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EDITORIAL
Us presentem el primer exemplar de la nova revista Aliances. Substitueix l’Informatiu
d’Entitats amb cor que, en 22 números, ha intentat explicar de forma exhaustiva totes
les col·laboracions!
Amb la nova revista volem canviar d’enfocament i oferir-vos contingut de qualitat
sobre la RSC/RSE/RSO vinculada amb Càritas per mitjà d’entrevistes i casos pràctics
que ens ajudin a transmetre com es concreten les aliances que anem teixint. A les
últimes pàgines de la revista hi trobareu llistades totes les entitats que han col·laborat
amb nosaltres durant el 2017.
Més enllà d’aquestes pàgines, i aprofitant l’oportunitat que ens donen les noves
tecnologies, seguim alimentant el Blog d’Entitats amb cor per a convertir-lo en un
espai referent de la responsabilitat social a casa nostra. A més, a l’apartat ‘Elles ja
són Entitats amb cor’ de la nostra pàgina web, hi trobareu els agraïments per les
col·laboracions realitzades.
Vull aprofitar aquestes línies per recordar-vos que la crisi no s’ha acabat. Durant el
2017 vam atendre 22.635 persones en 401 projectes i, tal i com diu el lema de la
nostra darrera campanya, no ens conformem. Ens cal seguir treballant per les
persones que més ho necessiten.
Com sabeu, el 85% dels ingressos de Càritas Diocesana de Barcelona
provenen de fons privats: socis, donants i moltes entitats jurídiques
(empreses, clubs esportius, escoles, universitats, etc.) que ens
permeten desenvolupar la nostra acció social arreu de la diòcesi.
És per això que us volem agrair la vostra aportació i demanarvos que ens ajudeu a arribar a més persones.
I recordeu que cada euro que aporteu es multiplicarà
per 2,7 (segons l’estudi Valor Social Integrat fet per
l’Institut Cerdà).
Espero que la nova revista Aliances (de les
Entitats amb cor) us agradi i us sigui útil.
Moltes gràcies per ajudar-nos a ajudar!
CRISTINA GARCIA
Directora de Serveis
Corporatius
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L’OPINIÓ

La RSE,
en el cor de l’empresa
JOAN FONTRODONA
Professor d’Ètica Empresarial a la Càtedra CaixaBank
de Responsabilitat Social Corporativa
IESE Business School
La RSE és un concepte en evolució del qual
poden trobar-se moltes definicions. Les
mateixes paraules que componen l’expressió
ens ajuden a fer-nos una idea del seu significat: la
responsabilitat social de les empreses té a veure
amb la manera com les empreses responen a
les demandes de la societat. Avui dia sembla
bastant acceptat (de vegades més en la teoria
que en la pràctica) que no és una resposta
suficient aquella que diu que les empreses ja
compleixen amb la seva responsabilitat guanyant
diners −com més millor− mentre respectin les
lleis i costums socials. Però hi ha el perill de
passar-nos per l’altre extrem i que comencem a
allargar la llista de demandes a les empreses fins
a fer-la no només
impossible de
manejar sinó injusta,
Implicar-se en
per excessiva.
activitats de

voluntariat o d’acció
social suposa per
a les empreses
despertar les seves
consciències a una
realitat diferent

Per trobar el
punt mitjà en
aquesta llista de
demandes a les
quals l’empresa ha
de donar resposta
convé posar un
cert ordre. Hi ha
un concepte clàssic en la cultura cristiana que
ens ajuda a fer-ho: el concepte de proïsme, d’on
deriva el concepte de proximitat. L’empresa és
més responsable d’aquelles coses que li són més
properes. Per això, la primera responsabilitat
de les empreses és “fer bé allò que han de fer”.
La responsabilitat social ben entesa comença
per fer una avaluació de la cadena de valor de

l’empresa i veure com es poden incloure criteris
socials, mediambientals, de bon govern i ètics en
els diferents aspectes d’aquesta cadena de valor.
Entesa així, la responsabilitat social de l’empresa
no és un afegit −com de vegades algú l’ha
volgut considerar− sinó que és al cor, al nucli de
l’activitat de l’empresa.
Un cop assegurat aquest primer nivell de
proximitat, l’empresa podrà ocupar-se d’altres
nivells menys propers, i podrà dedicar recursos
a altres tipus d’activitats amb què −com a “bona
ciutadana”− pot contribuir a la millora de la
societat: accions de voluntariat, de filantropia,
etc. Tot l’àmbit de l’acció social. Però seria
contradictori (encara que se’n poden donar
alguns casos) que una empresa fes moltes
activitats d’acció social i que en les seves
operacions diàries no procurés complir les
seves responsabilitats. La responsabilitat social
comença dins de l’empresa. També en aquest
sentit la responsabilitat social està en el cor.
A vegades, en el procés d’aprenentatge
l’estratègia és anar de la perifèria a l’interior.
L’experiència ens diu que, molt sovint, implicarse en activitats de voluntariat o d’acció social
suposa per a les empreses despertar les seves
consciències a una realitat diferent. La reacció
positiva de la societat, dels grups d’interès −molt
especialment dels propis empleats− els porta
a descobrir la importància de preocupar-se no
només per la butxaca, sinó sobretot pel cor,
per les persones. És un procés d’aprenentatge i
d’interiorització que tots −també les empreses−
necessitem. //
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Reptes en l’excel·lència
social de les empreses
JOSEP MARIA CANYELLES
Soci consultor de Vector5|excel·lència i sostenibilitat,
i coordinador de Respon.cat
La responsabilitat social no és una
suma de bones pràctiques. Aquest és un
aclariment previ sempre necessari perquè sovint
es confon la RSE amb les bones pràctiques:
que una empresa promogui la conciliació de
la vida laboral i familiar o contracti persones
de col·lectius amb dificultat mereix el nostre
reconeixement, però no equival directament a
RSE. La raó és que la RSE és més àmplia, és un
estil de gestió, i ha d’afectar tota l’organització
de dalt a baix i d’un extrem a l’altre, cosa que
certament es manifestarà en forma de bones
pràctiques. La dificultat és passar d’una aproximació basada en la mera addició de bones
pràctiques a un model integral, que parteixi de
l’ètica i generi sostenibilitat.
La tendència és el negoci responsable.
Quan em pregunten quina és la tendència,
aquesta és la meva resposta, que és com dir que
la RSE tendeixi a ser realment RSE, és a dir, un
enfocament transversal dins de l’organització i
vinculat al model de negoci, no com una acció
col·lateral. Estem encara, per tant, en el camí de
descobrir el sentit empresarial de la RSE i que
l’ètica empresarial deixi de ser un oxímoron.
I respecte on es posa el focus d’atenció, diria
que hi ha dues grans línies centrals: l’empresa
saludable, que posa el focus en la persona, i
l’economia circular, que és un enfocament tant
mediambiental com economicista. Cal dir que
l’economia circular també genera beneficis
socials com, per exemple, les entitats socials que
recuperen peces de roba, que han generat molts
llocs de treball per a col·lectius amb dificultats
d’inserció.
La responsabilitat social és la que
assumeix una empresa o organització
davant de la societat pels impactes de la
seva activitat i per la coresponsabilitat en
els afers comuns que afecten la sostenibilitat
del mercat, de la societat i del medi ambient.
Metodològicament, la RSE parteix de la

formulació d’un compromís ètic orientat a la
creació de valor sostenible en tots els vectors
d’impacte de l’organització: social, econòmic,
laboral, ambiental, bon govern. Es gestiona
com un procés de millora contínua que ha de
permetre tant prendre consciència del context
de sostenibilitat per mitjà de la identificació
dels temes rellevants i del diàleg amb els grups
d’interès, com també rendir comptes.
Algunes empreses han assolit
l’excel·lència en el context de la seva activitat
empresarial, en els processos de gestió que els
resulten coneguts. Però les empreses tenen
unes responsabilitats no solament davant els
clients o davant les lleis sinó que cada cop més
van assumint que també tenen responsabilitats
davant la societat, davant de múltiples accionistes
que tenen interessos legítims. I no totes les
empreses que havien excel·lit en allò conegut
han fet el salt que es deriva d’acceptar que la
llicència social per operar requereix conquerir
noves legitimitats, requereix comprendre el
context canviant de sostenibilitat per a l’activitat
corporativa.
L’empresa ha de passar de
l’excel·lència operativa a la social, de
fixar la mirada en els processos convencionals a
explorar noves mirades, noves demandes, nous
reptes, sobre àrees no tradicionals de la gestió
empresarial. Si cada organització fa molt bé la
seva feina i acompleix amb la seva missió però, a
més, també incorpora criteris de funcionament
que permetin abordar reptes de la societat,
tant internalitzant els impactes de la pròpia
activitat empresarial com contribuint a resoldre
necessitats i inquietuds significatives, abordarem
l’eficiència social i la societat evolucionarà amb
celeritat cap a millors cotes de progrés. Aquesta
és la responsabilitat de les empreses i les
organitzacions davant la societat. I aquesta és la
visió sistèmica que ens permet avançar vers un
Territori Socialment Responsable. //
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EL REPORTATGE

Enlairar el
projecte laboral
TEXT: JORDI JULIÀ I ITZIAR BRAVO
FOTOGRAFIES: DANI CODINA

Si un globus té aire, s’enlairarà.
Si una persona té autoestima,
tirarà endavant. Aquesta metàfora
explica Feina amb cor, un projecte
que després de quatre anys
d’existència ha aconseguit inserir
més de 3.000 persones.
Gianmarco Miquel va estar sense feina durant
un any. Després de cercar i cercar sense èxit
va començar a perdre l’esperança, i va arribar a
creure que no tornaria a treballar. Fou en aquest
moment quan va conèixer Feina amb cor, un
projecte d’inserció laboral que acompanya la
gent en la recerca de feina.
Dessirée Garcia, responsable d’aquest programa,
afirma que Feina amb cor és com un globus
aerostàtic: requereix un treball en equip per
fer-lo enlairar. Per il·lustrar aquest
treball en equip hem enlairat el
“Quan ets
Gianmarco; Odette Maturana, cap de
una empresa
petita Càritas Recursos Humans de Jamones Ciurana
i la Dessirée de Càritas en un globus
et pot donar
perquè expliquin com el treball en equip
un cop de mà
ha aconseguit que en Gianmarco ara
en la recerca
treballi.

de persones
qualificades”

“No tenir feina significava no estar
involucrat en la societat”, diu en
Gianmarco. Durant el període en què estava
a l’atur va estar molt desmotivat, i conèixer
Feina amb cor el va ajudar a reprendre el rumb
per aconseguir una feina. Des de llavors s’ha
sentit acompanyat en tot moment, i ara se sent
valorat. Gràcies al suport dels professionals de
Feina amb cor, en Gianmarco va trobar feina
a Jamones Ciurana, una empresa ubicada a
Badalona que es dedica a la comercialització de
pernils. L’Odette afirma que estan molt contents
de la col·laboració amb Càritas. “Quan ets una
empresa petita, és molt interessant i profitós
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comptar amb el suport d’una institució com
Càritas, ja que et pot donar un cop de mà en la
recerca de persones qualificades i en el procés
de selecció”, afirma l’Odette. En Gianmarco
ja fa temps que treballa a Jamones Ciurana, i
l’Odette destaca que Càritas ha continuat fent el
seguiment per confirmar que tot va bé. “Són una
entitat molt responsable, i en cas que tinguem
alguna nova vacant, segur que contactarem amb
Feina amb cor”, explica l’Odette.
En Gianmarco afegeix que Feina amb cor és
diferent de qualsevol servei públic d’ocupació.
“A Feina amb cor no ets un número, no ets un
currículum en una pila de papers, i això es nota
en l’acompanyament dels professionals”, explica.
Ara diu que pot somniar amb un futur lluminós
i que en aquests moments gaudeix d’una millor
qualitat de vida.
Per a la Dessirée encara hi ha molt de camí per
recórrer. “Hi ha molts aturats de llarga durada
que porten tres, quatre o cinc anys sentint-se
dir que no són vàlids. Des de Feina amb cor

els acompanyem perquè recuperin l’autoestima
i tornin a agafar les regnes del seu projecte
laboral”, afirma.
Feina amb cor és un projecte destinat a totes
aquelles persones que fa més d’un any que
estan sense feina i que ja no cobren la prestació
d’atur. Des del projecte se’ls ajuda a redactar
un currículum, fer recerca activa de feina, saber
comunicar-se i fins i tot realitzen simulacres de
feina. “El més important és que les persones
tinguin tot allò que és necessari per anar a
treballar o presentar-se a una entrevista. Si a
algú li cal una americana negra o uns ganivets de
cuina per treballar, des de Càritas li brindarem
aquestes eines”, afirma la Dessirée.
Després d’una hora de trajecte, el globus aterra.
Gràcies a la feina en equip han aconseguit
finalitzar un recorregut que ha beneficiat totes
les parts involucrades. //

Si sou d’empresa i necessiteu contractar
persones qualificades contacteu amb
Feina amb cor:
feinaambcor@caritas.barcelona

ALIANCES / 8

NOVES TENDÈNCIES

La innovació arriba
a les ajudes alimentàries
TEXT: MARTA PLUJÀ I TANIA SCHMITT

A Càritas estem vivint un canvi
de model en la distribució
d’aliments. Els temps de crisi van
exigir una resposta immediata
per atendre les necessitats
bàsiques de milers de persones
a casa nostra. Un cop superada
la tempesta, arriba el moment
de replantejar el model.
Amb la voluntat d’explicar
aquesta transició a les escoles,
va sorgir la campanya “Ajuda’ns
amb 1€ a omplir el carret
solidari”.
És una campanya de
sensibilització per treballar
amb els infants la idea que
l’alimentació és un dret que
té tothom. Per això s’han
elaborat unes dinàmiques per
dur a terme a l’aula i que van
acompanyades d’un díptic
adreçat a les famílies. Tant en
les activitats de classe com en
el fulletó que s’enduen a casa,
s’hi explica el paper bàsic dels
aliments en totes les cultures,

no només per cobrir una
necessitat vital, sinó també, com
a funció social i cultural.
La dinàmica acaba amb un
gest solidari. Com que és una
campanya pensada per a infants,
hem creat uns elements de
suport vistosos i al·legòrics que
els ajudin a connectar amb la
idea de comprar: un carret de
supermercat que no hauran
d’omplir amb menjar sinó amb
unes guardioles que imiten
els cartrons de la llet o l’oli i
en les quals cadascú hi posarà
un euro. L’objectiu és que els
infants entenguin que més que
comprar menjar és preferible
recolzar econòmicament les
famílies vulnerables. Així, evitem
l’estigmatització que suposa
rebre aliments i garantim que
les famílies destinatàries puguin
comprar aquells aliments que
necessitin.
Aquesta campanya ha tingut
molt bona acollida a les escoles.

L’èxit ha fet que comencem a
treballar en aquesta línia més
enllà de l’àmbit educatiu. Per
al nou curs tenim el repte de
traslladar-la a les empreses i a
altres entitats.

Doneu-nos el millor
de vosaltres
Durant els darrers anys, la societat
civil ha pres consciència i ha
instaurat una cultura solidària de
distribució dels excedents entre
les persones vulnerables. Aquest
gest ha permès lluitar contra el
malbaratament però no ha estat
suficient per respondre a les
necessitats reals de cada família.
A Càritas fa temps que pensem
que cal desvincular els excedents
de l’ajuda i per això optem per
fomentar els donatius econòmics.
Les aportacions monetàries
permeten que les famílies puguin
comprar allò que necessiten,
garanteix l’accés a productes frescs,
com peix i carn, i educa les famílies
en una gestió responsable.
També hi ha altres formes de
col·laborar amb la nostra institució
i donar resposta a necessitats
concretes de les persones que
atenem.
Pregunteu-nos quines i us
ajudarem a triar la que millor
encaixi a la vostra activitat. //
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SENSIBILITZACIÓ

L’àmbit educatiu, eina de
transformació social
TEXT: MARTA PLUJÀ / FOTOGRAFIES: MARTA PLUJÀ I ALBERT ESCUDER

Qualsevol organització amb el propòsit de
transformar la societat té el repte d’aconseguir
que els seus valors acabin convertint-se en
els valors socials dominants. És per això que
treballar en l’àmbit educatiu és una prioritat per
a la nostra institució.

sensellarisme, entre d’altres. A les universitats
les activitats mostren, sobretot, com es treballa
la responsabilitat social a les empreses que
col·laboren amb Càritas.

Transmetre i compartir els valors de Càritas
–que, essent els valors de la religió cristina,
són universals– és l’objectiu tant del programa
d’Escoles amb cor i Educació amb valors com del
d’Universitats amb cor, per bé que cada un té
objectius específics molt diferents.
A les escoles busquem plantar llavor, és a dir,
treballem per la sensibilització. A les universitats,
en canvi, sense deixar aquest aspecte bàsic,
també busquem la mobilització, convertir aquesta
llavor en fruit.
Aquesta és una opinió compartida tant per
Eduard Vidal, director de l’escola Sant Ramon
Nonat de Collblanc, a Barcelona, com per Eva
Perea, rectora de la Universitat Abat Oliba
CEU, perquè tots dos treballen en centres en
què l’educació en valors forma part del seu
ideari, i més des de la perspectiva dels valors
de l’humanisme cristià. I ambdós també estan
d’acord que la proposta que fa Càritas de
xerrades, tallers i accions formatives encaixa
perfectament en els seus centres.
A Barcelona, durant el curs, fem activitats a
prop de 150 escoles i 15 universitats i escoles
de negocis. A les escoles les adaptem a les
diferents edats i tractem qüestions com el
voluntariat, l’exclusió social, la vellesa o el

Alumnes de l’escola Sant Ramon Nonat de Collblanc

L’equip d’Escoles amb cor i Educació en valors
està fent un esforç per tal que els continguts
siguin atractius i interessants per a l’alumnat,
sobretot incentivant la participació. I també
busca la forma d’involucrar aquests alumnes en
activitats fora de l’escola.
En el cas de les universitats, a banda de les
taules rodones sobre responsabilitat social a les
empreses s’hi fa alguna xerrada relacionada amb
l’acció de Càritas. L’Abat Oliba CEU, a més de
ser la primera Universitat amb cor, és una de
les més actives. La seva rectora opina que “era
molt fàcil avançar, per això ja hem fet diversos
projectes pilot que han sortit sols”. Un d’aquests
pilots és la menció honorífica que s’atorga al
millor treball final de màster amb contingut
social i que Perea considera que “té un gran
valor perquè els alumnes no només fan el treball,
sinó que se’ls reconeix i queda com a projecte”
o la clínica jurídica (professors i alumnes de Dret
assessoren legalment persones sense recursos
ateses per la nostra entitat).
Tot l’àmbit educatiu està d’acord que transformar comença per prendre consciència. Si
donarà fruits o no, ja és tota una altra història.

Eva Perea, rectora de la Universitat Abat Oliba CEU
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Llavors de futur en l’àmbit educatiu

El servei es fa festa
Diverses escoles treballen durant tot el curs
per oferir la Festa intergeneracional de
primavera, una vetllada a la gent gran atesa per
Càritas: números musicals, manualitats de record,
ornaments per a l’espai...
Els joves ho valoren molt positivament. “Són
experiències que t’omplen com a persona.
M’agrada estar amb gent de diferents edats,
relacionar-m’hi i passar una bona estona”, diu
David Arroyo, alumne de 4t. d’ESO a l’escola Sant
Ramon Nonat i afegeix: “Jo soc molt tímid, i el
voluntariat m’ha ajudat a relacionar-me millor
amb la gent”. En Marc Martínez, company seu de
curs, diu: “Poder fer feliç la gent gran, encara que
només sigui una estona, no costa res i t’ho passes
bé.” Això mateix pensa la seva companya Noelia
Rodríguez: “Veure la cara de felicitat amb què et
reben és una sensació que t’omple i et fa feliç”.
El dia de la festa, que enguany va fer-se a les
Cotxeres de Sants, els escolars preparen l’espai,
acompanyen les persones i les acomoden, seuen
amb elles per donar-los conversa, els serveixen el
berenar i duen a terme els espectacles que han
preparat durant el curs per a aquesta ocasió.
Són moltes hores de feina, “totes les hores de
pati i de menjador des del setembre” –precisa
la Noelia, “i alguns divendres ens hem quedat a
la tarda”, puntualitza en David, però fer-ho els
omple d’il·lusió.
Aquesta és una activitat en la qual s’involucra
tota l’escola. Tots els cursos aporten textos que
es recullen en una publicació, que després es fa
arribar a les persones ateses.

Tot plantant la llavor social
Aquest 2018 s’ha realitzat la
sisena edició de la Barcelona
Thinking Challenge, una marató
d’emprenedoria social que va néixer
de la col·laboració entre la Universitat
Abat Oliba CEU i Càritas.
Es planteja una problemàtica real
(atur de llarga durada, inclusió
de persones amb discapacitat,
dificultats d’aprenentatge, etc.)
seleccionada entre l’alumnat del
Club d’emprenedors, el professorat i
Càritas.
Els estudiants, organitzats en grups
d’entre set i deu, tenen tot un dia per
crear una empresa que solucioni la
problemàtica inicial.
Un jurat format per professorat,
empresaris, persones expertes en
emprenedoria i voluntaris de Càritas
fa una primera valoració de tots els
projectes. La nota final es completa
amb la presentació oral de només cinc
minuts per grup.
Finalment, s’atorguen dos premis: un
al millor projecte (grup) i un altre
a l’alumne més brillant (individual).
El premi té una part en metàl·lic i
una altra en forma d’experiència
d’emprenedoria del món empresarial.
La Barcelona Thinking Challenge és
l’única iniciativa d’aquest tipus amb
un objectiu social, l’única que planta
aquesta llavor. //
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La cultura i l’oci com a instruments
de cohesió social
XAVIER ROIGÉ I VENTURA
Professor d’Antropologia Social, Universitat de Barcelona
Les causes d’exclusió social són múltiples i
tenen a veure amb factors laborals, econòmics,
polítics, d’identitat cultural, d’edat o relacionades
amb discapacitats psíquiques o físiques. Però a
banda d’aquests factors, no podem oblidar els
relacionats amb la cultura i l’oci. Gaudir-ne és
imprescindible per a qualsevol persona, però
és especialment significatiu per a persones en
situació d’exclusió social. Davant de necessitats
més urgents de caire social, sovint les polítiques
públiques i també les organitzacions socials
obliden que la inversió en cultura i en oci no
és només una necessitat per al millor benestar
de les persones, sinó sobretot una inversió en
cohesió social.
Això és important per dues raons. En primer
lloc, com a element preventiu de l’exclusió
social. En qualsevol societat, l’oci i l’accés a la
cultura ens permeten identificar-nos amb un
grup amb qui compartim una identitat cultural.
La participació en activitats culturals de tota
mena permet sentir-nos partíceps d’una
identitat del nostre grup social més immediat i
al mateix temps del nostre poble, ciutat o país.
Evidentment, els factors d’integració social són
múltiples i diversos en una societat pluricultural,
però l’accés a la cultura (entesa en un sentit
antropològic com el conjunt d’elements que ens

identifiquen socialment) esdevé un factor clau en
qualsevol política cultural i social. Per això calen
dues coses: un canvi en les polítiques culturals
vers una major participació social i tenir clar
que la inversió en cultura és invertir en cohesió
social i en prevenció de l’exclusió social.
En segon lloc, sovint considerem elitistes les
polítiques culturals. Quan al maig del 68 es
reivindicava “la Gioconda al metro” es demanava
allò que sovint s’oblida: el valor integrador de
la cultura. Són moltes les accions que ja fan les
entitats culturals per a persones en situació
d’exclusió però poden passar desapercebudes:
des d’apropar l’òpera a tothom fins a obrir les
sales d’exposicions a persones sense recursos,
o fer museus assequibles a persones de tota
condició. Sense oblidar les grans possibilitats
terapèutiques de la música, les arts o els
espectacles per a les persones amb discapacitats.
Es fan moltes accions en aquest sentit, però en
calen moltes més per convertir la cultura i les
institucions culturals en una mena d’“hospitals
culturals” accessibles a persones sense recursos,
discapacitades, o persones amb risc d’exclusió.
Per fer-ho possible cal que les polítiques socials i
culturals vagin de bracet i que l’oci i la cultura es
vegin com un element fonamental. //

Els beneficis de la música
L’Abelardo tenia molts problemes de comportament. El col·legi li va
recomanar a la seva àvia que el portés al psicòleg, i d’allà van derivar-lo
al psiquiatre, qui va decidir medicar-lo. Però l’àvia veia que no millorava.
Estava desesperada i va decidir recórrer a Càritas. Es va oferir a
l’Abelardo la possibilitat d’estudiar música a Xamfrà –entitat del Raval,
col·laboradora habitual–.
Des de llavors, l’actitud del nen va fer un gir. L’àvia explica emocionada
que un dia el seu net va tocar el violí a classe i que la professora plorava.
Fa dos anys que ja no pren medicaments ni necessita teràpia.
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“Tots tenim, dins nostre,
una part de deure envers la
comunitat per millorar-la”
Entrevista a Jordi Sala,
Director de Recursos Humans de l’Hotel Arts

Quin és el retorn que teniu
per part dels empleats quan
participen en activitats
d’aquest tipus?

TEXT: ITZIAR BRAVO
FOTOGRAFIA: ALBERT ESCUDER

Imponent i icònic es perfila
l’Hotel Arts sobre l’horitzó de
Barcelona. El defineixen aquests
adjectius però també d’altres
més invisibles i intangibles com
la solidaritat i l’entrega. Parlem
amb el seu director de Recursos
Humans, Jordi Sala, sobre el
model de RSC que impregna
l’hotel i els seus empleats.
L’Arts és un hotel molt
involucrat en l’àmbit de la
RSC. Per què heu apostat per
aquest compromís social?

Ho portem a la sang. Fa dotze
anys que, anualment, seguim les
directrius de fer accions per a
la comunitat. Ho fem perquè
volem utilitzar la nostra posició
d’hotel de cinc estrelles i referent
a Barcelona per donar exemple
que aquest és un compromís
que tots hem de tenir.
Compteu amb centenars de
treballadors, tan interns com
externs. Com aconseguiu
involucrar tanta gent en
aquest compromís social?

És important convidar-los i que
se sentin part d’un projecte.
Quan tots els empleats tenen
una vocació de servei com
passa al nostre hotel, la gent se
sent molt còmoda. Egoistament,
s’emporten més del que donen
i realment valoren aquest plus
d’impacte a la comunitat. Al

iniciatives fixes, ja marcades
durant l’any, com és l’euro per
nòmina dels empleats, comprar els regals de Reis Mags
del projecte Glamparetes o
aportar el càtering a la festa
de primavera i Nadal dels
avis. Però també organitzem
campanyes puntuals per
cobrir necessitats concretes
d’aliments o roba.

Els agraden tant que en
proposen de noves. Quan
demanem als empleats la
valoració de les accions
solidàries que fem, ens indiquen
que són clau i que, per això, es
queden a treballar aquí.

final, tots tenim, dins nostre,
aquesta part de deure envers la
comunitat per millorar-la.
Hem parlat del vostre
públic intern. Però com
comuniqueu la RSC als
vostres clients i proveïdors?

Habitualment no ho fem.
És un dels factors que
tenim pendents. A vegades,
participem en taules rodones
que Càritas organitza en
universitats i molts estudiants
m’ho diuen: ‘Això ho heu de
difondre perquè si jo sé que
sou molt sensibles amb la
comunitat, escolliré segurament
allotjar-me en el vostre hotel o
venir a dinar o sopar’.
La vostra col·laboració
amb Càritas és molt àmplia
i continuada. Quines
activitats porteu a terme?

Càritas és el col·laborador amb
qui fem més accions. Tenim

El vostre hotel també és
un lloc de pràctiques per
a les persones ateses que
realitzen el curs d’hostaleria
de Càritas. Per què decidiu
convertir-vos en una
empresa formadora?

Des d’un punt de vista egoista,
aquestes persones que fan
pràctiques ens injecten valors
que potser nosaltres tendim a
no veure dia rere dia com ara
l’esforç o la superació. Molta
de la gent que fa pràctiques
aquí l’acabem contractant.
I això dona molta energia
a l’equip perquè veus que
realment la dedicació i les
ganes de treballar tenen la seva
recompensa.
Finalment, què preteneu
aconseguir amb la RSC?

En agradaria ser font
d’inspiració per a d’altres. Si
amb el petit gra de sorra que
podem aportar nosaltres,
altres s’animen a fer accions
semblants, entre tots podrem
millorar la societat. //
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“L’esport és una de les eines
més potents per treballar la
integració”
Entrevista a Albert Agustí,
President del Reial Club de Tennis Barcelona
TEXT: JORDI JULIÀ / FOTOGRAFIA: ALBERT ESCUDER

Fa més de vuit anys que
el Reial Club de Tennis
Barcelona col·labora amb
Càritas, quina valoració en fa?

Molt positiva. Quan se’ns va
proposar aquesta col·laboració
no vam trigar ni un segon a dir
que sí. Quan una entitat com
Càritas es posa en contacte
amb nosaltres i ens ofereix
la possibilitat d’ajudar-los en
temes socials, decidim apuntarnos-hi ràpidament.
Com es materialitza la
col·laboració amb Càritas?

Hem intentat fer un “vestit
a mida”. Cada club i cada
institució aporta coses
diferents en funció del seu
àmbit de treball. En el cas del
Reial Club de Tennis Barcelona,
celebrem un concert solidari
anual en el qual Càritas és una
de les entitats beneficiàries.
També realitzem estades
d’estiu durant els mesos de
juny i juliol on participen
infants de famílies ateses per
Càritas conjuntament amb la
resta de nens i nenes. D’altra
banda, durant el Trofeu Conde
de Godó fem recollida de brics
de llet.
Ha anomenat les Estades
amb cor. Quina importància
té l’esport en el desen-

volupament dels infants?

No conec res més transversal
i profund que un infant jugant
a tennis o a futbol. El primer
dia que els infants participen
a les estades sempre és més
complicat, però en pocs
minuts els nens i nenes es
relacionen i s’integren amb la
resta de companys. Per mi no
hi ha una eina més poderosa
que l’esport per a treballar la
integració. A més, és una eina
molt beneficiosa per a la salut
mental dels infants. M’agrada
dir que l’esport i la cultura
fan millors societats i millors
persones.
Per què col·laborar amb
Càritas i no amb una altra
entitat social?

Vam pensar que l’entitat que
portava més anys dedicant-se
a l’acció social i des d’un lloc
com l’Església era Càritas. El
factor que va fer-nos decidir

fou la seva transversalitat i
proximitat, perquè Càritas la
pots trobar a cada barri de
Barcelona i acompanya gent
que viu a pocs metres de casa.
Què és per a vostè la
Responsabilitat Social
Corporativa?

Per a mi la RSC ho és tot.
Avui dia no hi ha club, entitat
o empresa que no es plantegi
un cert retorn a la societat
dels beneficis que obté.
Personalment crec que hem
de fer tot allò que puguem
per a aquelles persones que
no han tingut les mateixes
oportunitats que nosaltres.
Què diria a un club que
estigui pensant a col·laborar
amb Càritas però que
encara no s’hagi decidit?

Que vinguin, que em truquin si
cal, que parlin amb mi o amb
la meva junta. Els explicarem
com col·laborem amb l’equip
de professionals i voluntaris de
Càritas.
Acaba el seu mandat, com
s’imagina el futur entre
el Reial Club de Tennis i
Càritas Barcelona?

No tinc cap dubte que el
pròxim president del Reial
Club de Tennis, conscient
de tota la feina que s’ha fet,
valorarà aquesta col·laboració
tan positivament com jo. //
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MEMÒRIA 2017

Al llarg de 2017 hem atès 22.635 persones en els 401 projectes diocesans que
duem a terme a la diòcesi i 73.676 més a les 170 Càritas parroquials i arxiprestals.

Les dificultats per regularitzar la situació
administrativa, la precarietat laboral, l’habitatge
insegur i els ingressos insuficients són els principals
obstacles per a una vida digna. Són situacions que
repercuteixen en la salut i el benestar i acaben
cronificant la vulnerabilitat.

Comptem amb 7.677 socis i donants i 670 Entitats amb cor
que ens donen suport i hem disposat de 22 milions d’euros.

Tipus d’entitats col·laboradores
UNIVERSITATS
4%
FUNDACIONS
6%

CLUBS
8%

Persones que reben l’impacte de la RSC

8.977 persones

CULTURA
7%

ESCOLES AMB COR
13%
EMPRESES AMB COR
62%

670

Més de
Entitats amb cor

ESCOLES AMB COR
4.121

UNIVERSITATS
1.993

CULTURA
1.492

EMPRESES
AMB COR
1.127

CLUBS
223

Tipus de col·laboracions

MOBILIARI

FESTA DE LA GENT GRAN
HIGIENE

PRESTACIÓ DE SERVEIS

ACTIVITATS ESPORTIVES SOLIDÀRIES

PUERICULTURA

ECONÒMIC INSERCIÓ LABORAL

TROBADA ANUAL ESCOLES AMB COR

ENTRADES D’OCI I CULTURA

XERRADES DE SENSIBILITZACIÓ/SOCIALS

ALIMENTS

ESTADES ESPORTIVES ESTIU
ACOMPANYAMENT GENT GRAN

PARAMENT DE LA LLAR

ALTRES

MATERIAL ESCOLAR

DIFUSIÓ ACTIVITATS DE CÀRITAS

TAULA RODONA BONES PRÀCTIQUES RSC

FUNDACIONS
21
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EMPRESES AMB COR, COL·LEGIS
PROFESSIONALS I GREMIS
16NOU SERVEIS AUDIOVISUALSSL
2003 GRUP CENTRE CLÍNIC SL (IMOI)
3G SERVICIOS DE SALUD SL
A YBARSL
AACNI SLP
ABACUS SCCL
ABK RIESGOS & SEGUROS
AC HOTEL BARCELONA FORUM
AC MARCA SA
ACAVE - ASS. CATALANA D’AGÈNCIES DE
VIATGES

BARCELONA TRANSIT, SRL

DIBAR HOSTELERIA GROUP SL

BARCELONA TURISME

DICOINSA SL

BARNA PORTERS SEGURETAT SL

DIRPLER ZONE SL

BASF ESPAÑOLA SL

DOBER IMPORT EXPORT,SL

BASI S.A.

DONACIONS ANONIMES MAGATZEM

BBVA SA

Eª EMPLEADOS DEL HOGAR

BCN TRASTASSARTEXPO SL

Eª SECTOR TRANSPORTE, MENSAJEÍA Y
SEGURIDAD

BEBÉ DUE ESPAÑA SA
BEGINDAU SL
BEST WESTERN PREMIER HOTEL DANTE
BIOIBÉRICA SA
BIOZERAM SOLUTIONS SL
BRUDY TECHNOLOGY SL

EBA VALLCARCASLP
ECOPARC
EDICIONS 62 S.A.
EDITORIAL CASALS
EDUCA BORRAS
EL MUNDO DEPORTIVO

ACCIONA FACILITY SERVICES SA

BUFETE PUIG FONTANALS ASOCIADOS SL

ACTUAL CAPITAL ADVISORS SL

BURUNDY SENY SL

EL PAIS

ACZEDASL

BUSQUETS GÁLVEZ CONSULTORES
INMOB. MADRID

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
EL PUNT AVUI

BUSQUETS GÁLVEZ SL

ELECTRICA GUELL SA

BY MY ECO

ELYSIUS EUROPA SL

CADEME SL

EMPLEATS DEUTSCHE BANK

CAFFE D’AUTORE SL

EQUIPOS Y MAQUINARIA GRÁFICA SL

CAIXABANC CONSUM

ESCOLA INFANTIL NINETS

AIR VAL INTRNATIONAL SA

CAN XIOL SL

ESIN TRES SL

ALBERTO ROCA DEU SL

CAPRABO, SA

ESTELS 98 SL

ALDICER CAPITAL SL

CARGOTRANSPORTS SL

ESTEVE SA

ALFA CONSULTING SL

CARTONAJES M PETIT, SA

ALLIANZ

CATALONIA HOTELS & RESORTS

ESTRUCTURAS Y ORGANIZACIÓN
BARCELONESA, SL

ALMIRALL SA

CATALUNYA CRISTIANA

AMER SPORTS SPAIN

CHG-MERIDIAN

ANDRES ESPINOS SL

CIRCULO INMOBILARIA MERIDIANASL

ANTIGUA CASA JOVÉ SA

CLEAN & HOME

APARTHOTEL SILVER PROYECTOS E
INMUEBLES SA

CLECE SERVEIS INTEGRATS

ARAMARK SERVICIOS DE CATERING (1/2)

COELECTRIC AG ASOC 2001 SLU

ARRENDADORA INMOBILIARIA
CATALANA SA

COGESPAR SA

ADAGIO SA
ADDECO
ADIQUIMICA SA
ADVISORY BOARD ARCHITECTS EUROPE SL
AGENCIA REPRESENTACIÓN COMERCIAL
HEQUIP 2 SL

ARRENDADORA VALLESANA DE
INMUEBLES SL
AS.PREJUBILATS JUBILATS I PENSIONISTES
CATALUYA

COCA COLA IBERIAN PARTNERS

COL. D’APARELLAD. ARQUITEC. I ENGINY.
BCN - CAATEEB
COMAS & PARTNERS, SA
COMAS EVERYDAY CUTLERY – (FELAC)

ESTUDI RAMON FOLCH ASOCIATS SL
EUROFIRMS ETT. SLU.
EUROTRONIX SA
EXPERTUS SERVICIOS HOTELEROS, SL
EXPLOTACION HOTELERA EXPO SA
EXPO HOTELES RESORTS, SL
FARGA GROUP
FCC
FERRER Y OJEDA ASOCIADOS
(CORREDURÍA SEGUROS SA)
FERRERO IBERICASA
FERROVIAL SERVICIOS ESPAÑA
FIGUERAS BONJOCH SL

ASESORÍA FINANCIERASA

COMIDAS Y LADRILLOS DEL NORTE 1900

ASISTENCIA DENTAL EUROPEA S.A.

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TETUÁN

ASOC. PROV DETALLISTAS PESCADO

COMUNIDAD PP. PASIONISTAS

ASS. DE TREBALLADORS DE AIGÜES DE
BARCELONA (ATAB)

CONGELATS REUNITS SA

FORN MONTSENY

CONSELL DE COL·LEGI DE METGES
CATALUNYA

FREIGEL FOOD SOLUTIONS
FUJIFILM ESPAÑA

CONSUM S COOP V

GAES

ASSOCIACIÓ DE VIUDES DE BARCELONA

COOPERATIVA EL GARBET

GERPOBA SL

ATRAPALO SL

COPE CATALUNYA

GESBIO SL

ATRIUM PALACE. ACTA HOTELS

CORPORACIO H10 HOTELS SL

GESTIÓ PATRIMONIAL PONT GAUDÍ

ATYSA SERVICIOS AUXILIARES SL

CORPORACIÓN MEDICHEM SL

GESTORA VERTICE DE INVERSIONES SL

AUTOCARES IZARO

COTTET SA

GIVAUDAN TREASURY INTERNATIONAL

AUTOCARS R FONT, SA

COXA 2005 SL

GRAN BASS

AVANTGRUP SL

CUATRECASAS GONÇALVES PEREIRA SL

GRAN HOTEL TORRE CATALUNYA SA

AVIS CONTACT CENTRES, SA

CUIDEO CUIDA CARE MARKETING SL

GRASVER SL

AYRE HOTEL CASPE

DAINVER INVERSIONES,SL

GRUP ARPA SL

AYRE HOTEL GRAN VÍA

DALEPH

AYRE HOTEL ROSELLÓN

DASTARI SL

GRUPO CONSTANT SERVICIOS
EMPRESARIALES SL

B&B IMPULSADO SYNERGIC PARTNER

DECAL ESPAÑA, SA

BANC SABADELL

DERETIL SA

BANCO DE ESPAÑA BARCELONA

DHL (MAGATZEM CARREFOUR)

BANCO DE SABADELL, SA

DIARI ARA

ASSESSORS LEGALS DE FINQUES
ASSESSORS LEGALS

FISA 74 SA
FOIX DE SARRIÀ SL

GRUPO EULEN
GRUPO LD
GRUPO R&B
GRUPO SBT
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GRUPO SIFU

LA PLATJETA

OPTIMA LESAN, SL

GRUPO SUPECO-MAXOR SL

LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA
SLU

ORASE SL

LA VANGUARDIA

OVERSEAS ASSET MANAGEMENTSL

GVC GAESCO HOLDING SL
HC TRUCKS BARCELONA
HCC GLOBAL FINANCIAL PRODUCTS SL
HIPERTIN
HISPANO LLACUNENSESP
HOLA ASISTENCIA SL
HOLDFOOD SL
HOSPITAL DE SANT RAFAEL
HOTEL ACTA
HOTEL ARTS BARCELONA
HOTEL BARCELONA PRINCESS
HOTEL BARCELONA REINASSANCE
HOTEL EL PALACE GL
HOTEL FRONT MARÍTIM BARCELONA
HOTEL H-10 ART GALLERY
HOTEL H-10 MARINA BARCELONA
HOTEL H-10 UNIVERSITAT
HOTEL HILTON DIAGONAL MAR
HOTEL LE MÉRIDIEN BARCELONA
HOTEL LLEO
HOTEL MAJESTIC GROUP
HOTEL MANDARIN ORIENTAL
HOTEL ONIX LA RAMBLA
HOTEL ONIX LICEO
HOTEL PRINCESA SOFIA SL
HOTEL SB ICARIA BARCELONA
HOTEL W BARCELONA
IBIS BARCELONA CORNELLÀ
IDILIA FOODS
IKARENGINEERING S.L
ILUNION CAPITAL HUMANO

LA XARXA
LABORATORIO JAER SA
LABORATORIOS ALTER SA
LABORATORIOS MENARINI SA
LABORATORIOS VIÑAS SA
LACTALIS NESTLÉ
LAIE, PAU CLARIS
LAIETANA DE LLIBRETERIA,SL
LARSON MARTIN LOGISTICS SL
LASENOR EMUL SL
LEROY MERLÍN ST CUGAT
LINKSERVICES ETL GLOBAL SL
LLET NOSTRA ALIMENTARIA SL
LLEVINAC SL
LLOPARTEC SL
LOREFAR SL
LUIS JOVERSA
M PAZ RIVERO Y ASOCIADOSSL
M. APARICIO BCN. SL
MACLAREN
MAILJET
MANCOMUNITAT VEINS PL. TETUAN 36-41
MANIPULADOS Y ACABADOS METÁLICOS
SL
MANSOL PROJECTES, SL
MAPELCLIS SL
MARTI & ROMAN SL
MCNEEL EUROPE SL
MERCADONA
MERCURY CAPITAL SL

OTOSL
OVERTOP PROJECTS, SL
PANASONIC ESPAÑA, SA
PANRICO
PANXA DEL BOU
PATRIMONIAL GALCERA TARRAGO
PENTEO,SA
PERNIL 181
PLANCHISTERÍA INDUSTRIAL JOSMA SA
PLATAFORMA EDITORIAL S.L
PLATINUM ACTIVITIES S L
PODIUM TEAM RESEARCH SL
POPULAR GESTION PRIVADA SGIIC,SA
PROCARO SL
PRODWARE
PROMOCIONES CARRENCÁ, SA
PROMOTORA BARCELONESA SA
PROMOTORA MARESMA SA
PROYECTOS E INMUEBLES SA
PUIG S.A.
RÀDIO BARCELONA - CADENA SER
RÀDIO ESTEL
RAMBLA 90 SL
RANDSTAD EMPLEO ETT, SA - RANDSTAD
PROJECT SERVICES, SL
REALTOR GESTION SL
REIKO ASOCIADOS 21 SA
REITER SYSTEMSSA
REKA SANT CUGAT SL
RENTPIQUET SLU

MERITEM SA PAELLADOR

RESIDENCIA LA SALUD JOSEP SERRANO
(LA SALUD SAR)

MERKAL CALZADOS GROUP 2017 SL

RESPON.CAT

MÉS SALUT (CENTRE DE FISIOTERÀPIA)

RESTAURANTE IZARRA

MESTRE FERRE EDIFICIOS EN RENTA, SA

REVISTA FOC NOU

METAMORFOSIS ARQUITECTES SLP

RICARDO MOLINA SAU

INFOJOBSNET

METROPOLIS

RIO GRANDE CAPITAL SL

INGENIERIA TECNICA DE
MANTENIMIENTO SA (INTEMAN)

MOBILE DIGITAL NETWORK

RODHA 5000, SL

MOLINS TRES, SL

ROMETA S.A.

INGESAN (GRUPO OHL)

MON RECLAM, SL

ROSELL I FORMOSA,SA

INGEUS, SL

MOTO FUSION, SL

EL FORNET (ROSENDO MILA SL)

INMUEBLES Y ARREDENCIALES, SL

MS SERVICE

ROYCONSUL SL

INMUEBLES Y FINCAS DOGA, SAU

MULTISERVICIOS DOMESTICOS SL

RUTHTRAVEL SL

INSTITUTO APOLDA

MUSCIUS CENT SL

SALKINVERSA

INTERLIMP SA

NACEX

INTERSERVE FACILITIES SERVICES SAU

NELIANT EQUITY SLU

SCIAS GRUP ASSISTÈNCIA (HOSPITAL DE
BARCELONA)

J PUY PAPERERIA

NEOCERÁMICA, SA

J.ISERN PATENTES Y MARCAS SL

NEXICA - ECONOCOM - COM 2002 SL

JAIME BOU SA

NINABCN SL

JAMONES SERRANOS CIURANA

NORTE

JBC SOLDERING SL

NORTEHISPANA

JOAN I BRUNO PELEGRIN ALQUILERES

NORTEMPO ETT

JORARCAS, SL

NOVACTION SPAIN SL

KEISY SL

NOVOTEL BARCELONA CITY

KENOGARD SA

OLLOGY

KIDZ WORLD SL

ÒPTICA SISQUELLA

LA KANTERA CREATIVASL

OPTIMA FACILITY SERVICE SL

ILURORETOLS SCP
IMAL INSTALACIONES Y MONTAJES
AUXILIARES DE LEVAN
IMMOBILIARIA SAMUR,SL
INCOBAR S.A.
INCOFAMO S.A.

SDG CONSULTING ESPAÑA, SA
SERUNION SA
SERVEIS DE COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
1060 SL
SERVEIS DE NETEJA NET TEN
SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS S.A.
SERVI-NET
SERVIS COMPLET SA
SERVO RECAMBIOS SA
SIDASA ENGINEERING SL
SOCIAL CAR
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y
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TELÉGRAFOS, SA

SERVET

SOCIETAT GRAL D’AIGÜES DE
BARCELONA, SA AGBAR

FUNDACIÓ BANCARIA LA CAIXA

SOFIA GESTIO HOTELERA SL

FUNDACIÓ MUTUAM CONVIURE

DIR CLUB HISPÀ

FUNDACIÓ PRIVADA CAIXA
D’ENGINYERS

DIR DIAGONAL

BOADA I SOLER SCP

DUET COTXERES DE BORBÓ

STEREO RENT

FUNDACIO PRIVADA CREATIA

DUET LA PLANA

SUARA SERVEIS SCCL

FUNDACIO PRIVADA DELS NOTARIS DE
CATALUNYA

DUET SPORTS

SPECIPIG PIG SL

SUNWAY SL

FUNDACIÓ LAYRET

DIPUTACIÓ DE BARCELONA-ÀREA
ESPORTS
DIR CASTILLEJOS

FUNDACIÓ PRIVADA GRUP QUALITAT

EL MUNDO DEPORTIVO SA - CURSA JEAN
BOUIN

FUNDACIÓ PRIVADA JAUME ESPONA

FC BARCELONA

TALLERES DAUMAR S.A.

FUNDACIÓ PRIVADA NOU MIL·LENI

FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH & PUTT

TALLERES GUINARDO -CENTRO ESPECIAL
DE EMPLEO

FUNDACIÓ PRIVADA ROCA I PI

FEDERACIÓ CATALANA DE VELA

FUNDACIÓ PRIVADA SANT LLORENÇ

FUNDACIÓ CAN CARALLEU ESPORT

TE CONNECTIVITY SPAIN SLU.

FUNDACIÓ VALLDEJULI

FUNDACIÓ BRAFA

TECNICAS DE RESTAURACION

FUNDACIÓN ANA BELLA

FUNDACIO CLAROR

TECNO-CONSULTOR

FUNDACION AUREA

FUNDACIÓ DIR

TEODORO GONZALEZ,SA (TEGONSA)

FUNDACIÓN DE FOMENTO EUROPEO
AEFE

FUNDACIÓ FUTBOL CLUB BARCELONA

FUNDACION DELOITTE

MOTOR CLUB MAGAZINE

SUPERMERCADOS CHAMPION S.A.
SUPERMERCATS KEISY

THENETSENSE SL
TIN ELITER CORP SLU
TORRAS JUNOY
TORROGLOSA SL
TRANSNATUR,SA
TRANSPORTS MONTSANT SA
TUNTAC IVEST SL
TV3 - TELEVISIÓ DE CATALUNYA
UMBRAL DE TOLERANCIA SL
UPCNET

FUNDACION FAMILIA JESUS
FUNDACIÓN FATIMA
FUNDACIÓN INTEGRA
FUNDACIÓN MRW
FUNDACIÓN PRIVADA CARMEN Y MARIA
JOSÉ GODÓ
FUNDACIÓN PRIVADA MATÍAS GOMÁ
FUNDACIÓN PRIVADA MIARNAU

URBASER

FUNDACIÓN PRIVADA RAMÓN PLA
ARMENGOL

USON ASSESSORS, SL

FUNDACIÓN PRIVADA SAN JOAQUIN

VIA EMPRESA

FUNDACIÓN PRIVADA ZAMORANO
BIEDMA

VIATGES MACUVI
VIDEOLAB SA
VILLAFRANCA ORTODONCIA SLP
VIQUFA 4 SL
VODAFONE ESPAÑA, SAU
W HOTEL BARCELONA
WAYALIA_CUIDAME HOME CARE SL
WILSON BOUTIQUE HOTEL
WORKING SERVICIOS HOTELEROS ETT

GAUDIUM SPORTS SL
PARC CREUETA DEL COLL
PENYA MOTORISTA BARCELONA
PISCINA DE LA CREUETA DEL COLL
REIAL CLUB DE POLO DE BARCELONA
REIAL CLUB DE POLO DE BARCELONA PONY PARK
REIAL CLUB NAUTIC DE BARCELONA
REIAL CLUB DE TENNIS BARCELONA 1899
REIAL SOCIETAT DE TENNIS POMPEYA
TORRIBERA COMPLEX ESPORTIU
UBAE-EUROFITNESS
UBAE-EUROFITNESS CAN CUYÀS

FUNDACIÓN QUIMICA ESPAÑOLA
INDUSTRIA DEL CUERO

UBAE-EUROFITNESS SANT MIQUEL

FUNDACIÓN REAL DREAMS

UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE
CATALUNYA

INSTITUT ILDEFONS CERDA, FUNDACIÓ
PRIVADA

CLUBS AMB COR
APA POBLE SEC

UNIFICACIÓN LLEFIÁ CF

UNIÓ ESPORTIVA DE SANTS
VALL PARC SA

UNIVERSITATS AMB COR

AS CATALANA DE PITCH & PUTT

UNIVERSITAT DE BARCELONA

YBN INVERSIONES,SL

BARCELONA EQUESTRIAN CHALLENGE
(BECH)

FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA.

YKK ESPAÑA SA

BONASPORT

YSAB, SA

ESCOLA SUPERIOR DE RELACIONS
PÚBLIQUES

CENTRE ESPORTIU CAN DRAGÓ

YURBBAN TRAFALGAR HOTEL

FACULTAT DE DRET.

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

ZABRISKIE ESTUDIO, SL

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

CHIP TIMING SL

ZAMBRASL

CLUB ATLÈTIC MASNOU

FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS

ZARTELI SL

CLUB DE TENNIS DE LA SALUT

FACULTAT DE COMUNICACIÓ.

CLUB ESPORTIU HISPANO FRANCÈS

UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU

CLUB ESPORTIU LAIETÀ

FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS

BANC FARMACÈUTIC

CLUB NATACIÓ ATLÈTIC BARCELONETA

FUNDACIÓ ABADIA DE MONTSERRAT
2025

CLUB NATACIÓ BARCELONA OBRA
SOCIAL

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE
CATALUNYA

FUNDACIÓ ABERTIS

CLUB NATACIÓ SANT ANDREU

FUNDACIÓ ALBERT

CEM SANT ANDREU

FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS

CLUB TENNIS BADALONA

FUNDACIO EMPRESARIAL CATALANA

CLUB TENNIS BARCINO

FUNDACIÓ ENGRUNES

CLUB TENNIS MASNOU

FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ

CLUB TENNIS PREMIÀ DE MAR

FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL - FIT

CLUB TURÓ BLANC

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
CATALUNYA

FUNDACIÓ INSTITUTO JOSEFA MARESCH

DAVID LLOYD CLUB TURÓ

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR

XILOCA SL

FUNDACIONS AMB COR

FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES
I SOCIAL
FACULTAT DE DRET
FACULTAT D’HUMANITATS
ESCOLA SUPERIOR D’ARQUITECTURA
UNIVERSITAT OBERTA DE
CATALUNYA
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D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE
BARCELONA

COL·LEGI SANTA TERESA DE LISIEUX

FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE
CATALUNYA

COL·LEGI SCALA DEI

UNIVERSITAT RAMON LLULL
LA SALLE-URL
LA SALLE BUSINESS SCHOOL
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’ENGINYERIA
TÈCNICA DE TELECOMUNICACIÓ

COL·LEGI SANTA TERESA GANDUXER
COL·LEGI SHALOM
COL·LEGI URGELL
ESCOLA ARRELS
ESCOLA ARRELS BLANQUERNA
ESCOLA AUGUSTA

IQS-URL

ESCOLA BETÀNIA CORNELLÀ

SCHOOL OF MANAGEMENT

ESCOLA BETÀNIA-PATMOS

ESADE-URL

ESCOLA DOMINIQUES L’ENSENYAMENT
DE BARCELONA

BLANQUERNA-URL
FACULTAT DE PSICOLOGIA, CIÈNCIES DE
L’EDUCACIÓ I DE L’ESPORT

ESCOLA ESCOLÀPIES SANT MARTÍ
ESCOLA FEDAC SANTA COLOMA SAGRAT
COR

ASSOC. PROMOCIÓ ARTS APLI. DIBUIX
TANTATINTA
ASS. CIVICA LA NAU (1)
BARCELONA SERVEIS MUNICIPALS
BOSC URBÀ VERTICAL, SL
CAIXAFORUM
CENTRE CULTURAL LA CASA ELIZALDE
CENTRE DE LA PLATJA
CENTRE MORAL INSTRUCTIU DE GRÀCIA
COMUNITAT CRISTIANA BARRI RIERA
SANTA SILVIA
CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA
SERRA DE COLLSEROLA
CONSORCI DRASSANES REIALS I MUSEU
MARÍTIM DE BCNA

ESCOLA GARBI PERE VERGES BADALONA

CONSORCI NORMALITZACIÓ
LINGÜSTICA DE CATALUNYA

EADA BUSINESS SCHOOL

ESCOLA INFANTIL LA GAVINA - LAFORJA

COSMOCAIXA

TOULOUSE BUSINESS SCHOOL DE
BARCELONA

ESCOLA INFANTIL LA GAVINA - MARC
AURELI

FED.CAT. D’ASSOC. PREJUBILATS, JUBILATS
I VIUDES

ESCOLES AMB COR

ESCOLA JESUÏTES CASP SAGRAT COR DE
JESÚS

FUTBOL CLUB BARCELONA

FACULTAT DE COMUNICACIÓ I
RELACIONS INTERNACIONALS

CENTRE D’ESTUDIS CATALUNYA
CEDESCA

ESCOLA JESUÏTES GRÀCIA COL·LEGI
KOSTKA

CENTRE ESCOLAR VALLDAURA

ESCOLA JESUÏTES SANT GERVASI ESCOLA
INFANT JESÚS

CENTRE LOPEZ VICUÑA RELIGIOSAS DE
MARIA INMACULADA

ESCOLA LA MERCED

COL·LEGI JESÚS MARIA SANT GERVASI
COL·LEGI ABAT OLIBA LORETO
COL·LEGI ADELA DE TRENQUELLEON
MARIANISTES
COL·LEGI ASUNCIÓN DE NTRA. SEÑORA
COL·LEGI CANIGÓ
COL·LEGI CLARET BARCELONA

ESCOLA LA SALLE CONGRÉS
ESCOLA L’ESPERANÇA
ESCOLA L’HORITZÓ
ESCOLA MARE DE DÉU DEL ROSER
ESCOLA NAUSICA
ESCOLA NOSTRA SENYORA DE LURDES
ESCOLA NOU PATUFET

COL·LEGI FUSTER

ESCOLA PALCAM

COL·LEGI JESÚS MARÍA CLAUDINA
THEVENET

ESCOLA PETER PAN
ESCOLA PIA DE SANT ANTONI

COL·LEGI JESÚS-MARIA SANT ANDREU

ESCOLA PIA LUZ CASANOVA

COL·LEGI LA SALLE BARCELONETA

ESCOLA PIA NOSTRA SENYORA

COL·LEGI LA SALLE BONANOVA

ESCOLA PIA SARRIÀ CALASSANÇ

COL·LEGI LESTONNAC

ESCOLA PRESENTACIÓ DE LA MARE DE
DÉU

COL·LEGI MARE ALFONSA CAVIN
COL·LEGI MARE DE DÉU DE LOURDES
COL·LEGI MARE DEL DIVÍ PASTOR

ESCOLA PROFESSIONAL MARE DE DÉU
DE MONTSERRAT

COL·LEGI MARISTES LA IMMACULADA

ESCOLA PROFESSIONAL SALESIANS
SARRIÀ

COL·LEGI MARY WARD BARCELONA

ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA MASNOU

COL·LEGI PADRE DAMIAN - SAGRADOS
CORAZONES

ESCOLA SALESIANS ROCAFORT

COL·LEGI PARE MANYANET S.ANDREU
JESÚS MARIA JOSEP

ESCOLA VEDRUNA GRÀCIA

COL·LEGI PINEDA
COL·LEGI REIAL MONESTIR SANTA ISABEL
COL·LEGI SAGRAT COR DE SARRIÀ
COL·LEGI SAGRAT COR DIPUTACIÓ
COL·LEGI SANT ANTONI MARIA CLARET
CORNELLÀ

ESCOLA SANT MEDIR
FUNDACIÓ ESCOLA VICENCIANA
(FUNDEV)
FUNDACIÓ JESUÏTES EDUCACIÓ
FUNDACIÓ PRIVADA MANYANET
INSTITUT BISBE BERENGUER
INSTITUT POETA MARAGALL

COL·LEGI SANT GABRIEL BARCELONA

INSTITUT RAMON BERENGUER IV

COL·LEGI SANT JOSEP CARMELITES
MISSIONERES DE GRÀCIA

UNITAT DOCENTE DE LA VALL D’HEBRON

COL·LEGI SANT JOSEP TERESIANES GRÀCIA
COL·LEGI SANT JOSEP TERESIANES
COL·LEGI SANT MIQUEL
COL·LEGI SANT RAMON NONAT
COL·LEGI SANT RAMON PENYAFORT

HDAD COFRADÍA NUESTRA SEÑORA
ANGUSTIAS
HERMANDAD NTRA SRA DE LAS
ANGUSTIAS (1)
HERMANDAD NUESTRA SRA DEL ROCÍO
LOS ROMEROS (1)
JARDINS TORRE DE LES AIGÜES-PLATJA DE
L’EIXAMPLE
JUNTA CONST. TEMPLE EXPIATORI SGDA
FAMÍLIA
LA FAGEDA FUNDACIÓ
LLAC-PISCINA CAN DRAGÓ
LUZ DE GAS
MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE BCNA
(MUSEU BLAU)
MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA
MUSEU ETNOLÒGIC DE BARCELONA
MUSEU FCBARCELONA
MUSEU PICASSO DE BARCELONA
PARC D’ATRACCIONS TIBIDABO SA(
PATSA)
PARC ZOOLÓGIC (BSM)
PISCINA DE LA CREUETA DEL COLL
POBLE ESPANYOL
REIAL CERCLE ARTÍSTIC
SALÓ DE LA INFÀNCIA - LA CIUTAT DELS
SOMNIS
SALÓ MOTOH! BARCELONA
SELVAVENTURA, SL (SENDER DELS
SENTITS)
SIRENAS, SA(LAS GOLONDRINAS)
SOCIETAT BACH DE SANT MIQUEL DELS
SANTS
TEIÀ LLAR SANTA ROSALÍA
THE HOMLESSPROJECT
XAMFRÀ CENTRE DE MÚSICA I ESCENA
DEL RAVAL

SANT GABRIEL SANT ADRIÀ

CULTURA AMB COR
APROPA CULTURA
AQUARIUM BARCELONA
AS. CALIU

I 91 ENTITAS D’ESGLÈSIA I
CONGREGACIONS QUE TAMBÉ ENS
AJUDEN A AJUDAR!
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10 raons per fer-vos socis
Si us pregunteu per què us heu de comprometre,
us oferim deu motius que us faran decidir-vos
Les entitats socials necessiten els seus socis i donants per poder portar a terme la seva tasca diària.
Sense aquests “àngels”, l’ajuda a l’altre no seria possible. Però, per què aportar diners a causes socials?
Us donem deu raons per sumar-vos al nostre compromís.

1. Perquè per cada euro que aporteu
el transformem en 2,7 euros de valor
social. Per cada euro equivalent que es recapta
provinent de les entitats col·laboradores es
genera gairebé el triple de valor.
2.

Per valors. Si sou una entitat solidària,
si compteu amb un departament de RSC o si
creieu que és possible construir un món millor,
aquesta és una manera regular d’aportar el
vostre granet de sorra.

3. Perquè la unió fa la força. Individualment
és complicat ajudar totes les persones que ho
necessiten però, si sumem esforços de manera
constant, podem arribar més lluny i donar suport
a més persones.
4. Per denunciar. Les entitats socials ajuden
la societat i l’administració pública a enfrontar-se
a les seves incoherències i injustícies. Des de la
denúncia basada en el testimoniatge és més fàcil
argumentar que necessitem canvis socials.
5. Per sentir que també està a les vostres
mans. Moltes vegades ens sentim impotents
davant la realitat social que tenim. Una manera
d’implicar-vos és fer-vos socis: us podreu sentir
útils i orgullosos d’estar canviant el món. Al cap i
a la fi, el vostre compromís millora el món.
6. Pels beneficis fiscals. Tota col·laboració
té una doble recompensa. A més d’ajudar les
persones en situació de pobresa, també gaudireu
de beneficis fiscals que us permetran deduir

el 35% dels vostres donatius en l’Impost de
Societats. En cas que la vostra contribució hagi
estat constant en els tres últims anys fiscals (amb
un import major de 150€) podreu deduir de
l’impost de Societats el 40% de l’aportació que
ens feu.

7. Per professionalitat. Les entitats socials
compten amb professionals de tots els àmbits
que podran dotar d’eines les persones ateses.
Metafòricament, no es tracta només de donar-los
menjar sinó d’ajudar-los a construir una canya
que els permeti menjar des d’ara endavant.
8. Per justícia social. Les persones han de
gaudir de les mateixes igualtats d’oportunitats
independentment del seu origen, religió o ètnia.
Hem de construir una societat més justa i
sostenible. I això és una feina que hem de fer
plegats.
9. Per educar en valors. Fer-se soci és
una transmissió de valors per als vostres
col·laboradors (treballadors, proveïdors,
alumnes...). Predicant amb l’exemple és com
aconseguim que els altres es conscienciïn i hi
participin.
10.

Perquè cadascun de nosaltres som
imprescindibles. Amb vosaltres és possible
però sense vosaltres és impossible!

Impliqueu-vos i ajudeu-nos a arribar
més lluny!

Com podeu col·laborar?
Facilitant la incorporació al mercat laboral
de les persones ateses per Càritas.
Realitzant una donació en espècie o prestant
un servei de manera gratuïta.
Apostant pel microfinançament a través de
l’euro solidari o accions de teaming.
Organitzant un esdeveniment a benefici de
Càritas.
Ajudant-nos a fer sensibilització a través dels
mitjans de comunicació interns i externs de
l’empresa o l’entitat.
Promovent el voluntariat corporatiu.
Fent una aportació econòmica puntual o
periòdica (fent-vos entitat sòcia).
Número de compte:
ES85 2100 0965 5002 0011 0175

Se us acut alguna manera més
de col·laborar? Parlem-ne!
T. 93 566 50 55
entitatsambcor@caritas.barcelona

Via Laietana, 5. 08003 Barcelona
@caritasbcn
caritasbarcelona

Gràcies!
Amb vosaltres pot ser possible,
sense vosaltres és impossible!

