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editorial
Constatem que la feina és la principal 
font d’integració social. El treball pre-
cari, l’economia submergida i el feno-
men de l’atur es configuren com un 
dels principals factors estructurals de 
l’exclusió social, juntament amb la si-
tuació econòmica, la formativa, la de 
l’habitatge i la sanitària. 

En aquests moments de crisi econò-
mica, les persones amb feines precà-
ries (temporals, sense qualificació, 
poc remunerades, sense contracte) 
són les primeres en trobar-se a l’atur 
i les que més s’adrecen a la nostra 
entitat per demanar suport en la 
recerca de feina, per reforçar la for-
mació i millorar les eines i habilitats 
laborals. 

Càritas Diocesana de Barcelona comp-
ta des de fa anys amb el Programa de 
Formació i Inserció Socio Laboral que 

s’ha anat adaptant al context social i 
econòmic. 

Durant l’any 2011 van passar 10.428 
alumnes pels diferents cursos amb 
l’objectiu d’oferir a les persones amb di-
ficultats socials, els recursos necessaris 
per incorporar-se al món laboral amb 
projectes d’orientació laboral (tallers 
de recerca de feina, cursos de llengua i 
acollida i de formació ocupacional).

Volem remarcar que s’està realitzant 
una feina proactiva amb els Progra-
mes d’Empreses amb Cor i Clubs 
amb Cor per tal que les empreses i 
els clubs esportius ens puguin facili-
tar pràctiques o contractes de feina 
per a les persones que atén, orienta i 
forma Càritas. 

Jordi Roglá
Director Càritas Diocesana de Barcelona

OBJECTIUS 

•  La inserció socio laboral de les per-
sones.

•  Acompanyar la persona en el seu 
itinerari d’inserció socio laboral.

•  Augmentar la confiança i autoes-
tima.

•  Motivar i orientar la recerca activa 
en funció del perfil laboral i forma-
tiu previ de cadascú.

•  Conèixer les pròpies competències 
i adquirir les eines necessàries per 
anar definint el projecte laboral 
personalitzat.

•  Millorar l’ocupabilitat de les perso-
nes.

Coordinació:  
María Luisa Yzaguirre

Consell de redacció:
Ferran Casamitjana, Roberto 
Coll-Vinent, Jaume Comellas, 
Lorena Ramírez, Conxita Ribas i 
Cristina Merino

el projecte
DESTINATARIS

El programa atén a col·lectius amb 
dificultats per inserir-se en el mercat 
laboral, segons la situació social i la-
boral de cada moment. En els últims 
anys aquest programa ha atès majori-
tàriament a persones immigrades en 
situació de vulnerabilitat social, eco-
nòmica i/o documental, encara que 
des de l’actual crisi econòmica estem 
atenent a més persones de naciona-
litat espanyola.
Des de aquí volem agrair de tot cor 
l’esforç d’aquelles empreses que 
ja ens ajuden i volem animar a les 
empreses que tenen cor a unir-se a 
aquesta iniciativa.
El nostre agraïment a: Hotel Arts, 
Futbol Club Barcelona, Urbaser i 
Cementiris de Barcelona

Projecte de Formació i Inserció Socio Laboral
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Curs de jardineria a Terrassa.

Curs de parquet i tarima.

Curs d’orientació laboral per a dones a Sant Cugat del Vallès.
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notícies
El Barça, l’Espanyol i Càritas “Marquen un gol a l’atur juvenil”

L’estat amb més atur juvenil de la Unió 
Europea és Espanya. Per posar remei 
a aquesta alarmant situació, el Sr. 
Cardenal Arquebisbe de Barcelona, 
Emm. i Rvdm. Lluís Martínez Sistach, 
ha promogut a través de Càritas el 
projecte Joves a l’atur que compta 
amb el suport del FC Barcelona i 
del RCD Espanyol, que sota el lema 
“Marca un gol a l’atur juvenil” han 
posat en marxa diferents accions.
En el partit de lliga, RCD. Espanyol–
València del 15 d’abril, adolescents 
de l’equip de futbol del Casal Llops 
del Taga de Càritas van sortir al camp 

amb una pancarta per divulgar la 
importància d’afavorir la inserció 
laboral dels joves. El mateix missatge 
es va llançar el 2 de maig en el 
transcurs del partit FC Barcelona–
Màlaga. 
A més d’aquestes accions, s’ha signat 
un conveni de pràctiques entre la 
Fundació del Futbol Club Barcelona 
i Càritas, per tal que 50 joves atesos 
per Càritas i en risc d’exclusió social 
puguin formar-se durant tres mesos 
en jardineria i manteniment, entre 
d’altres tasques, a les instal·lacions 
del Camp Nou.
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Sr. Ramon Condal, President del RCD Espanyol, el Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona,  
Emm. i Rvdm. Lluís Martínez Sistach, el Sr. Sandro Rossell, President del FC Barcelona  
i el Sr. Ramon Pont, vicepresident de la Fundació del FC Barcelona.

Adolescents de l’equip de futbol Casal Llops del Taga.

Els 50 joves atesos per Càritas que estan fent pràctiques a les instal·lacions del Camp Nou.
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Càritas amb els alumnes de la Pompeu Fabra
El director de Càritas, Jordi Roglá, convidat pel Professor 
David Caminada, es va rodejar de joves alumnes de primer 
de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) en una 
xerrada a on va fer una radiografia de la pobresa en el nostre 
país. Roglá va destacar els quatre col·lectius més vulnerables 
i que estan patint amb més intensitat la crisi:
Persones pobres d’anada i tornada a Càritas, nous pobres, 
treballadors amb ingressos per sota del llindar de la pobresa i 
persones desregularitzades.
Roglá va accentuar que la pobresa es troba polaritzada en la 
infància i la vellesa i va fer saber a aquests futurs professionals 
de la comunicació que 1 de cada 4 nens i 1 de cada 3 persones 
grans són pobres.

Cementiris de Barcelona 3 vegades solidaria
Cementiris de Barcelona s’ha convertit en una empresa 3 
vegades solidària, ja que l’acord que van signar permetrà que 
persones en risc d’exclusió social que realitzen cursos de 
formació oferts per Càritas, puguin realitzar pràctiques a les 
instal·lacions d’aquesta nova empresa amb cor.
Així mateix, i per facilitar que les famílies ateses per Càritas 
puguin acomiadar-se dels seus éssers d’una manera digna, 
aplicarà un important descompte als productes de cementi-
ris, a més de realitzar una aportació econòmica.
Des d’aquí donem les gràcies a una empresa que actua amb 
molta sensibilitat pels serveis que realitza i amb aquest gest 
vol arribar més enllà de la seva pròpia activitat ajudant a 
persones que es troben en risc d’exclusió social. 

Millorant els procediments amb l’ajuda  
d’ALFA CONSULTING
Alfa Consulting, consultoria líder en la implantació de 
canvis que asseguren la millora continua en la gestió de les 
operacions de les empreses, torna a col·laborar amb Càritas 
a través del seu programa “Alfa Solidaria” que va néixer 
amb la finalitat de desenvolupar amb mes força el seu valor 
corporatiu de col·laboració amb la societat. 
Aquest any, el projecte de voluntariat corporatiu té per 
objectiu continuar millorant els processos de la Institució. 
Per una altra banda, continuen fent aportacions econòmiques 
al Servei d’Ajudes Econòmiques de Càritas i també al 
Programa de Formació i Orientació Laboral de Càritas.
Finalment, el proppassat 18 de maig van celebrar una trobada 
solidària i esportiva amb tots els treballadors al Club amb 
Cor Vall Parc de Barcelona. Després de jugar a tennis, pàdel i 
futbol, en el decurs del sopar van fer una tómbola solidària a 
favor de Càritas. Moltes gràcies pel seu compromís.

Aula amb els alumnes de primer de Comunicació de la UPF.

Jordi Valmaña director de Cementiris de Barcelona i Jordi 
Roglá director de Càritas.
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Aspirants a Mossos d’Esquadra solidaris amb Càritas
L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya va celebrar el passat  
17 de febrer un dia lúdic amb motiu de l’arribada a l’equador de l’etapa 
de preparació dels futurs Mossos d’Esquadra. Aquests aspirants 
van aconseguir recol·lectar una quantitat econòmica per ajudar els 
projectes que Càritas té al Vallès Oriental. 
La directora de l’escola, Núria Aymerich, va lliurar el dia 1 de març un 
xec a Pilar Taché, Cap de l’Acció Social del Bisbat de Terrassa. Aquesta 
“Entitat amb cor” també va brindar a Càritas la possibilitat de col·locar 
un estand explicatiu en el recinte festiu, a on es van desenvolupar 
diverses activitats lúdiques i esportives. Gràcies de tot cor per aquesta 
iniciativa.

La Fundació Privada Joaquim Molins Figueras dóna 
suport al matern infantil del Prat
La Fundació Privada Joaquim Molins Figueras, que treballa per 
promoure els valors de la família i de l’empresa familiar, ha fet una 
aportació econòmica al centre matern infantil del Prat de Llobregat. 
Durant tot el curs escolar el centre està obert de 9 a 13h i té cabuda 
per a 12 nens de 0 a 3 anys amb les seves mares. L’objectiu és ajudar 
i ensenyar a les mares sense recursos a realitzar les tasques diàries 
que suposa tenir cura del seu fill: banyar els petits, preparar àpats, 
jugar amb ells... En nom d’aquestes mares donem les gràcies a aquesta 
Fundació que ajudarà a mantenir el funcionament del centre.

Un % de les vendes de Galerías del Tresillo per Càritas
Galerías del Tresillo destina un percentatge de les seves vendes a 
Càritas. La campanya es realitzarà en dos moments de l’any i els diners 
recaptats serviran per facilitar llocs de treball a persones ateses per 
Càritas en algun dels establiments que Galeries del Tresillo té repartits 
arreu de Catalunya. 
Des d’aquí els hi donem les gràcies per aquesta iniciativa. 

Cursos de natació per als nens de Glamparetes al Club 
Natació Barcelona 
Nens del Centre Obert Glamparetes, situat al barri de la Barceloneta, 
estan gaudint de diferents cursos de piscina, gratuïts, organitzats pel 
Club Natació Barcelona. Es tracta de tres cursos: un per a petits, un 
per a mitjans i un altre per a més grans. 
El principal objectiu d’aquesta iniciativa és que els nens gaudeixin de 
l’aigua tot aprenent l’esport de la natació amb l’ajuda de tres monitors. 
L’última sessió serà la de “portes obertes” per tal que els pares puguin 
veure els seus fills nedar i recollir els diplomes. 
Cal destacar la tasca d’aquest “Club amb Cor”, que està aconseguint 
fer més agradable la realitat dels nens.
També volem agrair el compromís de la Fundació del Club Natació 
Barcelona, que amb el Servei d’Ajudes Econòmiques ens permet pa-
gar el lloguer d’habitacions, de serveis de la casa (aigua, llum, gas...) a 
usuaris de Càritas. 

Núria Aymerich, Pilar Taché i representants dels Mossos 
d’Esquadra.

Membres del Patronat de la Fundació Joaquim Molins 
Figueras i de Càritas.

Albert Bonet, Jaime Chia i Jordi Roglá.

Els nens de Glamparetes a la piscina del Club Natació 
Barcelona.
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La producció de l’hort solidari de Semillas Batlle es distribuirà entre usuaris de Càritas
Semillas Batlle que compta amb 200 anys de trajectòria s’ha convertit en una 
de les nombroses empreses que dia a dia s’estan unint a Càritas per treballar 
per la construcció d’un món més generós i just, en aquest cas amb la creació 
d’un Hort solidari. 
En un terreny de 10.000 m2, Semillas Batlle està conreant llegums que es recolli-
ran i envasaran per ser lliurats al magatzem de Càritas després de l’estiu.
S’estima que el rendiment d’aquesta collita estarà entre els 1.500 i 2.500 Kg, 
encara que la xifra pot variar segons l’any. La producció es repartirà entre els 
usuaris de Càritas.

Ajudar des d’Internet
Semillas Batlle té com a propò-
sit que la societat pugui prendre 
part en aquesta acció i d’aquesta 
manera puguem sumar forces 
entre tots. Això no suposa cap 
cost econòmic, ja que la col-
laboració es realitza a través de la 
xarxa social Facebook. Per recol-
zar aquesta original iniciativa els 
usuaris d’Internet tan sols han 
de fer-se seguidors del perfil a: 
www.facebook.com/huertosoli-
dario. O fer clic a “M’agrada”. És 
molt senzill! 
Amb aquest acte els ciutadans 
estaran aportant a la causa la 
seva pròpia llavor, la qual serà 
plantada i cuidada a l’Hort 
solidari que Semillas Batlle i 
Càritas han engegat. Per cada 
“M’agrada”, una llavor més. 
Quants més seguidors hi hagi 
més aliments es lliuraran a les 
persones que més ho necessi-
ten. Un dels objectius d’aquest 
projecte és conscienciar el ma-
jor nombre de persones que 
tots tenim una responsabilitat 
amb la societat de la qual en 
formem part.
Així que: A navegar per la 
xarxa!
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A les més de 250 EMPRESES AMB COR

A
Abellan Pintors, S. L.
ABK Riesgos y Seguros 
Acceso Group
Acemlo Barcelona, S.L.
AC Marca, S.A. 
Adiquímica, S.A.
Aerón, S.L.
Agencia Cerestop, S.L.
Agencia Representación Comercial Hequip2, S.L.
Aki Bricolaje España
Alberto Roca Deu, S.L.
Alfa Consulting, S.L.
Amperson
Antonio Puig , S.A.
Aon Gil y Carvajal
Arbora & Ausonia, S.L.
Arquitectura Corporativa, S.A.
Arrendadora Inmobiliaria Catalana, S.A.
Arrendadora Vallesana de Inmuebles, S.L.
Ascensores Orona
Asesoría Cardellach Panadés, S.L.
Associació CIC
Astecsup
Atento España
Aticser
Atrápalo, S.L.
Avis Contact Centres, S.A.

B
Baqueira Beret, S.A. 
Banc de Sabadell
Barcelona TV (BTV)
Barcelonesa Hispanomoción, S.A.
Bassat Ogilvy
Bel y Cía 1842, S.A.
Berg, S.L.
Bergaturi, S.L.
Bigace, S.L.
Bodegas José Parientes
BonÀrea
Brudy Technology, S.L.
BSM

C
Cadena COPE
Cadena Dial-Radiolé Catalunya
Caixa Enginyers
Cal Vicento, S.L.
Cambra de Comerç de Barcelona
Campos Estela
Can Xiol, S.L.
Capgemini España, S.L.
Cargo Transports, S.L.

Carnicería Vila Olímpica
Casa Gimeno
Catalunya Ràdio 
Charcutería Woper
Cicle Serveis Informàtics, S.L.
Cinemes Maldà
Cinemes Verdi
Círculo Inmobilaria Meridiana
CITIOR, S.L.
Clasificación y Lavaje de la Nassa
Cofidis Hispania, S.A.
Cogespar, S.A. 
Cohere, S.A.
Coleman Cbx Branding, S.A. 
Comercial Gallo, S.A.
Compañía Sales Work Ibérica, S.L.
Compte y Rivera, S.A.
Construcciones Bosch Pascual, S.A.
Consum Cooperativa
Coplosa, S.A. 
Corporación Medichem, S.L.
Cosel, S.A. 
Cottet, S.A. 
Coty Astor, S.A. 
Creaciones Olimpia, S.A.
Crescendo, S.L.
Curves Barberà

D
Dalix Consulting, S.L.
Deloitte&Touche España, S.L.
DHL (Magatzem Carrefour)
DHL Exel Supply Chain (Carrefour)
Diagonal Informática y Comunicaciones,S.A.
Diari Sport
Dicoinsa, S.L.
Dipuntocom, S.L.
Disbar Papeles Pintados, S.L.
Diseño y Textura S.A. 
Distribuidora de Productos Naturales, S.A. (Disna)

E
Edeltec Tecnología 
Edittec, Tecnología y Ediciones
El Mundo Deportivo
Elsa Barcelona 
Epson Ibérica, S.A.U.
Esri-España Geosistemas, S.A.
Estabanell y Pahisa, S.A. 
Estels,98 S.L.
Esteve, S.A.
Estructuras y Organización Barcelonesa, S.L.

w

agraïments
Des de Càritas volem expressar 
el més sincer agraïment a totes 
les Entitats amb Cor que a través 
de diferents mitjans (inserció la-
boral, donacions econòmiques, 
voluntariat corporatiu, donació 
de productes, cessió de serveis, 
màrqueting amb causa, sensi-
bilització dels seus col·lectius, 
microdonacions, etc.), ens han 
donat suport durant l’any 2011.
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Estudi Ferran Sendra
Eurofin Services, S.A.
Euroleague
Eurotelecom (Tapasbar)
Eurotrònix, S.A.
Excom Management Comercial, S.L.

F
Factor Executive Search, S.L.
Fainsa (Fabricación Asientos Vehículos Industriales)
Falgueras Peguera, S.L.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
Fike Europe Suc. España
Fira de Barcelona 
Flores Navarro 
Fomento de la Producción
Forn de l’Arseni, S.L.
Freigel Food Solutions

G
Gabinete Coe, S.L.
Gas Natural Servicios, Sdg
Gedesco, S.A. (Maheso)
Gerpoba, S.L.
Gesbío S.L.
Gestora Vértice de Inversiones, S.L.
Goed Comunicació
Grasver, S.L.
Grup Immobiliari
Grup Serhs
Grupo Galilea
Grupo GVC Gaesco 
Grupo Mahou San Miguel

H
HCC Global Financial Products, S.L.
Healthcom
Henkel Ibérica, S.A.
Hermex Ibérica, S.A.
Hijos de Caín
Holdfood, S.L.
Hospital Quirón Barcelona
Hotel Arts Barcelona

I
IBM
Iluro Rètols S.C.P.
IMOI Barcelona (Instituto Mediterráneo  
de Odontología e Implantología)
Index Book, S.L.
Industrias Beter, S.A.
Industrias Plásticas Triana, S.A.
Infojobs
Iniciatives Segre, S.L.
Inmuebles y Fincas Doga, S.A.U.
Instituto Naturvida, S.L.
Inversport, S.A.
IPM, S.A.
Iritgus, S.L.

J
J. Isern Patentes y Marcas, S.L.
Jane, S.A.
JBC Industrias, S.A.
Jeremy

K
Katraska Cia
Kenogard, S.A.
Kings Brook, S.L.

L
La Bolsera
Laboratorios Lacer
Laboratorios Rottapharm, S.L.
Laboratorios Silliker
Laboratorios Viñas, S.A.
La Kantera Creativa, S.L.
Lantman Nenuni Bake Spain, S.L.
Larson Martin Logistics, S.L.
Lasenoremul, S.L.
Librería-Papelería Mizar

M
Manageart Consultoría y Gestión, S.L.
Manipulados y Acabados Metálicos, S.L. 
Manteniment Energètic Eficient
Manufacturas Clima, S.A.
Marti&Roman, S.L.
McNeel Europe
Medmeals, S.L.
Merchlinceo, S.L.
Mergers&Acquisitions&Success, S.L.
Miaportación.org
Mina Pública Aigües de Terrassa, S.A.
Molins Consellers, S.L.
Muggio Holding , S.L.
Mundiglobo
Mútua d’Enginyers

N
NACEX/Dronas 2002 S.L.U.
Natura Bissé International,S.A.
Narrowcasting-BCN
Nestlé España, S.A.
Nikidom, Logística y Almacenaje
Nortehispana de Seguros y Reaseguros, S.A.

O
Obradors
Olimagri, S.C.P.
Orange
Organ
Orizonia Personas
Oto, S.L.
Overseas Asset Management, S.L.
Oxigen, CB

P
Pérez Camps S.A.
Perfumeria Maria Salut, S.L. 
Plana Fàbrega
Planchistería Industrial Josma, S.A.
Promotora Barcelonesa, S.A.
Promotora Maresma, S.A. 
Proyectos e Inmuebles, S.A.
Puig, S.L.

Q
Quaderns Crema, S.A.

R
RACC
Radio Watt, S.A. 
Rambla 90, S.L.
Ratlles i Copets, S.L.
Reiter Solutions, S.L.
Reparalia, S.A. (Delegació de Barcelona)
Ricoh España, S.L.U.
Rivero y Asociados, S.L. 
Rometasa
Roqué Advocats
Ruth Travel, S.L.

S
S2G
Salkinver, S.A.
Sara Lee Southern Europe, S.L.
Schneider Electric España, S.A.
Serveis de Comunicació Empresarial 1060, S.L.
Servicios de Ingeniería y Montajes, S.A.
Servo Recambios, S.A.
Sigma Systems, S.A.
Simón, S.A.
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos 
Sumicons Valldoreix, S.L.

T
Teddy Sound, S.L.
Televisió de Catalunya, S.A.
Termisa Energía, S.A.
Torras Junoy
Tracosa
Tractax 2, S.L.
Transnatur, S.A.
Transportes Ochoa
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)
Tres Comercial, S.A.
Trestorna Centro de Gestión, S.L.
Trimestre 2006, S.L.
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U
Umbral de Tolerancia, S.L.
Unilever España, S.L.
UPC Net
Uson Assessors, S.L.

V
Vallverd S.A.
Vecofarma,S.L.
Vensol Servicios
Veritas 3000
Viajes Cum Laude, S.L.

Vidal i Porta, S. L.
Vidal Serveis d’Assessorament i Gestió, S.L.
Vileda Ibérica, S.A.

W
W. M. Bloss, S.A.
Wortmann Arquitectes S.L.P.

X
Xiloca, S.L.

Z
Zambra, S.L.

3P MOBEL, S.L.

Als més de 196 CLUBS AMB COR

A
Academia Sánchez Casal
Accura - Bruc
Accura - Gavà Mar
Accura - Viladecans 
Associació Tennis i Cultura
Associació per l’Esport i Cultura (Espura)
Atlètic Terrassa Hockey Club

B
Barceloní Stick Hc
Bonasport

C
Club Deportiu Terrassa Hockey
Centre Excursionista de Catalunya
Centre Excursionista de Gràcia
Cercle Sabadellès 1856

Club Golf Sant Cugat
Club Egara
Club Esportiu Laietà
Club Esportiu Mas Ram Badalona
Club Natació Sant Andreu
Club Natació Terrassa
Club Tennis Andrés Gimeno
Club Tennis Badalona
Club Tennis Barcelona-Teià
Club Tennis Barcino
Club Tennis Castelldefels
Club Tennis Hispano-Francès
Club Tennis Horta
Club Tennis la Genera
Club Tennis la Salut
Club Tennis Masnou
Club Tennis Mollet
Club Tennis Montbui
Club Tennis Natació Sant Cugat
Club Tennis Sabadell

Club Tennis Sant Joan Despí
Club Tennis Sitges
Club Tennis Universitari
Club Tennis Valldoreix
Club Tennis Vilanova i la Geltrú

F
Federació Catalana de Basquetbol 
Federació Catalana de Natació
Federació Catalana de Pitch&Putt
Federació Catalana de Tennis-Cornellà
Federació Catalana de Tennis-Sant 
Joan Despí
Federació Catalana de Tennis-Vall 
d’Hebron
Fundació Club Natació Barcelona
Fundació del Bàsquet Català
Fundació DiR

A les 40 FUNDACIONS AMB COR

Fundació Abadia de Montserrat, 2025
Fundació Abertis
Fundació AMB
Fundació Claror
Fundació Comsa Emte
Fundació Empresarial Catalana
Fundació Esade
Fundació Esclerosi Múltiple
Fundació Francesc Carbó Cotal
Fundació Jesús Serra
Fundació “la Caixa”
Fundació Mutuam Conviure
Fundació Orfeó Català-Palau de la Música
Fundació Privada Cottet-Mor
Fundació Privada Institut Industrial i 
Comercial

Fundació Privada Jaume Espona
Fundació Privada Josep Moncusí Cas-
tells
Fundació Privada Mir Puig
Fundació Privada Rotary Club Barcelona 
Diagonal
Fundació Privada Sant Llorenç
Fundació Privada Terrassenca Sant 
Galderic
Fundació Residència Sacerdotal Sant 
Josep Oriol
Fundació Sant Pere Claver del Clot
Fundació Valldejuli
Fundación Accenture
Fundación Axa-Winterthur
Fundación Barclays

Fundación Española de Fomento  
Eu ropeo (AEFE)
Fundación Mutua General de Seguros
Fundación Privada Carmen y Luis Bassat
Fundación Privada Carmen y María José 
Godó
Fundación Privada Miarnau
Fundación Privada San Joaquin
Fundación SM
Fundación Social Áurea
Fundación Zamorano Biedma
Ibercaja, Obra Social 
Institució Josefa Maresch Servet
Obra Social Caja Navarra
Obra Social Unnim
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L
Línia 22

P
Pitch&Putt Barcelona-Teià
Pitch&Putt Sant Cugat

R
Real Club de Polo de Barcelona
Real Club de Tenis Barcelona-1899
Reial Societat de Tennis Pompeya

S
Set Ball Tennis

U
Unió Excursionista de Catalunya
Unió de Federacions Esportives de Ca-
talunya (UFEC)

V
Vallparc, S.A.

Més els 140 clubs de bàsquet d’arreu 
de Catalunya que van participar a la 
campanya “Fes la teva Cistella” orga-
nitzada per la Fundació del Bàsquet Ca-
talà i Càritas Catalunya amb l’objectiu 
de recollir aliments per les parròquies.

A les 4 UNIVERSITATS AMB COR 

Fundació Politècnica de Catalunya
Institut Químic de Sarrià-Universitat Ramon Llull

SAFOR (Facultat d’Economia i Empresa U.B.)
Universitat Abat Oliba-CEU

I a les 30 ENTITATS de diferents àmbits que també ens han fet costat

A
Associació Catalana d’Entitats de Base As-
sociativa (EAP Atenció Primària) 
Agència de l’Habitatge de Catalunya
Associació d’Ajuda Social Maná
Associació de Venedors de Premsa de 
la Rambla
Associació d’Amics del Passeig de Gràcia
Associació El Colomar

C
Centre Catequesis Pedralbes
Centre Educació Infantil Oikia
Centre Moral de Gràcia 
Centro Estudis Taber
Col·legi Bienaventurada Virgen María
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials 
de Barcelona (CETIB)
Col·legi Lestonnac
Col·legi Sant Ignasi
Col·legi Shalom (Esclaves Sagrat Cor de 
Jesús)
Convergència Democràtica de Catalu-
nya (C.D.C)

D
Diputación de Barcelona (Área de Bie-
nestar Social)

E
Escola Ipsi
Escola Jesús Maria
Escola Monlau
Escola Santa Elena

F
Federación Española de Fabricantes de 
Maquinaria para Hostelería (FELAC)

G
Gremi d’Hotels de Barcelona

H
Hermandad Nuestra Señora del Rocío 
Los Romeros

L
Lluïsos de Gràcia

N
Nuevas Generaciones del Partido Po-
pular

O
Orfeó Gracienc
Orquestra Simfònica del Vallès

R
Regió Policial Metropolitana Nord dels 
Mossos d’Esquadra

S
Sant Ignasi-Sarrià
Societat Bach de Sant Miquel dels Sants
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l’informatiu
de les entitats amb cor
núm. 15 juny 2012

Càritas entrega la placa “EL NOSTRE ÉS UN CLUB AMB 
COR” als clubs de bàsquet
El passat 3 de febrer, en el decurs de la Gal·la de la Cistella d’Or que va 
organitzar la Fundació del Bàsquet Català a la Facultat de Psicologia, 
Ciències de l’Educació i de l’Esport “Blanquerna”, representants de les 
Càritas Diocesanes de Catalunya van entregar les plaques “EL NOSTRE 
ÉS UN CLUB AMB COR” als més de 140 clubs de bàsquet que van 
participar a la campanya “Fes la teva cistella” que en el decurs dels 
mesos de novembre i desembre van recollir aliments que van entregar 
a les Càritas Parroquials. 
Així mateix, el Sr. Joan Fa, President de la Fundació del Bàsquet 
Català i President de la Federació Catalana de Bàsquet va entregar al 
Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Emm. i Rvdm. Lluís Martínez 
Sistach un taló simbòlic amb les més de 13 tones d’aliments que es 
van recollir en el decurs de la campanya. 
Finalment, el Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Emm. i Rvdm. Lluís 
Martínez Sistach va entregar al President de la Fundació del Bàsquet 
Català, Sr. Joan Fa la placa que els reconeix com a “Fundació amb Cor”.

Càritas present a la Fira de Dones Artesanes Emprenedo-
res de Ciutat Vella
L’Associació d’Artesanes Emprenedores de Ciutat Vella es va posar en 
contacte amb Càritas per oferir-li l’oportunitat de col·locar un estand a 
la Fira de Dones Artesanes Emprenedores de Ciutat Vella. 
Aquesta fira d’artesania va tenir lloc al carrer Portal de l’Àngel del 
16 al 29 d’abril, coincidint amb la setmana de Sant Jordi. Càritas va 
dur a terme tasques de sensibilització i denúncia. Agraïm a aquesta 
associació la seva sensibilitat i també el seu oferiment.

EL CLUB ESPORTIU LAIETÀ, recull aliments per Càritas
El Club Esportiu Laietà amb una llarga trajectòria de col·laboració amb 
la nostra entitat, el passat mes de març va impulsar una campanya de 
captació d’aliments en el decurs del Campionat d’Espanya de Tennis 
que es va celebrar a les seves instal·lacions. 
Per l’ocasió, el club va reservar un espai exclusiu per Càritas per dur a 
terme la recollida d’aliments. En el decurs dels 8 dies de competició es 
van recollir 500kg. Des d’aquí donem les gràcies als socis per la seva 
generositat.

METAMORFOSI ARQUITECTES
Volem donar les gràcies a Metamorfosi Arquitectes que ha posat el seu 
temps a disposició de Càritas alhora de dissenyar el nou Informatiu 
amb una imatge que té com a protagonista el Cor de Càritas, un cor 
gran que comunica la seva filosofia i uneix a tots els usuaris, socis, 
donants, voluntaris i treballadors en la lluita per fer un món millor. 

Representats dels clubs de bàsquet recollint de mans dels 
representats de Càritas la placa que els acredita com a 
“Club amb Cor” de Càritas.

Voluntaris dins de l’estand de la Fira.
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El Torneig Comte de Godó solidari 
amb Càritas
En el marc, de fet, com avantsala, de la darrera 
edició del Trofeu de Tennis Comte de Godó, el 
Reial Club Tennis Barcelona-1899 va organitzar 
una acció solidària a favor de Càritas amb el 
títol de “Brik Solidari”. Hom va aprofitar el 
Clinic Dunlop 2012, promogut per la coneguda 
marca de pilotes de tennis, obert a nois i noies 
de les diferents escoles de tennis de Barcelona 
i comarques, els quals per participar havien 
d’aportar un brik de llet.
Aquesta actuació va tenir un èxit notable, i es 
van recollir un total de 1.500 litres de llet, que 
el president del Club Tennis Barcelona, Albert 
Agustí, va lliurar simbòlicament pel matí. 

La Federació Catalana de Tennis i la 
Federació Catalana de Vela signen un 
acord amb Càritas
També en el marc de la celebració del Trofeu 
Comte de Godó, el dia 26 d’abril va tenir lloc la 
signatura del nou conveni entre la Federació 
Catalana de Tennis i Càritas Diocesana de 
Barcelona. Per part de la Federació va signar 
el nou President, Joan Navarro i per Càritas, el 
seu Director, Jordi Roglá. A la signatura també 
hi van ser presents la Regidora d’Esports de 
l’Ajuntament de Barcelona, Maite Fandos i el 
President del Reial Club Tennis Barcelona-1899, 
Albert Agustí. 
Aquest acte es va celebrar a l’estand de 
l’Ajuntament de Barcelona, que aquell dia va 
cedir a Càritas per fer difusió de la seva acció 
social.
El mateix dia i en el marc del mateix trofeu, 
es va signar l’acord de col·laboració entre la 
Federació Catalana de Vela i Càritas Diocesana 
de Barcelona. Per part de la Federació va signar 
el seu President, Gerard Esteve Viladecans i per 
part de Càritas, el seu Director, Jordi Roglá. 
D’aquesta manera s’inicia una nova via de 
col·laboració oberta a propostes com per 
exemple que els campionats de Catalunya de 
les diferents classes de vela esportiva, que es 
celebrin enguany, tinguin una projecció solidària 
a favor dels objectius de Càritas.
Des d’aquí donem les gràcies a aquestes veles i 
raquetes tan solidàries.

Representants del Reial Club Tennis Barcelona-1899, de Dunlop i de Càritas.

Jordi Roglá i Joan Navarro en el moment de la signatura del conveni de 
col·laboració.

Voluntaris de Clubs amb Cor amb Gerard Esteve i Jordi Roglá.
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breus AKI BRICOLAJE ESPAÑA

L’empresa AKI Bricolaje España, que col·labora amb Càritas des de l’any 2011, 
durant el mes de març ha aconseguit recollir 300 litres de llet. 
Volem donar les gràcies a la plantilla de 50 treballadors que ha impulsat aquesta 
iniciativa solidària per ajudar a cobrir les necessitats bàsiques de moltes persones 
ateses per Càritas. 

BANC SABADELL 

Per afavorir que a la Xarxa de Materns Infantils continuï amb la seva activitat 
d’ajudar i formar a les mares i els seus fills, el Banc Sabadell ha realitzat una 
aportació econòmica a Càritas. Gràcies per la seva generositat. 

BASSAT OGILVY

Una vegada més, Bassatg Ogilvy, Empresa amb Cor des de fa anys, ha tornat a 
col·laborar posant a disposició de Càritas els seus creatius. 
Novament, volem agrair-li el seu compromís, sensibilitat i sobretot la 
professionalitat i creativitat en el disseny de la memòria, del cartell de Corpus i el 
de la Jornada del Voluntariat.

CAFÈS TUPINAMBA

Aquesta empresa dedicada a la distribució i venda de cafè des de 1924, ha cobert 
les necessitats de cafè que tenia el magatzem de Càritas. D’aquesta manera 
podrem afegir aquest producte als lots d’aliments que s’entreguen a les famílies 
que ho necessiten. Gràcies per aquesta iniciativa.

CLUB TENNIS BARCINO

El Club Tennis Barcino va organitzar un torneig de tennis i un de pàdel de caràcter 
familiar, per promoure una acció solidària amb una doble dimensió: per una part 
difondre i conscienciar sobre la tasca que realitza Càritas i per l’altra recollir 
fons a favor d’aquesta mateixa tasca. 
Hi van prendre part 170 socis d’un ampli ventall d’edats, en un context 
de relació social i també d’atenció a les finalitats de Càritas. El torneig va 
acabar amb un dinar-calçotada. Moltes gràcies als socis que van participar en 
aquesta iniciativa.

CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb una llarga trajectòria de 
col·laboració amb la nostra institució, ha fet arribar com cada any, un llistat de 
material informàtic que posen a disposició de diferents entitats del tercer sector 
social. En el mes de març hem rebut el material informàtic que es va sol·licitar, 
que servirà per als nostres centres.

14 E N T I TAT S  A M B
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FORNET D’EN ROSEND

Volem agrair a aquesta empresa l’esforç que realitzen des de fa anys per 
subministrar pa cada dia a diversos centres de Càritas.
Gràcies a la seva generositat els centres del Casc Antic (persones grans), Marialar 
(mares amb els seus fills) i Llar Betània (dones que han viscut o estan vivint una 
situació de presó) tenen pa del dia per cobrir les necessitats de totes les persones 
que acullen.

FUNDACIÓ DAMM

La Fundació DAMM sempre amb l’esport com a eina per fomentar la il·lusió, 
l’esforç i el respecte ha entregat a l’equip de Futbol de Llops del Taga material 
esportiu i de gimnàstica per tal que l’equip pugui continuar amb la seva activitat. 
Tot l’equip els hi dóna les gràcies.

FUNDACIÓ PLA ARMENGOL 

Donant compliment a la voluntat de la seva pròpia fundadora, Núria Pla 
Montseny, que la seva fundació col·laborés amb Càritas Diocesana com entitat 
cristiana d’assistència, s’ha signat un acord de col·laboració mitjançant el qual 
farà entrega, anualment, d’un donatiu que es dedicarà a un programa específic 
de la nostra entitat.
Durant la signatura del conveni s’ha fet la donació corresponent a l’any en curs i 
també a la de l’any passat. Moltes gràcies per la seva generositat.

FUNDACIÓ PRIVADA MIARNAU

La fundació que té com a missió la promoció d’activitats en àmbits com l’educació 
o la investigació, aquest any ha fet una important aportació econòmica amb la 
novetat que deixa a Càritas que prioritzi l’àmbit que necessita més suport. Un cop 
més, aquesta col·laboració ens ajuda a desenvolupar els més de 400 projectes 
que tenim arreu de tot el territori. 
Aquest any representants de la fundació han visitat el centre matern infantil de 
Rull, que es va inaugurar fa uns mesos i que van ajudar a finançar-lo. 

J. ISERN PATENTES Y MARCAS

Aquesta empresa, dedicada a la defensa de la propietat intel·lectual, segueix 
col·laborant amb Càritas realitzant les patents de les noves marques. En aquest 
cas, ha possibilitat que a Càritas no li comporti cap cost econòmic la tramitació 
que realitza dels títols oficials de marca, l’obtenció de la qual, és fonamental per a 
la protecció del registre. Des d’aquí, li donem les gràcies pel seu suport continuat.

JF STANDS, COL·LABORA AMB CÀRITAS

Aquesta empresa que compta amb una llarga experiència en el disseny i muntatge 
d’estands a les fires que es celebren arreu, cedirà un tant per cent dels seus 
ingressos d’aquests muntatges per col·laborar amb els projectes de Càritas. 



“Col·laborar amb Càritas, a nosaltres, ens suposa fer-
ho amb una institució amb un prestigi molt sòlid pel 
que fa al rigor i serietat d’actuació.”
L’inici de la crisi tan dura ens va posar en 
contacte amb el programa Clubs amb Cor 
de Càritas Barcelona a través d’en Josep 
Ferrer Peris, que va ser president durant 
molts anys de la Federació Catalana de 
Tennis. Quan ens va explicar la realitat i 
la dimensió de la feina que feien, que per 
nosaltres era desconeguda, ens hi vàrem 
apuntar de seguida. 

El senyor Albert Agustí, president del 
Reial Club Tennis Barcelona-1899, ha co-
mençat la conversa amb aquesta intro-
ducció tan explícita i aclaridora. Després 
de fer esment del concert solidari que 
va promoure l’estiu passat –que diu que 
es repetirà enguany- li preguntem fins a 
quin punt atendre la Responsabilitat Soci-
al Corporativa suposa injectar una imatge 
concreta en el club que presideix.

Nosaltres això no ho fem des de la perspec-
tiva de crear-nos una imatge, ho fem com 
una activitat dels socis. Ens agradaria con-
tinuar promovent actuacions de solidari-
tat però, sobretot, que anessin vinculades 
estretament amb el tennis i amb la tasca 
d’atendre la formació i l’exclusió social. 

Això que diu suposa un nivell d’implicació 
més profund que promoure un concert o 
una vetllada musical per als socis; és un 
pla més implicat i compromès, no ho creu?

Sí, evidentment, això va més enllà. Està bé 
promoure activitats que generin aportaci-
ons dineràries però també ens agradaria 
idear i realitzar actuacions solidàries des 
de la mateixa praxi del nostre esport, sen-
se renunciar, és clar, a seguir aconseguint 
diners. Així mateix, en motiu de la cele-
bració del Trofeu Comte de Godó rebem 
nombroses peticions d’entitats d’actuació 
social, ONGs. Cal recordar que durant el 
torneig passen per les instal·lacions del 
Club més de 100.000 persones i això els 
resulta molt interessant. Col·laborar amb 

Càritas, a nosaltres, ens suposa fer-ho 
amb una institució amb un prestigi molt 
sòlid pel que fa al rigor i serietat d’actu-
ació.

Fins a quin punt l’esport d’elit no han vis-
cut massa allunyat de la realitat que els 
envolta?

Jo no ho diria així. Jugadors dels nostre 
club i d’elit, com Rafel Nadal, Feliciano 
López, Almagro o Robredo demostren 
que són conscients que han rebut molt 
de l’esport i volen tornar a la societat allò 
que han guanyat. Rafel Nadal a través de 
la seva fundació fa una tasca molt activa 
amb els nens discapacitats o la fundació 
d’en Tony Robredo fa el mateix amb per-
sones amb cadires de rodes. 

La RSC està reconeguda i acceptada de ma-
nera unànime per la massa social del club?

Fa pocs mesos vàrem posar en marxa 
una iniciativa titulada “Tennis 2000”, un 
document intern amb la col·laboració 
dels nostres socis. –Els vàrem preguntar 
què volien que fos el club–. I pel que fa 
a l’aspecte de l’actuació social tots volien 
que el nostre fos un club capdavanter en 
aquest aspecte i creien que seria molt in-
teressant que el tennis pogués col·laborar 
en el tema de la formació, dels valors i de 
la cultura de l’esforç. També van valorar 
que el tennis podria ajudar en el procés 
d’integració social.

La dimensió de ser el Reial Club Tennis 
Barcelona-1899, ha esdevingut referèn-
cia en molts aspectes, pot arribar a ser-ho 
també en aquest?

No és la nostra vocació ser referents en 
res, és cert que hi ha qui s’emmiralla en 
nosaltres i és possible que les decisions en 
l’àmbit de la solidaritat puguin ser tingu-
des en compte per altres clubs.

amb  
veu pròpia

Entrevista a Albert Agustí
President  
del Reial Club de Tennis 
Barcelona-1899

l’informatiu
Via Laietana, 5 ent.
08003 Barcelona
Tel.: 93 344 69 00
empresesambcor@caritasbcn.org
clubsambcor@caritasbcn.org
firesambcor@caritasbcn.org
www.caritasbcn.org
CC: 2100-0965-50-0200110175www.facebook.com/caritasbarcelona twitter.com/caritasbcn entitatsambcor.org

Càritas Diocesana de 
Barcelona ha rebut el 
SOL de Plata del “Festi-
val Iberoamericano de 

la Comunicació Publicitària” 
dins la secció Serveis i Insti-
tucions per la Campanya “Un 
NO per a ningú” que va crear 
desinteressadament l’agencia 
de publicitat Bassat Ogilvy.


