agrair a

aquesta empresa el seu compromís

solidari.

Per la seva banda, Enrique Valer, direc-

tor general d'Schneider Electric va

recordar que el projecte Luli com-

pleix vuit anys a Espanya i que és

un dels projectes de Responsabilitat

Social Corporativa més importants

d'Schneider Electric. En l'edició

d'enguany se'n beneficien 8 associa-

cions.

La missió del Projecte Luli és ajudar

especialment els infants i joves

amb algun tipus de discapacitat

física, intel·lectual o en situació de

risc social. Aquest any, però volen

reforçar la seva política de RSC de

manera innovadora, ajustant el Pro-

jecte Luli al Programa Corporatiu

BipBop, el qual pretén apropar

l'electricitat als col·lectius més vulne-

rables. Per això, es desenvolupa un

pla de col·laboració amb la Fundación

Bip Bip en dues accions diferenciades:

la implantació d'Aules Tecnològiques

a les associacions col·laboradores i

l’endegament d'un Portal de Micro-

voluntaris a través d'una pàgina web

disponible en la Intranet local de

l'empresa que permetrà que els

col·laboradors d'Schneider Electric

puguin dur a terme un voluntariat

virtual amb les associacions amb què

el Projecte Luli col·labora.

Campanya Solidària de
Ficosa amb Càritas Mollet
L'empresa Ficosa, vinculada des de

l'any 2005 al programa “Empreses

amb Cor” de Càritas Diocesana de

Barcelona, ha organitzat la IV Cam-

panya de recollida d'aliments per

a Càritas Mollet, al Centre Tecnològic

de Mollet, del 14 al 19 de setembre.

Aquesta recollida d'aliments

s'emmarca en la “Quinzena de la

solidaritat” que organitza anualment

l'Ajuntament de Mollet. La campanya

de Ficosa està oberta a la participació

ciutadana, perquè tothom qui vulgui

hi pugui col·laborar.

Tot i la difícil situació econòmica que

afecta milers de persones, es pro-

dueixen respostes solidàries, com

l'engegada per aquesta empresa,

que s'ha fet ressò de les necessitats

de Càritas Mollet. Només a Mollet,

Càritas està atenent a més de 1.000

famílies que necessiten al seu suport

per tirar endavant en aquests mo-

ments difícils.

Amb el lema “Una tona d'ajuda”,

Ficosa va aconseguir un volum im-

portant d'aliments de primera ne-

cessitat.

El dissabte 19 de setembre va cloure

la Setmana Solidària amb una Jorna-

da de portes obertes al Centre

Tecnològic. Van assistir-hi 300 perso-

nes.

La campanya va ser tot un èxit:

1.200 Kg !

Estand informatiu

Responsables d’Schneider Electric amb Càritas i el Casal dels Infants



Nadal al juliol

De nou, Zurich España ens ha sorprès amb el

desenvolupament d'una iniciativa solidària. A

proposta de diferents treballadors i treballadores

d'aquesta empresa, durant tot el mes de juliol

van organitzar una campanya interna de recollida

d'aliments, de manera similar a com ho havien

efectuat el passat Nadal. Aquest “Nadal a juliol”

respon a la sensibilització de Zurich sobre la

difícil problemàtica que estan passant moltes

famílies i persones ateses per Càritas que, per

causa de la crisi, necessiten cobrir les seves

necessitats més bàsiques.

Fruit d'aquesta campanya, es van recollir prop

de 500 kg d'aliments de primera necessitat a

diferents centres de treball de Zurich que es

van lliurar a finals de juliol al Magatzem de

Càritas.

Concert benèfic a l'Ateneu
Barcelonès
El divendres 17 de juliol, a la sala d'actes de

l'Ateneu Barcelonès, es va celebrar un concert

benèfic a favor de Càritas Diocesana de Barce-

lona. Hi van actuar Montserrat Aguilera i els

grups Plou i Nikosia.

Durant les dues hores de concert, els músics

participants van convidar una sala plena de

públic a gaudir de bona música i a col·laborar

amb Càritas perquè puguem continuar treballant

per millorar les condicions de vida de les

persones.

ÉS NOTÍCIA
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L'IQS i Càritas signen un
conveni de col·laboració
El 22 de juliol, a la seu de l'IQS de la Universitat

Ramon Llull, es va signar el conveni de col·laboració

entre aquest centre universitari i Càritas Diocesana

de Barcelona.

Lliurament d’aliments al Magatzem de Càritas

En l'acte de signatura participaren Jordi Roglá,

director de Càritas Diocesana de Barcelona; Enric

Julià, director general de l'IQS; Albert Florensa i

Josep Sols, professors de l'IQS i coordinadors de

la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià, i Jordi Bufurull,

voluntari del programa Empreses amb Cor.

Mitjançant aquest acord, l'IQS concreta el seu desig

de col·laborar amb Càritas a través de la difusió de

les problemàtiques socials i la promoció de voluntariat

entre els seus alumnes, tot aprofitant els coneixements

dels mateixos i la trajectòria de la Càtedra d'Ètica

i Pensament Cristià IQS.

En la signatura del conveni, el dos directors mani-

festaren la voluntat d'establir una bona relació

conjunta, que parteix d'una coincidència de plan-

tejaments i de pensaments, sobretot en l'àmbit

de l'educació en valors de les futures generacions.

Posteriorment, s'efectuà una reunió de treball per

tal d'anar precisant la planificació d'activitats per al

curs 2009-2010.

Signatura del conveni IQS-Càritas

Arrodoniment
solidari
d’Atrápalo
El 22 de juny va tenir lloc a la seu d'Atrápalo la

signatura del conveni de col·laboració entre aquesta

empresa i Càritas Diocesana de Barcelona.

Atrápalo és una agència de viatges i de promoció

d'activitats d'oci que desenvolupa les seves activitats

a Internet. Els seus responsables han elaborat una

proposta de col·laboració adreçada als seus clients

amb la finalitat de sensibilitzar-los sobre diferents

problemàtiques socials (persones sense llar, ancians,

infants en situació de risc, projectes de cooperació

internacional) i demanar el seu ajut a partir d'una

proposta innovadora: el “L’arrodoniment solidari”.

Aquest consisteix en què els clients que contractin

vols a través d'Atrápalo, si volen, poden arrodonir

a quantitats d'euro el cost del seu bitllet. La quantitat

aconseguida serà doblada per Atrápalo.

Els beneficis obtinguts aniran destinats a un projecte

d'acció social de Càritas. D'aquest, l'empresa en farà

difusió a través de la seva plataforma digital.

Els representants d'Atrápalo -Manuel Roca, Ignacio

Giral i Ignacio Sala-, i de Càritas -Montserrat Padilla

i Juan Luis Sitjar- es van felicitar per aquesta iniciativa,

que posa en marxa una innovadora línia de col·la-

boració.

Signatura del conveni entre Atrápalo i Càritas

Web d’Atrápalo



L’informatiu

Més de 600 persones
assisteixen al sopar a benefici
de Càritas ofert pel cuiner
Santi Santamaria a l'Hotel
Hesperia Tower

Més de sis-centes persones es van reunir el 15

de juliol a la nit per celebrar el 3r aniversari de

l'Hotel Hesperia Tower, situat a L'Hospitalet de

Llobregat, amb motiu de la celebració d'un

sopar solidari a benefici de Càritas.

És el primer any que aquest sopar d'aniversari

es destina a una entitat social, i en aquesta ocasió

Càritas ha estat la destinatària dels diners recollits

en el sopar, elaborat pel gran cuiner Santi

Santamaria, motor de la iniciativa. La recaptació

del sopar s'ha destinat a dos projectes de Càritas:

El Xiprer de Granollers, un espai d'acollida per

a persones sense llar, i La Llumeneta, un casal

de nens situat a L'Hospitalet de Llobregat.

El director de Càritas Diocesana de Barcelona,

Jordi Roglá, que va intervenir a l'inici del sopar,

va agrair a l'Hotel Hesperia Tower i especialment

al cuiner Santi Santamaria aquesta iniciativa. Per

la seva banda, el cuiner Santi Santamaria, també

va agrair als assistents la seva presència i col·la-

boració.
El proppassat 23 de setembre, una vintena de profes-

sionals de l'empresa Firmenich visità el Centre obert

Glamparetes del barri de la Barceloneta de Barcelona,

un centre únic en aquest barri que ajuda prop d'una

trentena d'infants després de la sortida de l'escola.

Aquesta empresa, especialitzada en l'elaboració

d'essències per a perfums, productes alimenticis, de

neteja i higiene personal, va fer una donació -abans de

l'estiu- de productes alimenticis de primera necessitat

al nostre Magatzem.

Anualment, a totes les delegacions internacionals dedi-

quen un dia a la solidaritat i, enguany, van voler fer una

acció solidària amb Càritas. Van organitzar una campanya

de recollida de material escolar per a infants i van

aprofitar aquesta visita per fer-nos-en lliurament.

En el decurs de la visita, Alejandro Ventós, director

general de Firmenich agraí, en nom de l’empresa,

l'oportunitat de compartir una estona, conèixer la

problemàtica social dels infants d'aquest barri i

poder contribuir a les activitats del centre.

En nom de Càritas, Juana Martín, cap d'Acció Social de

Barcelona-Ciutat Vella, agraí aquest nou gest de solidaritat

de Firmenich.

Firmenich
visita el Centre
Glamparetes

Voluntaris de La Llumeneta

Mercè Riera, ànima del Xiprer

Visita de Firmenich al Centre Glamparetes
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El Centre Obert Torre Baró és un equipament

on es realitzen activitats lúdiques i formatives

per a nens i nenes amb dificultats. El Centre

funciona tots els dies laborables per la tarda.

Hi assisteixen prop de 40 infants i adolescents

de 4 a 16 anys de Torre Baró, però també

de Ciutat Meridiana i de Vallbona.

L'equip d'educadors del Centre treballa de

forma coordinada amb les escoles de la zona

i les treballadores socials.

L'activitat del Centre comença en acabar les

classes. Només creuar la porta de l'escola,

una furgoneta atrotinada recull els infants i

els educadors els porten -muntanya amunt-

fins aquest equipament, únic en tot el barri.

Un cop arribats a l'equipament, ve el berenar.

Després, ajudar-los a fer els deures, compartir

espais lúdics, tutories individualitzades, dutxes...

fins que venen a recollir-los els pares o, mun-

tanya avall, de nou amb la furgoneta.

Els joves educadors i educadores els donen

tota la seva estimació i els ajuden en tot el

que pugui afavorir el seu desenvolupament

personal.

Ara, però, la furgoneta -vital per al transport

diari dels infants- ja no tira. És per això que

fem una crida a les Empreses amb Cor, per

tal que ens puguin facilitar un bon transport

per a la mainada.

Et necessitem!

Una furgoneta per
al Centre Torre Baró

S’HA DIT…
L'increment del reconeixement de la corresponsabilitat social que tenen les organitzacions del Tercer Sector i el món empresarial 

contribueix a fomentar els punts de trobada d'aquests agents socials.

El creixement de la responsabilitat social corporativa al món empresarial ha estat un factor clau per a l'apropament entre les organitzacions del

Tercer Sector i el món empresarial. Alhora, el creixement, la maduració i la consolidació de moltes entitats del Tercer Sector estan propiciant

espais de relació.

Hi ha nombrosos valors d'aportació que les organitzacions del Tercer Sector poden fer al món empresarial i viceversa. Els seus coneixements i

experiències es complementen en bona mesura i, per tant, hi ha moltes oportunitats per encetar relacions conjuntes.

Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya / Observatori del Tercer Sector

Anuari 2009 del Tercer Sector Social de Catalunya

EN EL PUNT DE MIRA…

Via Laietana, 5, ent.
08003 Barcelona
Tel: 933 446 900

empresesambcor@caritasbcn.org
www.caritasbcn.org
CC: 2100-0965-50-0200110175

*Aquesta publicació ha estat possible gràcies a la col·laboració desinteressada del grup editorial EDIMICROS.

Concert d'agraïment als

col·laboradors de Càritas

Basílica de Santa Maria del Mar

Pl. Santa Maria, 1. Barcelona.

Divendres, 20 de novembre de

2009, a les 20.30 h (les portes

s'obriran a les 20.15 h).

Actuació de la Coral Sant Jordi

Entrada gratuïta.

Aforament limitat.

Les empreses que estigueu interessades

podeu demanar un número limitat d'entrades,

tot trucant al telèfon del Servei d'Atenció al

Donant (SAD): 902 109 439, o enviant un

correu electrònic a:

atenciodonant@caritasbcn.org

Postals de Nadal

per a empreses

Si la vostra empresa està interessada
en adquirir postals de Nadal perso-
nalitzades, podeu visitar la pàgina
web: www.busquets.es/caritas.

Amb l'adquisició d'aquestes postals també

col·laboreu amb l'acció social de Càritas.

Quan empleneu la petició, si us plau, feu

constar a les observacions que sou una

“Empresa amb Cor” de Càritas Diocesana

de Barcelona.

Agenda

Dins el col·lectiu de persones grans, Càritas

atén aquelles persones més desprotegides

amb escassos mitjans econòmics, ingressos

molt baixos, dependència física i social que

comporta dificultats per accedir a circuits

integradors. Des de Càritas volem optar per

ser presents allà on les persones grans es

troben soles i sense xarxa relacional.

Des del programa de Vellesa es desenvolupen

serveis de proximitat  que van des de l'atenció

al domicili, als pisos compartits, als tutelats,

als centres de dia, fins els  projectes de relació

grupal o d'acompanyament individual; o en

les situacions de menys dependència, fins als

ingressos en residència assistida en els nivells

més intensos de deteriorament.

A més a més, algunes de les persones grans

que estan en pisos tutelats o unitats de con-

vivència perden bona part de la seva mobilitat.

Ara ens trobem què necessitem disposar

de llits articulables per tal de facilitar un xic

el seu dia a dia. Centres com Els Camils,

L'Almeda o el Centre Sara seran els destins

de les vostres aportacions.

El preu orientatiu d'un d'aquests llits és de

600 euros.

L’objectiu és clar : que les persones que

atenem tinguin una vellesa digna.


