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El 2009, Càritas a les diòcesis de Barcelona,
Sant Feliu de Llobregat i Terrassa va aten-
dre 51.372 persones, 6.314 persones
més que el 2008.

Els efectes de la crisi s'estan deixant sentir
amb força en la vida d'aquestes persones.
I en moltes d'altres que cerquen -i sovint
troben- l'ajuda de la pròpia família, de les
parròquies més properes, o d'altres enti-
tats públiques i privades.

Càritas seguirà donant resposta a les
persones que més ho necessiten, i això
és i serà possible gràcies a la complicitat
i ajuts de persones i institucions, com ara
les Empreses amb Cor que ens feu costat,
ja sigui a través de la inserció laboral de
persones ateses per la nostra institució,
la donació de serveis o productes, el
voluntariat corporatiu, la vinculació a un
projecte o l'aportació econòmica.

Al llarg del 2009, un any difícil per a tota
la societat i, evidentment per al món
empresarial, moltes empreses heu fet tot
el possible per seguir fent-nos costat i
per estendre el vostre esperit solidari.

Bona mostra d'aquest esperit també ho
és la incorporació d'un nombrós estol
d'entitats esportives (sobretot clubs de
tennis) i universitats, que enforteixen i
amplien la tasca iniciada per l'equip
d'Empreses amb Cor.

Moltes gràcies a tots. La vostra col.laboració
i compromís en temps de crisi ha contri-
buït a augmentar l’activitat social de Càritas
i a donar respostes.
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En Jorge Nicolau Molina va néixer
a Barcelona fa 45 anys. És casat i
té dos fills. Llicenciat en Informà-
tica per la Universitat Politècnica
de Catalunya, va entrar a treballar
el 1987 a Accenture.

Quan va decidir Accenture implementar
la Responsabilitat Social Empresarial (RSE)?
A Espanya fa sis anys, mitjançant la creació
d'una Fundació.

Què va motivar Accenture a iniciar la
RSE?
La iniciativa va sorgir de la Direcció, d'un
nou conseller delegat i d'un grup de socis.
És una iniciativa a nivell mundial.

Com es va iniciar? En quin àmbit va co-
mençar la RSE?
Va començar per peticions prèvies de col-
laboració d'algunes entitats no lucratives.
I ho vam fer com nosaltres sabem, efectuant
projectes de consultoria, i traslladant ex-

Jorge Nicolau Molina, soci d'Accenture

S’HA DIT…
Con la RSE se recupera con una enorme frescura la idea de la empresa como una institución que, además de tener 
responsabilidad y obligaciones legítimas ante sus accionistas, sería también responsable de los impactos sociales y

ambientales de sus actividades. Unas responsabilidades que van más allá del cumplimiento de las leyes y de las normas que
regulan el desarrollo de los negocios, por entenderse que las empresas no pueden quedarse al margen de los problemas y retos
a los que se enfrenta la sociedad, y que la razón económica no puede justificar unas desigualdades hirientes y la exclusión
social de grupos de personas cada vez más amplios en todos los países desarrollados.

Tomás G. Perdiguero
La responsabilidad social de las empresas en un mundo global
Col. Argumentos. Anagrama. Barcelona, 2003. Pàgs. 17-18.
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periències d’altres sectors. També de-
finírem objectius de millora mediambien-
tal de la nostra empresa i empleats, i
d’acció social.

Amb quines entitats està col·laborant
actualment i com?
Accenture, a través de la seva Fundació,
està donant suport a 34 organitzacions
de tot Espanya. On més accions es desen-
volupen és a Barcelona, Madrid i Bilbao.
I amb entitats com Càritas, Intermón
Oxfam, Creu Roja, Associació Espanyola
contra el Càncer, Aldees Infantils SOS...
però també amb entitats més petites i
no tan conegudes.

Col.laborem en projectes de consultoria
a través del voluntariat corporatiu, amb
l'arrodoniment de nòmina...

Quin retorn tenen de les entitats que
se'n beneficien?
Molt positiu per a ells i per als nostres
empleats. El seu nivell de satisfacció és
molt alt i cada cop hi ha més professionals
nostres que hi volen participar.

Quines avantatges creu que té la RSE
per a l'empresa?
És un element més perquè els nostres
empleats es trobin a gust en una empresa
que té una sensibilitat social especial.
D'altra banda, els permet fer salts quali-
tatius en haver de treballar de forma
diferent. Valorem molt el retorn
d'aquestes experiències.

Jorge Nicolau Molina

a prop teu!
Acollida i
acompanyament

Promocio de
les capacitats
personals

Formacio i
insercio sociolaboral Ajuda a les

necessitats
bàsiques

Els consumidors i els inversors són cada
dia més receptius envers les empreses
que tenen implementada la RSE?
Els inversors volen un valor afegit, inde-
pendentment de la rendibi l i tat
econòmica.

La RSE és una moda?
És una tendència creixent. S'està conso-
lidant com una forma de ser i entendre
l'empresa. Per part nostra, no deixarem
de desenvolupar-la.

La crisi pot afectar les pràctiques de
RSE a les empreses?
Potser sí, però nosaltres ens resistim i no
volen deixar de fer-la, però hem d'ajustar
els nostres costos.

Hi ha empreses amb cor o empresaris
amb cor?
Hi ha empreses amb cor amb empresaris
que també el tenen, i que troben en
moltes entitats socials projectes per
canalitzar la seva sensibilitat; ara bé, és
necessària una certa consciència i pre-
disposició en l'empresari.

Què diria a altres empreses per animar-
les a implementar la RSE?
Doncs que costa molt poc. Les animo a
provar-ho en petites dosis. Veuran com
s'obtenen grans resultats.

Accenture: Fundada el 1965 a Espanya
com a divisió de la consultoria d'Arthur
Andersen. Té  12.000  professionals  a
Espanya. És una de les consultores més
importants a escala mundial.

Per a qui més necessita sortir de la crisi
RESPOSTES
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L'Hotel Arts amb els
infants de Glamparetes
L'Hotel Arts de Barcelona col·labora amb
Càritas des del 2005. Tot es va iniciar amb una
donació de materials per a projectes de Càritas.
I, més endavant, es van organitzar activitats de
sensibilització. D'aquí va sorgir una relació molt
estreta i afectiva amb el Centre Obert Glam-
paretes, del barri de La Barceloneta.

Amb ocasió de la festa de fi de curs, l'Hotel
Arts va col·laborar el passat 18 de juny amb
el càtering que es va oferir als infants i a les
seves famílies.

Visita a la Fundació
Joan Miró
De nou, professionals del Barclays van acom-
panyar un bon grup de persones grans del
Centre de dia Casc Antic a la Fundació Joan
Miró. Aquest centre de dia és un equipament
de la Generalitat de Catalunya gestionat per
Càritas que acull diàriament a més d'una tren-
tena de persones grans amb pocs recursos.

Amb aquesta nova acció, Barclays referma el
seu “agermanament” amb aquest equipament
emblemàtic de Barcelona.

Lliurats els premis
Periodisme de la
Universitat Abat Oliba
El divendres 20 de maig va tenir lloc al Saló de
Graus de la Universitat Abat Oliba (UAO)
CEU l'acte de lliurament de la primera edició
dels Premis Abat Oliba CEU de Periodisme
en la seva categoria interna destinada als estu-
diants de Periodisme de la UAO.

L'acte va ser presidit pel vicedegà d'Estudiants
de la UAO, Marcin Kazmierczak, i el vicedegà
de Periodisme, Joan-Andreu Rocha, acompan-
yats pels diversos patrocinadors dels premis.
La lectura dels veredictes dels tres premis va
ser a càrrec de la professora de Periodisme
Miriam Díez Bosch.

Es van lliurar tres premis: el “Premi Abat Oliba
CEU - Càritas de Periodisme Social i Solidari”,
el “Premi Abat Oliba CEU - Sólo Moto de
Periodisme Esportiu” i el “Premi Abat Oliba
CEU - ABC de Periodisme Cultural”.

Pel que fa al premi que porta el nom de la
nostra institució, es va reconèixer el reportatge
«Una vida, una misión» de l'alumna de tercer
de Periodisme Irache Ancín.

Van lliurar el trofeu la professora Carmen Ruiz
de la Càtedra d'Economia Solidària de la UAO,
i Jordi Roglá, director de Càritas Diocesana de
Barcelona.

ÉS NOTÍCIA

BREUS
El passat 10 de juny, la Dra. Mònica Moro i
Montse Carrasco, representants del Grupo
Menarini, van visitar el Centre Folre de Càritas
a Badalona; centre que rep el suport d'aquesta
reconeguda empresa farmacèutica.

La col·laboració del Grupo Menarini s'inicià al
2008 amb el suport al projecte Vincles de salut
mental. El 2009, després de valorar diversos
projectes, van decidir fer una donació econòmica
al Centre Folre destinat a persones en situació
de sense llar.

A través de la Nadala 2009 i del seu bloc
www.menariniresponsable.org van fer una àmplia
difusió del projecte.

Folre és un centre que ofereix atenció a les
persones sense llar en horari diürn. La seva
capacitat diària és de 20 persones. Des d'aquest
equipament s'atén a persones amb dificultats,
sense o amb escassos recursos econòmics, sense
treball o amb treball precari que no els permet
viure d'una forma autònoma. Persones que no

tenen un lloc on viure o que alternen les estades
en pensions o albergs nocturns.

És un espai de referència per a les persones
que acull i ofereix diferents serveis: dutxes,
bugaderia, consigna, berenars i sopars, suport
psicològic, entre altres.

D'altra banda, Grupo Menarini també va facilitar
materials d'educació per a la salut que es van
distribuir en diferents projectes de Càritas.

Visita de Menarini al Centre Folre

IMC MED Cosmetics amb Xile
IMC MED Cosmetics és una empresa amb uns 130
treballadors amb àmplia presència a diversos països
que, entre altres, comercialitza les marques Bella
Aurora, Mavala, Fixonia, Lullage, Newpetin, Ardell
i Fingr’s.

Tot va començar quan, arran del terratrèmol a Xile,
un familiar del director general va enviar una carta
per correu electrònic descrivint la difícil situació que
estaven passant. Corprès per la tragèdia, va penjar
la còpia de la carta en un bloc intern de l'empresa.

Diverses treballadores de l'empresa des de diferents
punts d’Espanya van proposar fer alguna acció solidària.
I aquesta solidaritat es va concretar en la donació
del 10% de les vendes dels dos productes “estrella”
de la marca Bella Aurora d'IMC durant un mes.

Aquests fons es van destinar, a través de Càritas
Xile, a donar suport a persones i famílies afectades
pel sisme, en una acció que traspassa fronteres i
agermana pobles.

Miaportacion.org
A finals d'abril, Manuel Roca, soci fundador
d'Atrápalo ens va enviar un correu electrònic
amb una interessant proposta on line :
www.miaportacion.org.

En Manuel ens deia: “Amb aquest projecte
pretenc apropar necessitats concretes de gent
desfavorida a les persones que han tingut millor
sort i que, si algú es pregunta "què puc fer pels
altres?", sàpiguen que hi ha un lloc amb neces-
sitats reals. Òbviament aquest projecte és
gratuït per a tots i perquè funcioni és necessari
que es conegui molt”.

Ara, www.miaportacion.org ja és una realitat
on hi trobareu moltes i variades propostes
de col·laboració amb Càritas i amb altres
entitats no lucratives compromeses amb les
persones més necessitades.

Eulen i Càritas
El 28 de maig va tenir lloc la signatura del conveni
de col·laboració entre el Grupo Eulen i Càritas.
Per part del Grupo Eulen van ser-hi presents
els seu director, Òscar Cavero, i Anna Pintó,
directora del Centre de Selecció i Treball, a la
província de Barcelona. En representació de
Càritas hi va assistir el nostre director, Jordi
Roglá, i voluntaris d'EaC.

El Grupo Eulen col·laborarà fent-nos arribar
ofertes de treball per a persones ateses per
Càritas que tinguin els perfils requerits. També
ens oferiran diferents activitats formatives, com
ara: cursos de neteja, de telemàrqueting i de
prevenció de riscos laborals.

BREUS

Dia de la solidaritat a la
Universitat Pompeu Fabra
El 20 de maig va tenir lloc la Diada de la solidaritat
a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Durant tot
el dia, des de la UPF Solidària es van organitzar
diferents activitats als campus de la Comunicació-
Poblenou i Jaume I-Campus de la Ciutadella:
conferències, taules rodones, experiències de

cooperació, mostra d'entitats, activitats lúdiques,
exposicions...

Càritas hi va ser present amb les exposicions
“Un dia, diferents realitats” i “Els Objectius del
Mil·lenni” i amb una taula informativa.

Timberland: sempre
disposats per a l'acció
En el darrer número de “L'informatiu Empreses
amb Cor” ens fèiem ressò de la col·laboració
de professionals de Timberland en la pintura
d'un pis compartit per a homes més grans de
60 anys, en el Prat de Llobregat.

Darrerament ens han ajudat amb materials per
a infants de les cases d'acollida on viuen dones

en situació de risc i famílies necessitades amb
nens i nenes.

Ara, de nou, es tornaven a posar a la nostra
disposició per a futures accions de voluntariat
corporatiu.

Un dolç gest per Haití

El terratrèmol d'Haití va fer sorgir una gran onada
de solidaritat entre particulars, empreses i altres
institucions. Entre aquestes volem destacar la
campanya “Un dolç gest per Haití”, que va
organitzar el Col·legi Loreto Abat Oliba de Bar-
celona.

L'acció -que va implicar tota la comunitat edu-
cativa- va consistir en una campanya de recollida
de donatius. Totes les persones que volien col·la-
borar ho podien fer amb l'adquisició d'un chupa-

chups. Se'n van vendre a grapats i tot gràcies a
la col·laboració d'aquesta empresa i del suport
de la direcció i dels professionals del col·legi.

El 10 de maig, Raúl Adamez, director del centre;
Javier Allende, president de l'Associació de Mares
i Pares d'Alumnes; i Javier Burgos-Bosch, director
de desenvolupament corporatiu de la Universitat
Abat Oliba CEU, fan fer el lliurament del xec a
un representat de Càritas.

Festa de la primavera al
Conillas Garden Center
El 17 i el 18 d'abril es va celebrar la Festa de la
Primavera al Conillas Garden Center de Barce-
lona. Enguany, la direcció d'aquesta empresa va
voler col·laborar amb Càritas a través d'una
tómbola solidària.

Les activitats començaren el dissabte 17 d'abril
a les 10h fins a les 20h. El dia següent, les activitats
per a la mainada i per als grans es van iniciar a
partir de les 10h i fins a les 14.30h.

Per a la mainada es van fer tallers de globoflèxia,
maquillatge i conta contes. Per als grans: exposició
d'orquídies, demostracions de barbacoes i degus-
tació, bonsais, cultius urbans...

Durant aquell cap de setmana es van vendre els
números de la tómbola benèfica. El sorteig dels
productes donats pels proveïdors de Conillas

Garden Center es va fer al final de la Festa, el
diumenge. Els participants a la tòmbola optaven
a diferents regals: un viatge per a dues persones
a un chateau, vals per a massatges, bonsais,
lots de cosmètics, de plantes i complements,
etc.

Va ser una activitat molt festiva i solidària!

La Dra. Mónica Moro i Montse Carrasco
con Montse Garcia, treballadora social,
en el Centre Folre

El voluntari Roberto Coll a la taula informativa

Raúl Adamez i Javier Allende lliuren el donatiu a Luis Miguel Luna

Infants davant la taula informativa de Càritas
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institucions. Entre aquestes volem destacar la
campanya “Un dolç gest per Haití”, que va
organitzar el Col·legi Loreto Abat Oliba de Bar-
celona.

L'acció -que va implicar tota la comunitat edu-
cativa- va consistir en una campanya de recollida
de donatius. Totes les persones que volien col·la-
borar ho podien fer amb l'adquisició d'un chupa-

chups. Se'n van vendre a grapats i tot gràcies a
la col·laboració d'aquesta empresa i del suport
de la direcció i dels professionals del col·legi.

El 10 de maig, Raúl Adamez, director del centre;
Javier Allende, president de l'Associació de Mares
i Pares d'Alumnes; i Javier Burgos-Bosch, director
de desenvolupament corporatiu de la Universitat
Abat Oliba CEU, fan fer el lliurament del xec a
un representat de Càritas.

Festa de la primavera al
Conillas Garden Center
El 17 i el 18 d'abril es va celebrar la Festa de la
Primavera al Conillas Garden Center de Barce-
lona. Enguany, la direcció d'aquesta empresa va
voler col·laborar amb Càritas a través d'una
tómbola solidària.

Les activitats començaren el dissabte 17 d'abril
a les 10h fins a les 20h. El dia següent, les activitats
per a la mainada i per als grans es van iniciar a
partir de les 10h i fins a les 14.30h.

Per a la mainada es van fer tallers de globoflèxia,
maquillatge i conta contes. Per als grans: exposició
d'orquídies, demostracions de barbacoes i degus-
tació, bonsais, cultius urbans...

Durant aquell cap de setmana es van vendre els
números de la tómbola benèfica. El sorteig dels
productes donats pels proveïdors de Conillas

Garden Center es va fer al final de la Festa, el
diumenge. Els participants a la tòmbola optaven
a diferents regals: un viatge per a dues persones
a un chateau, vals per a massatges, bonsais,
lots de cosmètics, de plantes i complements,
etc.

Va ser una activitat molt festiva i solidària!

La Dra. Mónica Moro i Montse Carrasco
con Montse Garcia, treballadora social,
en el Centre Folre

El voluntari Roberto Coll a la taula informativa

Raúl Adamez i Javier Allende lliuren el donatiu a Luis Miguel Luna

Infants davant la taula informativa de Càritas
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productes, cessió de serveis, aportacions econòmiques, etc.), recolzen les nostres activitats.
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Clubs amb Cor

ÉS NOTÍCIA

S'inaugura a Rubí el menjador social “El Bosc”,
gràcies al suport de Campos Estela

El 2 juny es va inaugurar a Rubí “El Bosc”, un
menjador social de Càritas que estava en fase pilot
des de principis de maig. La inauguració va aplegar
les voluntàries i voluntaris que el fan possible, les
persones ateses, membres de la comunitat cristiana
i veïns de la ciutat.

L'acte també va ser presidit pel bisbe de Terrassa,
Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, que va beneir
els locals. El van acompanyar el rector de la
parròquia de St. Pere de Rubí, representants de
Càritas de la zona, Martí Garcia, gerent de
l'empresa de càtering Campos Estela, responsa-
bles de “la Caixa” i la primera tinent d'alcalde
de l'Ajuntament de Rubí.

Fem un punt de set i partit
contra la pobresa!

Aquest menjador està ubicat al Casal de Ca
n'Oriol, propietat de la parròquia de Sant Pere
de Rubí, i té com a objectiu respondre a les
necessitats de les persones que viuen una situació
de vulnerabilitat econòmica, social i relacional. El
servei prioritza l'acompanyament i la relació, ja
que moltes persones pateixen de solitud per la
manca d'una xarxa familiar i social. El menjador,
obert de dilluns a divendres d'11h a 16h, ja està
oferint servei a 12 persones del municipi, i arribarà
fins a 16.

Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies a l'esforç
de Càritas arxiprestal de Rubí conjuntament amb
l'empresa Campos Estela, que aporta el menjar
diàriament, i la col·laboració econòmica de “la
Caixa”.

Enguany, Alfa Consulting continua amb el seu
compromís solidari amb Càritas. Al suport que
van donar al programa de Formació i inserció
sociolaboral, a situacions del Servei d'Ajuda
Econòmica i a la sensibilització dels seus profes-
sionals, cal afegir una nova col·laboració: la donació
de les hores i coneixements de dos dels seus
consultors. Aquests ens estan ajudant a millorar

els protocols d'acció de l'Àrea d'Administració
per tal de millorar l'eficiència del nostre treball.

D'altra banda, davant l“apagada analògica”, van
organitzar un esmorzar solidari per recollir fons
destinats a l'adquisició de decodificadors TDT
per a pisos compartits de persones grans ateses
per Càritas.

En el context de la crisi actual, Càritas vol sumar
esforços per seguir atenent les persones que
s'hi adrecen en demanda d'ajuda. Al costat del
patiment que generen l'atur i la insuficiència
d'ingressos econòmics en les persones i famílies
que no poden fer front a les necessitats més
bàsiques, Càritas constata un increment de la
solidaritat, tan individual com corporativa. La
societat és cada vegada més conscient que
tothom, en major o menor mesura, pot aportar
quelcom: temps, esforç, diners, idees... En aquest
context s'inscriu la iniciativa de col·laboració

entre la Federació Catalana de Tennis i Càritas
Diocesana de Barcelona, dins del projecte Clubs
amb Cor.

El 26 de febrer de 2010, el president de la
Federació Catalana de Tennis, Francesc Orriols,
i el director de Càritas D. Barcelona, Jordi Roglá,
signaren un conveni de col·laboració entre les
dues entitats.

A l'acte de signatura assistiren també els directius
dels clubs de tennis de la ciutat de Barcelona i
d'altres municipis de l'Àrea Metropolitana que
s'han adherit a la iniciativa solidària.

D'ençà la signatura del conveni, han tingut lloc
diferents iniciatives solidàries en els següents
clubs: Club de Tennis Andrés Gimeno, Club de
Tennis Barcino, Club de Tennis Sabadell, Club

de Tennis de La Salut, Club Esportiu Laietà, Club
Esportiu Mas Ram Badalona, Club Tennis Natació
Sant Cugat, Federació Catalana de Tennis, Real
Club de Polo de Barcelona, Reial Club de Tennis
Barcelona i Reial Societat de Tennis Pompeia.

En els propers mesos, també es faran activitats
a l'Atlètic Terrassa Hoquei Club, al Cercle
Sabadellès, al Club de Tennis Hispano-Francès,
al Club Tennis Barcelona-Teià, al Club de Tennis
Piera, al Club Excursionista de Gràcia, al Set Ball
Tennis i al Vall Park Tennis.

Alfa Consulting desenvolupa nous
projectes amb Càritas

El Club
Excursionista
de Gràcia amb
Càritas
El passat 16 de juny, el Club Excursionista de
Gràcia i Càritas van signar un conveni de col·la-
boració pel qual aquest emblemàtic club del
nostre país difondrà les activitats de Càritas
entre els seus associats i ens donarà suport
mitjançant la propera marxa Matagalls-
Montserrat, a través de la donació de productes
i de les inscripcions,  i altres accions que es faran
al llarg de l'any.

La propera edició d'aquesta històrica marxa tindrà
lloc els propers 18 i 19 de setembre.

Campanya de recollida d'aliments
a la Federació Catalana de Tennis
En el marc del conveni de col·laboració entre la
Federació Catalana de Tennis i Càritas, els dies
15, 17 i 19 de juny va tenir lloc una nova activitat
solidària. Aquest dies es va fer la cloenda del curs
de les escoles de tennis en els centres de Vall
d'Hebron, Sant Joan Despí i Cornellà de Llobregat.
En un ambient festiu, més de 1.000 persones,
entre infants, joves i les seves famílies, van participar
d'un festiu i lúdic final de les escoles de tennis.

Els organitzadors van promoure la sensibilització
sobre la tasca de Càritas i una campanya de
recollida d'aliments als tres centres. Se'n van recollir
més de 500 kg!

Aquests aliments es van lliurar a persones i famílies
ateses per Càritas durant la setmana següent a la
campanya.El 7 de juny es va complir un gran somni: una

furgoneta per als infants del Centre Obert Torre
Baró. Després de tres anys de recerca d'una
furgoneta per traslladar els nens i nenes des dels
centres escolars de Ciutat Meridiana fins al Centre,
a Torre Baró, la Fundación Social Áurea ens va
donar una gran alegria amb la donació del vehicle.

Irene Gallardo, en nom de la Fundación, va fer el
lliurament de la furgoneta als responsables del
centre. Només calia observar les cares d'alegria
dels infants en veure-la!

Després de les fotografies, Irene Gallardo va visitar
el centre, un equipament on es realitzen activitats
lúdiques i formatives per a nens i nenes amb
dificultats. El centre funciona tots els dies laborables
a la tarda. L'equip d'educadors 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 recull els infants i els educadors els
porten -muntanya amunt- fins aquest equipament,
únic a tot el barri.

Un cop arribats al centre obert, ve el berenar.
Després, ajudar-los a fer els deures, compartir
espais lúdics, les tutories individualitzades, les
dutxes... fins que vénen a recollir-los els pares o,
muntanya avall, marxen de nou amb la furgoneta.

Fundación
Social Áurea

Ignacio Guerra, Conxita Herms,
Salvador Codina, Jordi Roglá, Montse
Padilla, Ernesto Casa i Ferran
Casamitjana, després d'una reunió de
seguiment

Menjador d'El Bosc

Pere Montes, Carolina Roig, Fina Contreras, Patri Sotomayor
i Irene Gallardo en la donació de la furgoneta

Josep Ferrer, Montse Padilla, Luis Miguel Luna i Ferran Casamitjana en la taula informativa

Francesc Sanahuja, president del CEG, i
Jordi Roglá, en la signatura del conveni
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S'inaugura a Rubí el menjador social “El Bosc”,
gràcies al suport de Campos Estela

El 2 juny es va inaugurar a Rubí “El Bosc”, un
menjador social de Càritas que estava en fase pilot
des de principis de maig. La inauguració va aplegar
les voluntàries i voluntaris que el fan possible, les
persones ateses, membres de la comunitat cristiana
i veïns de la ciutat.

L'acte també va ser presidit pel bisbe de Terrassa,
Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, que va beneir
els locals. El van acompanyar el rector de la
parròquia de St. Pere de Rubí, representants de
Càritas de la zona, Martí Garcia, gerent de
l'empresa de càtering Campos Estela, responsa-
bles de “la Caixa” i la primera tinent d'alcalde
de l'Ajuntament de Rubí.

Fem un punt de set i partit
contra la pobresa!

Aquest menjador està ubicat al Casal de Ca
n'Oriol, propietat de la parròquia de Sant Pere
de Rubí, i té com a objectiu respondre a les
necessitats de les persones que viuen una situació
de vulnerabilitat econòmica, social i relacional. El
servei prioritza l'acompanyament i la relació, ja
que moltes persones pateixen de solitud per la
manca d'una xarxa familiar i social. El menjador,
obert de dilluns a divendres d'11h a 16h, ja està
oferint servei a 12 persones del municipi, i arribarà
fins a 16.

Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies a l'esforç
de Càritas arxiprestal de Rubí conjuntament amb
l'empresa Campos Estela, que aporta el menjar
diàriament, i la col·laboració econòmica de “la
Caixa”.
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El 2009, Càritas a les diòcesis de Barcelona,
Sant Feliu de Llobregat i Terrassa va aten-
dre 51.372 persones, 6.314 persones
més que el 2008.

Els efectes de la crisi s'estan deixant sentir
amb força en la vida d'aquestes persones.
I en moltes d'altres que cerquen -i sovint
troben- l'ajuda de la pròpia família, de les
parròquies més properes, o d'altres enti-
tats públiques i privades.

Càritas seguirà donant resposta a les
persones que més ho necessiten, i això
és i serà possible gràcies a la complicitat
i ajuts de persones i institucions, com ara
les Empreses amb Cor que ens feu costat,
ja sigui a través de la inserció laboral de
persones ateses per la nostra institució,
la donació de serveis o productes, el
voluntariat corporatiu, la vinculació a un
projecte o l'aportació econòmica.

Al llarg del 2009, un any difícil per a tota
la societat i, evidentment per al món
empresarial, moltes empreses heu fet tot
el possible per seguir fent-nos costat i
per estendre el vostre esperit solidari.

Bona mostra d'aquest esperit també ho
és la incorporació d'un nombrós estol
d'entitats esportives (sobretot clubs de
tennis) i universitats, que enforteixen i
amplien la tasca iniciada per l'equip
d'Empreses amb Cor.

Moltes gràcies a tots. La vostra col.laboració
i compromís en temps de crisi ha contri-
buït a augmentar l’activitat social de Càritas
i a donar respostes.
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En Jorge Nicolau Molina va néixer
a Barcelona fa 45 anys. És casat i
té dos fills. Llicenciat en Informà-
tica per la Universitat Politècnica
de Catalunya, va entrar a treballar
el 1987 a Accenture.

Quan va decidir Accenture implementar
la Responsabilitat Social Empresarial (RSE)?
A Espanya fa sis anys, mitjançant la creació
d'una Fundació.

Què va motivar Accenture a iniciar la
RSE?
La iniciativa va sorgir de la Direcció, d'un
nou conseller delegat i d'un grup de socis.
És una iniciativa a nivell mundial.

Com es va iniciar? En quin àmbit va co-
mençar la RSE?
Va començar per peticions prèvies de col-
laboració d'algunes entitats no lucratives.
I ho vam fer com nosaltres sabem, efectuant
projectes de consultoria, i traslladant ex-

Jorge Nicolau Molina, soci d'Accenture

S’HA DIT…
Con la RSE se recupera con una enorme frescura la idea de la empresa como una institución que, además de tener 
responsabilidad y obligaciones legítimas ante sus accionistas, sería también responsable de los impactos sociales y

ambientales de sus actividades. Unas responsabilidades que van más allá del cumplimiento de las leyes y de las normas que
regulan el desarrollo de los negocios, por entenderse que las empresas no pueden quedarse al margen de los problemas y retos
a los que se enfrenta la sociedad, y que la razón económica no puede justificar unas desigualdades hirientes y la exclusión
social de grupos de personas cada vez más amplios en todos los países desarrollados.

Tomás G. Perdiguero
La responsabilidad social de las empresas en un mundo global
Col. Argumentos. Anagrama. Barcelona, 2003. Pàgs. 17-18.
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periències d’altres sectors. També de-
finírem objectius de millora mediambien-
tal de la nostra empresa i empleats, i
d’acció social.

Amb quines entitats està col·laborant
actualment i com?
Accenture, a través de la seva Fundació,
està donant suport a 34 organitzacions
de tot Espanya. On més accions es desen-
volupen és a Barcelona, Madrid i Bilbao.
I amb entitats com Càritas, Intermón
Oxfam, Creu Roja, Associació Espanyola
contra el Càncer, Aldees Infantils SOS...
però també amb entitats més petites i
no tan conegudes.

Col.laborem en projectes de consultoria
a través del voluntariat corporatiu, amb
l'arrodoniment de nòmina...

Quin retorn tenen de les entitats que
se'n beneficien?
Molt positiu per a ells i per als nostres
empleats. El seu nivell de satisfacció és
molt alt i cada cop hi ha més professionals
nostres que hi volen participar.

Quines avantatges creu que té la RSE
per a l'empresa?
És un element més perquè els nostres
empleats es trobin a gust en una empresa
que té una sensibilitat social especial.
D'altra banda, els permet fer salts quali-
tatius en haver de treballar de forma
diferent. Valorem molt el retorn
d'aquestes experiències.

Jorge Nicolau Molina

a prop teu!
Acollida i
acompanyament

Promocio de
les capacitats
personals

Formacio i
insercio sociolaboral Ajuda a les

necessitats
bàsiques

Els consumidors i els inversors són cada
dia més receptius envers les empreses
que tenen implementada la RSE?
Els inversors volen un valor afegit, inde-
pendentment de la rendibi l i tat
econòmica.

La RSE és una moda?
És una tendència creixent. S'està conso-
lidant com una forma de ser i entendre
l'empresa. Per part nostra, no deixarem
de desenvolupar-la.

La crisi pot afectar les pràctiques de
RSE a les empreses?
Potser sí, però nosaltres ens resistim i no
volen deixar de fer-la, però hem d'ajustar
els nostres costos.

Hi ha empreses amb cor o empresaris
amb cor?
Hi ha empreses amb cor amb empresaris
que també el tenen, i que troben en
moltes entitats socials projectes per
canalitzar la seva sensibilitat; ara bé, és
necessària una certa consciència i pre-
disposició en l'empresari.

Què diria a altres empreses per animar-
les a implementar la RSE?
Doncs que costa molt poc. Les animo a
provar-ho en petites dosis. Veuran com
s'obtenen grans resultats.

Accenture: Fundada el 1965 a Espanya
com a divisió de la consultoria d'Arthur
Andersen. Té  12.000  professionals  a
Espanya. És una de les consultores més
importants a escala mundial.

Per a qui més necessita sortir de la crisi
RESPOSTES


