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Durant el 2012 en Càritas Dio-
cesana de Barcelona han estat 
ateses 59.853 persones, un 3% 
més que l’any anterior, amb la 
prestació de 78.638 serveis, 
un 5% més.

A més de les 59.853 persones 
ateses per Càritas Diocesana 
de Barcelona, les 359 Càri-
tas parroquials i arxiprestals 
han ajudat en concepte d’ali-
ments i necessitats bàsiques a 
200.849 persones. Sumant així 
260.702 persones ateses.

477 PUNTS  
D’ATENCIÓ

ACOLLIDA I 
ACOMPANYAMENT

Un sí per
23.640 persones 

VELLESA

Un sí per
704 persones

SENSE LLAR I 
HABITATGE

Un sí per 
268 pisos

1.150 places

INSERCIÓ 
SOCIAL VIH-Sida

Un sí per
35 persones

INSERCIÓ 
SOCIAL 

PENITENCIÀRIA

Un sí per 
38 persones

SALUT MENTAL

Un sí per
445 persones

MIGRACIÓ I 
CODESENVOLUPA-

MENT

Un sí per
901 persones

FORMACIÓ 
I INSERCIÓ 

SOCIOLABORAL

8.082 alumnes
359 cursos

AJUDA A 
NECESSITATS 

BÀSIQUES

36.007 persones
5.338.284 euros

FAMÍLIES I 
INFÀNCIA

Un sí per 
2.169 persones

Memòria 
2012

PERSONES ATESES PER CÀRITAS

Barcelona Sant Feliu Terrassa Total

Diocesana 19.966 11.524 28.363 59.853

Parroquials i arxiprestals 132.127 33.535 35.187 200.849

TOTAL 152.093 45.059 63.550 260.702

BENVOLGUT/DA 
col·laborador/a,

Un any més volem compartir amb 
vostè les dades de l’acció social de 
Càritas durant l’any 2012. A través 
de la nostra tasca constatem que la 
pobresa cada vegada és més inten-
sa, extensa i crònica.

Les persones que afronten greus 
dificultats necessiten que algú les 
ajudi i no poden deixar passar més 
temps perquè la seva situació mi-
llori. És per això que aquest any la 
campanya de Corpus porta el lema: 
“Hola, hi ha algú?”, per expressar el 
suport que demanen les persones 
que diàriament pateixen l’angoixa 
de caure en l’oblit.

Si bé és cert que la situació que vivim 
és difícil, ens complau poder dir que hi 
ha molta gent, com vostè, que se sent 
interpel·lada per aquesta crida. Un any 

més, gràcies al seu compromís, Càri-
tas Diocesana de Barcelona va poder 
atendre 60.000 persones l’any passat 
i més de 200.000 van rebre ajuda de 
les càritas parroquials o arxiprestals. 
El nostre repte per aquest any és con-
tinuar tenint la porta oberta per acollir 
i ajudar, i tan sols el  podrem assolir si 
comptem amb el seu suport. 

En nom de les persones pobres, li 
agraeixo la seva col·laboració.

Jordi Roglá de Leuw
Director
Càritas Diocesana de Barcelona
Barcelona, Juny 2013
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notÍcies

Esportistes d’elit per difondre la tasca 
social de Càritas
La generositat i solidaritat de la ciutadania són 
les que mantenen viva la flama de l’esperança en 
aquests moments. càritas ho ha constatat, una ve-
gada més, amb el compromís que, destacades per-
sones del món de l’esport i de renom internacional, 
han adquirit amb l’entitat.

Josep lluís Vilaseca, Josep a. Pujante, Ferran Mar-
tínez, Nacho Solozábal, rubén Peris, Josep Maria 
Fusté, Erika Villaécija, Natàlia Via dufresne, Jordi 
arrese, Àlex corretja, carles rexach, Joaquim rifé, 
Enric Masip, leandre Negre, Sebastià Salvador, Mi-
quel Torres, Sergio casal i Jordi Sans, són els ambai-
xadors amb cor de càritas, denominació que segella 
la seva col·laboració amb l’entitat i que es tradueix en 
el compromís de sensibilitzar la ciutadania sobre la 
importància d’estar al costat dels que més pateixen. 
Gràcies a la popularitat de tots ells i elles, Càritas po-
drà fer arribar el seu missatge encara més lluny.

Aquesta és una inicia-
tiva que Càritas ha po-
sat en marxa recent-
ment i que ha estat 
presentada als mitjans 
en un acte organit-
zat al Museu i Centre 
d’Estudis de l’Esport 
Doctor Melcior Colet. 
La unió de les perso-
nes i la força de les 
seves potencialitats a 
través de gestos com 
els del voluntariat són 
el camí per aconseguir 
una societat més justa 
i solidària. Així, Càritas 
ha apostat fort en els 
últims anys en grups 
de voluntaris i volun-
tàries perquè cons-
cienciïn la població 
sobre aquests valors. 
Ja funcionen amb èxit 

Empreses amb cor, clubs amb cor, Fires amb cor, 
Universitats amb Cor i Cultura amb Cor.

Màrius carol, periodista i escriptor; Maite Fandos, 
tinent d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esport 
de l’Ajuntament de Barcelona; David Moner, presi-
dent de la Unió de Federacions Esportives de Cata-
lunya; Ivan Tibau, secretari general de l’Esport de 
la Generalitat; Jordi roglá, i carme Trilla, director i 
responsable de l’Acció Social de Càritas Diocesana de 
Barcelona, respectivament, van ser els encarregats 
de presentar la iniciativa, ambaixadors amb cor, als 
mitjans.

Ferran Martínez, que va pronunciar unes paraules 
en nom dels esportistes compromesos amb la inicia-
tiva, ha recordat que “som persones que hem tingut 
sort a la vida, i és moment de tornar aquest privilegi 
ajudant els que més ho necessiten”.

Maite Fandos, Jordi roglá, Màrius carol, Ivan Tibau i els ambaixadors amb cor



El passat 19 d’abril es va celebrar a les instal·lacions del Club amb Cor Vall Parc, 
una trobada solidària i esportiva amb tots els treballadors d’alfa consulting, Em-
presa amb Cor a la qual va assistir el nostre Ambaixador amb Cor Jordi Arrese.

Els treballadors 
van participar en 
diferents proves: 
cicling amb ac-
tivitat dirigida, 
bicicletes estàti-
ques, el·líptiques 
i cintes de córrer. 
Per cada km re-
corregut aquesta 
empresa feia una 
aportació mone-
tària a Càritas. 
Tots van suar la 
samarreta per una bona causa.

Durant el sopar va tenir lloc una tómbola solidària on es van sortejar diversos 
premis, com ara una samarreta signada pels nostres ambaixadors Jordi Ar-
rese i Àlex corretja i una pilota signada per la selecció espanyola de futbol.

Els fons recaptats aniran destinats al programa del Servei de Mediació de 
l’Habitatge.

De nou, moltes gràcies per la vostra solidaritat!

Alfa Consulting organitza una 
“pedalada solidària” a favor de 
Càritas

Jordi arrese amb el grup de participants de la “pedalada solidària”

notÍcies

Iss Facility services ajuda a 
les persones amb problemes 
hipotecaris
Aquesta empresa de serveis a través de la Fundació “Una Sonrisa Más” es 
nodreix de les aportacions que realitzen els seus empleats i es dedica bàsica-
ment a potenciar projectes fora d’Espanya per ajudar a persones emprenedo-
res. Aquest any ha fet una important donació per ajudar a través del projecte 
“Servei de Mediació en l’Habitatge de càritas” a aquelles persones que es 
veuen afectades per aquest problema.

Moltes gràcies a tots!
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notÍcies

La Fundació AgbAr i Càritas col·laboren 
per ajudar les persones necessitades amb 
el pagament de l’aigua
Aigües de Barcelona i la Fundació Agbar 
col·laboren amb Càritas aplicant una boni-
ficació del 50%, aproximadament, per aju-
dar a cobrir part de les factures d’algunes 
de les famílies ateses i de les que viuen als 
pisos de lloguer social que Càritas té con-
juntament amb la Fundació Foment de l’Ha-
bitatge Social (FFMS).

Les dues entitats han acordat que aquelles 
persones ateses per Càritas que, per la seva 
situació, requereixen aquest tipus d’ajuda 
es podran beneficiar d’aquesta rebaixa durant quatre mesos. En el cas de les persones que viuen en els pisos 
de lloguer social comptaran amb aquesta ajuda durant un any.

Aquest acord s’ha concretat amb la signatura d’un conveni que, en paraules de Jordi roglá, director de Càritas 
Diocesana de Barcelona: “Permet donar un pas molt important perquè els recursos que l’entitat estalviarà 
en els rebuts de l’aigua es podran reinvertir per fer més acció social”. Per la seva banda, Ignacio Escudero, 
director d’Aigües de Barcelona, va explicar que “des de fa un temps la Fundació agbar està concentrant més 
esforços en l’àmbit social per poder oferir ajudes directes a les persones més desafavorides”. Tots dos re-
presentants han expressat el seu agraïment mutu i han manifestat la seva voluntat de continuar col·laborant.

Representants de Càritas i de la Fundació AGBAR

La CopE renova 
la seva solidaritat 
amb Càritas
Per segon any consecutiu, aquesta cadena de 
ràdio renova la seva col·laboració amb Càritas 
posant a la seva disposició la seva capacitat 
per fer arribar a un ampli públic els projectes 
i les necessitats de la nostra entitat. Emeten 
de manera gratuïta les nostres notícies, tant 
en falques entre programes com en els seus 
informatius.

Els fem arribar de nou el nostre agraïment per 
la seva sensibilitat, esforç i col·laboració.

Jordi Roglá de Cáritas i Jordi Casoliva de Cadena Cope
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notÍcies

Actes solidaris a la Universitat ramon 
Llull
El passat 25 de febrer un centenar d’alumnes de 
quart curs de l’assignatura d’Ètica d’aquesta facul-
tat van assistir a una conferència que va impartir 
Mercè Darnell responsable de Programes i Serveis 
de Càritas. Sota el títol “Visió i evolució de la po-
bresa a barcelona i el treball de càritas”, la inter-
venció de la ponent va estar complementada per 
molta documentació gràfica. Al final es va establir 
un interessant col·loqui.

El passat 6 de març a la Facultat de Periodisme de la 
mateixa universitat, es va celebrar un acte acadèmic 
on va intervenir Carme Trilla que va parlar sobre el 
Servei de Mediació de l’Habitatge i Marta carames, 
que va explicar que el projecte PaIdÓS està dedicat 
a la prevenció de la pobresa infantil. Nombrosos 
alumnes de l’últim curs de periodisme van assistir a 
l’acte i van mostrar un gran interès en ambdues expo-
sicions durant el col·loqui moderat per Roberto Coll 
Vinent, voluntari d’Empreses i Universitats amb Cor.

La jota aragonesa 
canta a favor de 
Càritas
El Gran Teatre del Liceu va acollir el cant 
i el ball de les Jotes d’Aragó convertit en 
un concert solidari organitzat per l’As-
sociació d’Amics de la Jota. Va comptar 
amb una gran assistència de públic que 
va omplir aquest gran teatre per escoltar 
artistes arribats de totes les comarques 
de les terres aragoneses, navarreses i 
catalanes.

Els fons recaptats es destinaran íntegra-
ment als projectes socials de Càritas per 
ajudar els més desfavorits.

Des de Càritas volem donar les gràcies 
a tots els que han participat desinteres-
sadament, als organitzadors Associació 
d’Amics de la Jota, i especialment al Sr. 
lluís Ventura, que amb el seu exemple, 
ens ha ensenyat que “fa més qui vol que 
qui pot”.

Moltes gràcies de tot cor!

Lluís Ventura amb representants d’Amics de la Jota i de Càritas
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Càritas, present en el Trofeu Comte de godó
Com cada any gràcies a la solidaritat del Reial Club 
de Tennis barcelona-1899 i a la Tinença d’alcaldia 
de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l’ajunta-
ment de barcelona, càritas ha estat present en di-
ferents actes d’aquest prestigiós Trofeu.

En els actes previs, durant l’activitat “Tennis al car-
rer” celebrada durant els dies 19 i 20 d’abril a la 
plaça de la Catedral, hi vam estar presents amb una 
carpa informativa.

El dia 21 va tenir lloc la recollida de llet durant el 
“clinic dunlop” en què els nens participants amb 
l’ajuda del RCTB-1899 van recollir 2.500 litres de llet 
que es van distribuir entre el magatzem de Càritas i 
el projecte DISA.

Durant el transcurs del Trofeu i a la carpa de l’Ajun-
tament de Barcelona vam estar acompanyats pels 
nostres ambaixadors amb cor, Jordi arrese, Àlex 
corretja, Josep antoni Pujante, Jordi Sans i els 
nostres voluntaris de Clubs amb Cor que ens van 
ajudar a sensibilitzar els assistents al torneig. Així 
mateix es van signar o renovar convenis de col-
laboració amb rcTb-1899, club Tennis barcino, 
club Tennis la Salut, club Natació Sant andreu, 
club Esportiu laietà, club Esportiu Vall Parc, re-
ial club de Polo, lliga catalana de Tennis i Play 
and Help.

Moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració!

notÍcies

Erika Villaécija amb els representants de l’arxiprestat de Sant andreu i de càritas diocesana de 
Barcelona

Erika Villaécija, ambaixadora amb cor de 
Càritas amb el “rebost de sant Andreu”
Amb motiu de la recollida 
d’aliments per part del “Re-
bost” de l’arxiprestat de Sant 
Andreu, la nedadora Erika 
Villaécija va assistir a l’acte 
com ambaixadora amb cor 
de Càritas ajudant amb la 
seva presència a assolir l’èxit 
de l’esdeveniment. Acom-
panyada d’altres nedadors i 
nedadores del Club Natació 
Sant andreu, que és un club 
amb Cor de Càritas, la jove ne-
dadora va demanar la partici-
pació de tots. En el marc de 
la plaça de Can Fabra de Sant 
Andreu es va celebrar una fes-
ta on es van recollir més de 
15 tones d’aliments.

Gràcies a tots per la vostra col-
laboració!



8
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Diverses Universitats col·laboren amb Càritas 
organitzant taules de bones pràctiques
Cal destacar que aquestes taules de bones pràctiques en responsabilitat social corporativa, són el format 
més adequat perquè els estudiants puguin conèixer, a partir del testimoni d’empreses i entitats, la realitat 
de la RSC. Els diferents exemples han permès valorar el principi del win to win, que reporta beneficis per a 
ambdues parts i permet avançar en la construcció d’una societat més justa i solidària.

ABAT OLIBA

L’11 de març, 25 alumnes del Màster en Gestió i Comunicació d’Entitats Socials van assistir a aquesta taula 
de bones pràctiques.

Després d’una breu presentació de la 
professora carmen ruiz i Javier burgos 
bosch, Fernando Porta voluntari d’Em-
preses amb Cor va fer una presentació 
d’aquest programa de Càritas.

A continuació van intervenir els ponents 
convidats: Sra. Ana Sequí (responsable 
de projectes de la fundació Barclays), 
Sra. Margarita Martínez (cap de RRHH 
de Barcelona i Lleida de Barcelona Di-
gital) i daniel ortiz (director de RSC del 
Grup Esteve). Es va tancar l’acte amb un 
col·loqui.

POMPEU FABRA

El passat 30 d’abril es va celebrar a la Facultat de Ciències i Empresarials de la Universitat Pompeu Fabra una 
taula de bones pràctiques amb una assistència de 70 alumnes. Va estar dirigida als alumnes de 3r i 4t de 
l’assignatura Comptabilitat de Gestió.

La Sra. Monllau va donar la benvingu-
da de part de la universitat i conxita 
Ribas va presentar el programa de Cà-
ritas, Entitats amb Cor. A continuació 
van intervenir els convidats: cristina 
Puig (responsable de l’Àrea de Progra-
mes Educatius del Consorci el Far), Da-
vid Giné (director comercial de Semillas 
Batlle) i Ignacio Guerra (soci fundador i 
director general d’Alfa Consulting). Des-
prés d’un col·loqui la Sra. Monllau va 
tancar l’acte.

assistents a la Taula de bones Pràctiques

d’esquerra a dreta: carmen ruiz, Fernando Porta, daniel ortiz, Margarita Martínez i 
Ana Sequí
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D’aquesta taula va sortir l’interès d’una alumna que, 
motivada per la nostra tasca, ha aconseguit que els 
companys de l’empresa on treballa hagin ofert els 

seus serveis a la nostra entitat com a voluntaris in-
formàtics. Es tracta de cursos d’informàtica adreçats 
als joves en l’àmbit de la fotografia i el vídeo.

LA SALLE, UNIVErSITaT raMoN llUll

El passat 2 de maig, La Salle juntament amb Càritas 
va organitzar aquesta taula rodona, impartida en an-
glès, que anava dirigida a alumnes de tercer any d’ 
Enginyeria. Va ser un èxit de participació, ja que hi 
van assistir 60 alumnes.

El Sr. Aragón coordinador per part de la Salle va 
donar la benvinguda i va presentar a la professora 
Larisa Tatge que va presentar als participants. Paco 
Torras voluntari d’Empreses amb Cor, va presentar 
aquest programa de Càritas i a continuació van inter-
venir els altres convidats, Sr. Joan Puig (coordinador 
QEHS / RC Spain and Portugal de BASF), Jordi Sala 
(director de RRHH de l’Hotel Arts) i Eduard Sans (pa-
tró de la Fundació FC Barcelona). Després d’un breu 
col·loqui el Sr. Aragó va tancar l’acte.

El 15 de maig va tenir lloc en aquesta universitat la 
segona Taula de bones Pràctiques en Responsabili-
tat Social corporativa dirigida, aquesta vegada, als 
alumnes d’Ètica Empresarial d’administració d’Em-
preses que també es va desenvolupar en anglès, i a 
la qual hi van assistir uns 50 alumnes.

El professor German Aragó i la professora Larissa 
Tatge, van donar la benvinguda, Paco Torras va pre-
sentar Empreses amb Cor, i a continuació van inter-
venir els convidats: Ana Bustamante (coordinadora 
del programa caixa Proinfància de la Fundació “la 
caixa”), Ignacio Guerra (soci fundador d’alfa con-
sulting) i Jordi Alavedra (Vicepresident d’Ogilvy & 
Mather). Els tres van parlar sobre la política de RSC 
i de la seva entitat i van posar exemples pràctics co-
mentant la seva col·laboració amb Càritas. Després 
d’un breu col·loqui el Sr. Aragón va tancar l’acte.

Des d’aquí volem transmetre el nostre agraïment, 
tant a les universitats com als ponents, per la 
seva col·laboració i interès per presentar les se-
ves polítiques de RSC posant exemples pràctics i 
parlant de la seva solidaritat amb Càritas. Creiem 
que és important que els joves siguin sensibles 
a aquestes pràctiques, ja que són el futur de la 
nostra societat.

De nou, moltes gràcies a tots per la vostra sensibili-
tat, temps i dedicació.

notÍcies

d’esquerra a dreta: Eduard Sans, Jordi Sala, Joan Puig-Gil, Paco Torras, larissa Tatge i German aragón
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Amics del país es solidaritza amb Càritas
El passat 6 de març la SEBAP va organitzar una confe-
rència-debat sobre “Esport i acció Social”, acte que 
va ser presentat pel Sr. Josep Antoni Pujante, presi-
dent de la Comissió d’Esport i Olimpisme i Ambaixa-
dor de Càritas, i va comptar com a ponents:

dra. lola bou, vicepresidenta de la Fundació del Fut-
bol Club Barcelona; Sra. Elena rodríguez, respon-
sable d’Actes Esportius i de Captació de Fons de la 
Fundació Intermón Oxfam i a Mn. Salvador Bacardit, 
delegat episcopal de 
Càritas Diocesana 
de Barcelona que 
va destacar el valor 
que la nostra enti-
tat dóna a l’esport 
i va explicar que fa 
tres anys es va crear 
el programa Clubs 
amb Cor que està 
sensibilitzant el món 
de l’esport.

En aquest acte van 
estar presents Fer-
ran Martínez mem-
bre de la comissió 
d’Esport i Olimpisme 

de SEBAP; Sebastià Salvador president del RACC i Ru-
bèn Peris director de la Volta Ciclista a Catalunya tots 
ells ambaixadors amb cor.

El passat 13 en el transcurs del lliurament de 
premis de la SEBAP, Càritas va rebre el Premi Llegat 
Valldejuli, una distinció que s’entrega a l’entitat sense 
afany de lucre que ha destacat més en l’atenció a les 
persones més necessitades, sobretot en el camp de 
l’assistència familiar.

Las hermandades rocieras 20 anys 
col·laborant amb Càritas
Aquest any el local “Espai Jove les Basses” de Barcelona, es va omplir de 
hermandades rocieras per celebrar la 20a Trobada de Coros Rocieros por 
Villancicos que organitza la Hermandad Nuestra Señora del Rocío “Los Ro-
meros” a favor de Càritas. Una gran festa solidària on es van recollir al vol-
tant de 2.000 kg d’aliments per als més necessitats.

Dins dels actes, la Hermandad Nuestra Señora del Rocío ens va lliurar un 
guardó pels 20 anys de col·laboració amb Càritas.

Una vegada més agraïm, la generositat a tots els que han col·laborat en 
aquesta bona causa.

notÍcies

Acte d’entrega dels premis SEBAP al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona
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Càritas, present a Construmat 2013
Per segona vegada consecutiva Càritas Diocesana de 
Barcelona, a través del seu programa Fires amb Cor 
ha participat a Construmat, concretament del 21 al 
24 de Maig de 2013, seguint amb el seu objectiu de 
sensibilitzar al teixit industrial, ubicat a l’entorn de 
les nostres diòcesis, amb els diferents projectes que 
Càritas esta desenvolupant en aquests moments, 
fent participar el món empresarial de la responsabi-
litat social a través de la seva col·laboració.

Dels 4.500 expositors entre directes i 
indirectes que van participar en aques-
ta edició, es va poder establir contacte 
amb 56 empreses, que van mostrar in-
terès i solidaritat, per col·laborar amb 
els nostres projectes, bé sigui mitjan-
çant l’aportació de productes i/o ser-
veis, o a través de la col·laboració en 
determinats projectes com el del Servei 
de Mediació de l’Habitatge SMH,  l’era-
dicació de la pobresa infantil a través 
del programa PAIDÓS, els projectes re-
lacionats amb la Inserció laboral, entre 
d’altres. 

La Fira és una gran plataforma que ens permet acos-
tar les necessitats socials del nostre entorn social al 
món empresarial i analitzar conjuntament possibles 
línies de col·laboració.

Tanmateix el missatge de Càritas també es va poder 
fer extensible als més de 280.000 visitants professio-
nals que es van desplaçar al saló.

La simfònica del Vallès ajuda a difondre la 
nostra tasca social al palau de la Música 
Catalana
l’orquestra Simfònica del Vallès ens ha ajudat a di-
fondre la nostra tasca social. Càritas ha estat pre-
sent dins la seva programació 2012-2013, a través de 
diferents accions de comunicació, com ara encarta-
ments en els programes de mà de la nostra campa-
nya de Nadal “regala el teu cor”, presència als con-
certs amb una taula informativa, difusió de la nostra 
app de donacions http://app.caritasbcn.org/ca, etc. 
Tot això, amb l’objectiu de sensibilitzar a nous pú-
blics i captar nous socis.

Volem agrair a l’Orquestra Simfònica del Vallès 
l’oportunitat que ens ha brindat per difondre la nos-
tra acció social.

d’esquerra a dreta voluntaris de càritas: alfredo Hernández, Eduard busquets, Joan Pi-
nyol, Josep Maria Nasarre, Joan antoni colominas a l’estand de càritas a construmat 
2013.
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La Fundació pla Armengol renova el seu 
compromís amb Càritas
Aquesta fundació, que té per finalitat fomentar l’expansió del cristianisme, conservar i promoure la seva col·
lecció de mobles i antiguitats i donar suport a la investigació mèdica, ha realitzat una important aportació 
econòmica que ajudarà a mantenir l’activitat social de la nostra entitat.

Moltes gràcies per la vostra generositat!

notÍcies

La Fundació Zamorano biedma, amb 
Càritas
Des d’aquí donem les gràcies a aquesta fundació, dedicada a l’assistència i serveis socials per a infants, joves 
disminuïts i ancians en centres no assistencials, i molt especialment al seu president Joan Enric Juncà per la 
seva generositat continuada amb importants aportacions econòmiques a favor de projectes de Càritas.

Los Mustangs, Los sirex i Los Diablos es 
retroben en un concert benèfic a favor de 
Càritas al Laietà
El passat mes de desembre va tenir 
lloc, amb una gran assistència de pú-
blic, un concert solidari al Club Es-
portiu laietà de barcelona en bene-
fici de Càritas. Tres grups mítics, Los 
Sirex, los Mustangs i los diablos van 
oferir un repertori que va fer ballar a 
totes les persones que es van acostar 
al club.

El club Esportiu laietà va proposar fer 
un intercanvi amb finalitat social. Per 
obtenir les entrades del concert, cada 
persona aportava aliments per valor 
de 15 € a la carpa de Càritas situada a 
la terrassa del Club, o bé podia com-
prar entrades al preu de 15 €. Tota la 
recaptació, que va ser un èxit, es va 
destinar a la compra d’aliments.

Moltes gràcies a tots els socis, abonats, veïns del barri i al Club Laietà que heu demostrat una vegada més que 
teniu un gran cor.

concert al club Esportiu laietà
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La Fundació Claror ajuda a que els nostres 
nens i joves facin esport
Aquesta fundació que gestiona 
diversos centres esportius de 
Barcelona, posa a disposició 
dels infants i adolescents de 
Glamparetes l’ús de les instal-
lacions del centre Esportiu 
Marítim i del centre de can 
caralleu per a la pràctica del 
futbol.

així mateix col·laboraran en la 
impressió de díptics i / o tríp-
tics d’informació dels diferents 
cursets que s’imparteixen a 
Glamparetes.

Des d’aquí el nostre agraïment.

La Fundació Mútua general d’Assegurances 
col·labora amb el Centre Matern-Infantil rull
Per iniciativa dels treballadors d’aquesta mútua 
va posar en marxa una campanya en tots els seus 
centres de treball perquè els treballadors que vol-
guessin, fessin una donació per ajudar al centre 
Matern-Infantil rull. La campanya va ser un èxit, 
ja que s’hi van sumar un gran nombre de treballa-

dors i la Fundació va fer una aportació pel mateix 
import recollit.

En nom dels nens i les mares d’aquest centre infantil 
donem les gràcies tant als treballadors com a la Fun-
dació per la seva generositat.

La Fundació ramon Molinas col·labora amb 
la casa d’acollida Marialar-gavines
Des d’aquí agraïm a aquesta fundació la seva generositat amb aquesta casa 
d’acollida on s’atenen 24 dones, organitzades en 8 unitats de convivència. Amb 
la seva aportació s’ajudarà a dones embarassades en l’últim període de gestació 
o amb fills que es troben en situació de desprotecció social i que són víctimes de 
diferents tipus de maltractaments. Així com a dones que, per diferents motius, 
tenen dificultats per tenir cura d’elles mateixes i dels seus fills.

Juana Martín, carlos cano, Jordi roglá i Enric Muchart

notÍcies
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La Fundació Jesús serra, un any més amb 
Càritas
Aquesta fundació, que pertany al Grup Catalana Occident, renova un any més la seva col·laboració amb Cà-
ritas, amb una important aportació econòmica destinada a la casa d’acollida Marialar-Gavines i al Servei 
de Mediació de l’Habitatge.

Moltes gràcies per la vostra generositat i per facilitar-nos el poder ajudar a pal·liar algun dels greus problemes 
que té una part de la nostra societat.

notÍcies

La Fundació Josep botet participa en el 
projecte pAIDós
Les famílies acollides al centre PAIDÓS de l’Hospitalet agraeixen a la Fundació Josep Botet la seva col·laboració 
en aquest projecte que ha permès sufragar les obres d’adaptació d’aquesta casa i el seu petit pati per 
convertir·la en un lloc acollidor on poder sentir·se com a casa.

Gràcies de nou per la vostra generositat!

bAsF, empresa i treballadors 
compromesos
Els treballadors d’aquesta em-
presa química de les factories 
de Barcelona, Tarragona i Gua-
dalajara van ser requerits per 
cedir el lot de Nadal a les per-
sones necessitades de Càritas, 
341 empleats van renunciar al 
seu lot. l’empresa, representa-
da per Joan Puig, coordinador 
QEHS/RC Spain and Portugal 
de baSF i amb rosa Marsal, Hr 
Manager baSF va fer una apor-
tació econòmica equivalent al 
valor dels aliments donats.

En nom dels que van tenir un 
millor Nadal els donem les 
gràcies a tots! Treballadors de baSF amb representants de càritas davant del magatzem
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Clientes de la botiga d’oyambre 
confeccionen una manta solidària
la sra. Isabel de Vufala, clienta de la casa 
Oyambre de Barcelona, va posar en marxa 
una iniciativa solidària amb les seves compa-
nyes a favor dels més desfavorits.

Entre totes les clients de la botiga, es va teixir 
una manta en el taller de treballs manuals, i 
amb la venda de butlletes que entraven en un 
sorteig, van aconseguir recursos econòmics 
per a Càritas.

En nom de Càritas volem agrair aquesta inici-
ativa solidària que demostra la seva sensibili-
tat i compromís.

Moltes gràcies a totes! Taller de treballs manuals d’Oyambre

La Universitat Abat oliba CEU organitza el 
1r bCn Thinking Challenge
Per iniciativa de club d’Emprenedors de la Universi-
tat Abat Oliba CEU de Barcelona, els dies 21 i 22 maig 
es va celebrar el 1r BCN Thinking Challenge.

El dia 21 va tenir lloc el Hackathon Day. carlos Pérez 
del Valle, rector de la UAO va obrir l’acte, Fernando 
Porta, voluntari d’Empreses i Universitats amb Cor, 
va presentar aquest programa de Càritas i Àngels 
Valls, responsable de Formació i Inserció Laboral de 
la mateixa entitat va parlar sobre la situació dels atu-
rats de llarga durada de més de 45 anys. Finalment, 
un afectat va comentar la seva pròpia experiència.

A continuació 6 equips d’estudiants, formats cadas-
cun per 5 alumnes de diferents universitats, amb 
l’ajuda de professionals de diferents sectors, van tre-
ballar durant una jornada maratoniana per buscar 
una solució i presentar propostes a la problemàtica 
dels aturats de llarga durada.

El 22 de maig, es va dur a terme la gala de lliurament 
de premis. Jordi Roglá, director de Càritas Diocesa-
na, va lliurar el premi al millor emprenedor, i el premi 
al millor projecte va ser lliurat per Joana Ortega, vi-
cepresidenta de la Generalitat de Catalunya.

El treball guanyador va ser l’anomenat “Urban Pic-Nic” 
que consisteix en la distribució de menjar casolà de 
qualitat a oficines i particulars.

Des d’aquí felicitar als joves estudiants del Club 
d’Emprenedors per la seva iniciativa i implicació. Un 
exemple de com els joves prenen una actitud proac-
tiva i constructiva davant la crisi.

notÍcies

Guanyadors bcN Thinking challenge
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La Fundació Foment Europeu (AEFE) 
organitza un sopar benèfic a favor de 
Càritas
El passat dia 1 de desembre, la Fundació AEFE va organitzar el seu tradicional sopar benèfic anual que, per 
segon any consecutiu, va estar dedicat a Càritas Diocesana de Barcelona.

A l’acte van assistir uns 300 socis de l’AEFE, els quals, a més de pagar el corresponent tiquet, van poder adquirir 
butlletes per participar en un extraordinari sorteig atapeït per tota mena d’obsequis lliurats pels socis i també 
per algunes empreses contactades pels nostres voluntaris d’Empreses amb Cor; en total van ser més de 150 
els obsequis sortejats. Les empreses col·laboradores de Càritas van ser: banc Sabadell, Editorial Marcombo, 
Pioneer Electronics, 
llibreria Mizar, orange 
Xarxes de Telecomu-
nicacions, Plataforma 
Editorial, bodegues 
Pinord, i la intervenció 
del mag “Sermagic”.

Per exprés desig de 
l’AEFE, Càritas destinarà 
l’import econòmic re-
collit al programa “Ali-
ments”. 

El nostre sincer agraï-
ment als socis de l’AEFE, 
al seu president, D. Jor-
ge Castellá de Cot, així 
com a la brillant coor-
dinadora de l’esdeveni-
ment, la Sra. Ana María 
Huerta.

notÍcies

L’Institut Químic de sarrià a glamparetes
Per segon any consecutiu i a petició del professor 
Josep Sols, coordinador de la càtedra d’Ètica i Pen-
sament Cristià d’aquesta universitat, diversos estu-
diants, majoritàriament estrangers, van fer una vi-
sita a Glamparetes. Aquesta visita s’emmarca dins 
l’assignatura “cristianisme i Societat al Segle XXI” 
de l’últim curs de la carrera d’ADE que s’imparteix en 
aquest centre.

conxita ribas va donar la benvinguda en nom de 
Càritas, Juan Maria Tintoré va explicar la tasca de 
Càritas, Paco Torras va presentar el programa d’Em-
preses amb Cor i Sergi Bota va donar a conèixer la 
feina que es porta a terme a Glamparetes. A continu-
ació i després d’un col·loqui es va realitzar una visita 
al centre.

d’esquerra a dreta membres d’aEFE i de càritas al centre barceloneta, José coma-Matute y casas, Sergi bota, 
Jorge castellá de cot, Montse Padilla, ana María Huerta, Juana Martín i Javier Martí cabré
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El Col·legi d’Advocats de barcelona inicia 
la seva col·laboració amb Càritas
Aquest col·legi professional sensible a les necessitats d’una part de la població, ha realitzat diverses accions 
per donar a conèixer el treball de càritas i demanar solidaritat entre els seus associats.

Càritas va estar present amb un espai al 
mercat solidari que va organitzar el Col-
legi amb motiu de la seva festa patronal i 
va poder informar sobre els seus projectes. 
Així mateix, va publicar de manera gratuï-
ta a la seva revista col·legial un anunci de 
l’App de Càritas que convida a fer donatius 
a través del mòbil, i finalment va convidar 
a la nostra entitat a presentar el progra-
ma d’Empreses amb Cor a la reunió de la 
Intercol·legial on vam tenir contacte amb 
professionals de diversos sectors.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

notÍcies

Nacho Magro d’ ogilvy & Mather i Ferran casamitjana de càritas

publiFestival premia a Càritas i a ogilvy & 
Mather 
El dia 6 de juny al CaixaFòrum de Barcelo-
na, en un acte presentat per José Maria 
Íñigo, Càritas i ogilvy & Mather, Empresa 
amb Cor, van recollir el Premi a la Millor 
Acció Social que atorga el Festival Interna-
cional de Publicitat Social “PubliFestival” 
per la campanya “Un No per a Ningú” amb 
la qual vàrem portar Càritas al carrer a tra-
vés d’una “opi-marquesina” transformada 
en guardiola. 

Volem donar les gràcies a tot l’equip d’Ogil-
vy & Mather per la seva professionalitat, 
compromís i generositat vers Càritas i a Pu-
bliFestival, que amb aquest festival ajuden 
a conscienciar a la societat i a millorar el 
món que ens envolta.
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El Club natació sant Andreu obre de nou 
el cor a Càritas
En el marc de la Festa Major del bar-
ri, es va celebrar la 34a edició de la 
Cursa de Sant Andreu, organitzada 
pel Club Natació Sant Andreu. L’im-
port de les inscripcions va ser desti-
nat a Càritas. En finalitzar la cursa, 
els responsables del Club van fer el 
lliurament simbòlic de l’import re-
captat.

Volem agrair als socis, amics i sim-
patitzants la seva resposta a la crida 
esportiva i a la recollida d’aliments, 
que la setmana anterior a la cursa, 
van fer a favor de la nostra entitat.

Moltes gràcies de tot cor! conxita ribas amb representants del club Natació Sant andreu

L’Institut Ildefons Cerdà, un institut amb cor
l’Institut Ildefons cerdà, FP, ha signat un conveni de col·laboració amb Càritas a través del qual col·laborarà 
en forma de voluntariat i aportarà recursos personals en forma d’hores de treball, en aquells projectes on 
Càritas ho requereixi. A més, pro-
mourà la difusió de totes les acci-
ons i campanyes que l’entitat dugui 
a terme entre els seus treballadors 
i en els seus propis mitjans de co-
municació.

L’acte de signatura va comptar amb 
la presència del Sr. Gabriel Ferraté, 
president de l’Institut Ildefons Cer-
dà, del Sr. Carles Cabrera, director 
de l’Institut Ildefons Cerdà i del Sr. 
Jordi Roglá, director de Càritas.

Amb aquest conveni de col·labo-
ra c ió, l’Institut Ildefons Cerdà, FP, 
esdevé una nova “Empresa amb 
Cor” de Càritas, que amb el seu 
suport ens ajudarà a desenvolupar la 
nostra tasca social. carles cabrera, Gabriel Ferraté i Jordi roglá

notÍcies
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El Fornet d’en rossend, exemple de 
solidaritat
Aquesta empresa, que com el seu nom 
indica, es dedica a la fabricació de pa, 
brioixeria i pastisseria, cobreix les 
necessitats diàries d’aquest aliment 
bàsic de quatre centres de Càritas, 
amb el lliurament de 600 kg de pa al 
mes.

També col·laboren amb el nostre pro-
grama d’Inserció laboral, ajudant 
d’aquesta manera a pal·liar el problema 
més greu que té en aquests moments la 
nostra societat.

Gràcies de tot cor per aquestes accions 
tan solidàries.

El Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials 
de barcelona col·labora amb Càritas
El Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (CETIB), que agrupa més de 7.000 titulats, ha col·
laborat molt intensament amb Càritas.

Dins dels actes organitzats en “El dia dels Enginyers” que es va celebrar a l’Hotel Vela de Barcelona, es va 
demanar als col·legiats que van assistir a l’acte que portessin algun dels aliments que la nostra institució 
demanda (llegums, llet, oli, galetes...). Va ser un gran èxit, en total es van recollir 395 kg d’aliments bàsics. 
També es va organitzar una recollida d’aliments extraordinària la primera setmana de desembre a la seva 
seu social del carrer Consell de Cent.

Durant l’acte acadèmic, el CETIB 
sempre realitza el lliurament d’un 
premi anual, i donat que enguany 
va quedar desert, es va optar per 
donar el seu import a Càritas.

Des d’aquí, volem agrair al degà, 
Joan Ribó, i a la seva Junta de Go-
vern, les generoses aportacions 
dels seus col·legiats, que han im-
pulsat i promogut aquestes acci-
ons solidàries. Acte a l’Hotel Vela

Una de les botigues del Fornet d’en rossend

notÍcies
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notÍcies

nescafé es solidaritza amb Càritas
La marca Nescafé es solidaritza amb Càritas a través 
d’una aplicació al Facebook. Els fans de la causa soli-
dària “El que poden fer 5 cèntims” havien de votar i 
Nescafé donava 5 cèntims d’euro en producte.

S’han aconseguit un total de 648 flascons de 200 
grams de Nescafé, que equivalen a 64.800 tasses de 
cafè, que es destinaran a projectes de Càritas.

Des de Càritas, volem agrair aquesta iniciativa tan 
solidària!

Jaime bou s.A. Exemple de solidaritat
Gràcies a la solidaritat del Sr. Jaime Bou propietari d’aquesta panificadora i dels seus treballadors, diversos dels 
nostres centres tenen puntualment pa del dia.

Per aconseguir-ho, els treballadors posen el seu treball i l’empresa facilita el material, les instal·lacions i el 
transport. Tot això de manera gratuïta i així arriben cada mes 1.600 barres de pa als nostres centres.

Gràcies a tots per l’esforç!

La botiga santa Eulàlia organitza una 
xocolatada a favor de Càritas
Càritas va estar present de la mà de 
la botiga Santa Eulàlia, a la tercera 
edició del Shopping Night, organit-
zat per l’Associació “Amics del Pas-
seig de Gràcia”.

Per aquest motiu va organitzar una 
xocolatada solidària, col·locant una 
camioneta clàssica davant de la 
botiga on s’oferia una tassa de xo-
colata calenta amb “fartons” per 3 
euros, dels quals 1 € anava destinat 
a Càritas.

Moltes gràcies a tots!
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notÍcies

Francesc Monzonís, Josep Ferrer, conxita ribas i Elisa Gil

Èxit de recollida d’aliments del III Motor 
Festival
La ciutat de Badalona va acollir una im-
portant manifestació dins de l’àmbit de 
l’automobilisme. Al Parc del Centenari 
es van reunir un total de 150 automòbils 
clàssics i esportius, que en algun cas van 
fer alguna exhibició.

Es va comptar amb la important col-
laboració de RS Grup i de l’Escola de 
Mecànics de competició. Amb motiu 
d’aquesta recollida es va instal·lar al re-
cinte del parc un estand de Càritas en el 
qual, tant els participants com els assis-
tents a la manifestació van aportar més 
de mil quilos d’aliments. “Voluntaris 
Badalona” es van encarregar de repartir 
aquests aliments entre les diverses par-
ròquies de la ciutat de Badalona.

La Volta Ciclista a Catalunya, amb Càritas
L’última edició de la Volta Ciclista a Ca-
talunya ha volgut mostrar el seu suport 
al treball de Càritas cedint-nos un espai 
a la meta d’arribada de les etapes de 
calella de la costa (18 de març), lleida  
(22 de març) i barcelona (24 de març).

En l’etapa final de barcelona que es va 
emmarcar dins de la Festa sobre Rodes, 
la carpa de càritas va oferir un punt 
d’informació on els visitants van po-
der conèixer els nostres projectes i les 
diferents formes de col·laborar, a més 
d’aconseguir la polsera solidària de Cà-
ritas amb la qual es pot col·laborar amb 
el projecte PAIDÓS.

Volem agrair a la Volta la seva implicació 
i total col·laboració que ha permès una 
presència notòria de Càritas en aquest 
important acte esportiu. Voluntaris de Clubs amb cor en la carpa de Càritas



BreUs

22

DISNA FACILITA MATERIAL D’HIGIENE ALS 
NOSTRES CENTRES

Aquesta empresa familiar amb més de 20 anys d’experiència en el 
sector, subministra de manera gratuïta el gel que necessiten diversos 
dels nostres centres per cobrir les necessitats d’higiene corporal que 
necessiten els usuaris. En nom de tots ells els donem les gràcies.

ElS TrEballadorS dE Saba, TrEballadorS 
SOLIDARIS

Volem agrair als treballadors d’aquesta empresa d’aparcaments la 
seva sensibilitat i solidaritat cap a les famílies en risc d’exclusió social 
acollides al programa PAIDÓS, per la donació d’un percentatge de la 
seva nòmina. 

Moltes gràcies a tots!

EUroFINS SErVIcES, UNa col·laboracIÓ 
CONTINUADA

Des d’aquí donem les gràcies a aquesta empresa per la seva sensibi-
litat en col·laborar amb càritas d’una manera continuada. Gràcies a 
empreses com aquesta, la nostra entitat pot tirar endavant els seus 
projectes.

IbErcaJa, col·labora aMb El ProJEcTE dE 
CÀRITAS CONNECTA’T I AMB LA RECOLLIDA 
D’ALIMENTS DEL CLUB DE TENNIS NATACIÓ  
SANT CUGAT

Com cada any i a través del seu programa de subvencions Ibercaja aju-
da a Càritas. Enguany ens ha donat una quantitat per ajudar al pro-
grama d’inserció laboral CONNECTA’T demostrant un cop més la seva 
sensibilitat amb un dels problemes actuals més greus.

Així mateix va igualar monetàriament la quantitat d’aliments recollits en 
la campanya organitzada pel Club de Tennis Natació Sant Cugat. La re-
collida d’aliments es va realitzar en el transcurs d’un torneig de pàdel. 
Va ser tot un èxit de participació i es van recollir 1.000 quilos d’aliments.

Des de Càritas volem fer arribar el nostre agraïment per aquesta inici-
ativa tan solidària.
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TÈCNICA DE FLUIDS CONTINUA 
col·laboraNT aMb cÀrITaS

Aquesta empresa familiar dedicada a la comercialització i 
distribució de bombes per a fluids i accessoris hidràulics, 
continua un any més la seva col·laboració amb càritas 
mitjançant un donatiu econòmic que contribuirà a finan-
çar els projectes que ajuden als qui més ho necessiten.

Els donem les gràcies en nom dels nostres usuaris.

PROENECON INICIA LA SEVA 
col·laboracIÓ aMb cÀrITaS

Aquesta empresa, dedicada a la venda de polímers d’al-
tes prestacions, ha signat un acord de col·laboració amb 
Càritas a través del qual farà una aportació econòmica 
trimestral i una quantitat anual en funció dels beneficis 
de cada exercici econòmic.

Moltes gràcies per aquesta ajuda.

col·lEGI d’EcoNoMISTES dE 
CATALUNYA

Volem donar les gràcies al Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya per difondre la nostra tasca social a través dels 
seus mitjans de difusió.

Estimat amic Ramon,

En aquests moments de consternació t’agraïm tota la tasca que has fet en 
benefici de les persones més pobres.
Ara ens toca a tots nosaltres continuar amb el teu testimoniatge de 
la Responsabilitat Social Corporativa. Segur que tu ens continuaràs 
ajudant.
Et tindrem en les nostre pregàries
Descansa en pau,

Tots el teus amics de Càritas.

Ramon Mullerat

In memoriam

Iniciatives com aquesta fan que dia a dia la gent 
sigui més conscient de la realitat que vivim.

VISITA I DINAR D’ESTIU DELS 
VOLUNTARIS D’ENTITATS AMB 
COR A LA FUNDACIÓ FORMACIÓ I 
TREBALL

El proppassat 17 de juny es va celebrar el tradi-
cional dinar d’estiu de tots els voluntaris d’Enti-
tats amb Cor. 

El dinar va tenir lloc al restaurant D’INS de la 
Fundació Formació i Treball que té per objectiu 
la formació i inserció d’usuaris de Càritas.

Abans del  dinar, el director de la FFIT va fer una 
visita guiada per tot el centre al grup de volun-
taris per explicar-los totes les tasques que es 
porten a terme: recollida de mobles, recollida 
de roba, formació d’usuaris en diferents àmbits, 
etc.

La trobada va posar de manifest el sentiment 
de pertinença que senten els voluntaris,  ja que 
cada grup va exposar la feina feta i els reptes de 
futur per seguir ajudant als més necessitats.
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2012

Des de Càritas volem expressar el 
més sincer agraïment a les més 

de 500 Entitats amb Cor que a 
través de diferents possibilitats 

de col·laboració (inserció laboral, 
donacions econòmiques, voluntariat 

corporatiu, donació i producte, 
cessió de serveis, màrqueting amb 

causa, sensibilització dels seus  
col·lectius , etc.) ens han donat 

suport durant l’any 2012
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A LES MÉS DE 365 EMPRESES AMB COR

A
Abellan Pintors, SLU
Abertis Infraestructuras, SA
AC Marca, SA
Acceso Group
Acciona Facility Services, SA
Acpro, SL
Actual Capital Advisors
Aczeda, SL
Adding Plus Adding Plus Lo
Adidas, SAU
Adiquímica, SA
Administración Empresas, SL
Agencia Representación Comercial Hequip 2, SL
Agility
Agud Peritos, SL
Aipet
Air Cargo Club
Aki Bricolaje España
Alberto Roca Deu, SL
Aldecal, SL
Aldicer Capital
Alfa Consulting, SL
All About
Amicorp, SL
Amperson Consulting
Angelini Lab Farmacéutica
Antonio Puig, SA
Aparthotel Silver
Aquagrif, SL
Arbora i Ausonia, SL
Arrendadora Inmobiliaria Catalana, SA
Arrendadora Vallesana de Inmuebles, SL
Asesoría Cardellach & Panadés, SL
Assessors Legals
Atento España
Atp Engineering
Audivarg 21
Autocars Font
Avis Contact Centres, SA
Aybar, SL

B
Banc Sabadell
Barcel Euro, SL
Barcelona Bosc Urbà 
Barcelona Digital Centre Tecnològic
Barcinova de Transports Sccl
Barclays
Barna Consulting Group, SL
BASF Construction Chemicals España, SL
BASF Española, SL
Basf Poliuretanos Iberia, SA
Bassat Ogilvy 
Bergaturi, SL
Big Tours, SL
Bioibérica, SA
Blau 4 Llafranc, SL
Bon Àrea
Brudy Technology, SL
BSM - Barcelona Serveis Municipals
Busquets Gálvez, SL

C
Cadena 100

Cadena Supermercats Keisy
Cafés Tupinamba, SA
Cal Vicento, SL
Cambra de Comerç de Barcelona
Campos Estela 
Can Xiol, SL
Capgemini España
Cargotransports, SL
Carns Can Cartró, SL
Cartonajes M Petit, SA
Casa Gimeno
Casa Loiola Festa Immaculada
Cat Real Estate, SL
Catalana de Tractament d’Olis Industrials, SA
Catalana de Transport de Vehicles, SCCL
Cementiris de Barcelona, SA
Cementos Molins 
Cemevisa
CET Trabajos Solidarios, SL
Chip Timing, SL
Cinemes Maldà 
Cinemes Verdi
Clime, SA 
Citior, SL
Claribo Abogados,
Clasificación y Lavaje de Lanas, SA
Cohere, SA
Colmado Amigo
Comart, SA 
Comercial Química Jover
Comercial Química Masso
Compañía Española de Laminación, SL
Compañía Sales
Compte y Rivera, SA
Consistec Condal, SL
Construcciones Bosch Pascual, SA
Consum Cooperativa
Consum S Coop V
COPE
Coplosa, SA
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
Corporación Medichem, SL
Cottet, SA
Creaciones Olimpia, SA
Crescendo, SL
Crysmar Restauración, SL
Cum Laude

D
Dalix Consulting, SL
Dalli Wiin Ibérica, SL
Deloitte & Touche España, SL
Demasié Café
Deretil, SA
DHL (Magatzem Carrefour)
Diagonal Informática y Comunicaciones, SA
Dicoinsa, SL
Digittecnic, SL
Direcció Institucions Barcelona
Diseño y Textura, SA
Distribuidora de Productos Naturales SA 
(Disna)

E
Eba Vallcarca, SLP
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Edeltec Tecnología
Editorial Marcombo
EDITTEC. Tecnología y Ediciones 
El Fornet d’en Rossend
El Mundo Deportivo 
Elysius Europa, SL
Empleats Deutsche Bank
Enalquilercom
Enjatesa, SL
Entregues Anónimes
Epson Ibérica, SAU
Escola Mecànics de Competició 
Estabanell y Pahisa, SA
Estels 98, SL
Esteve
Estructuras y Organización Barcelonesa, SL
Estudi Ferran Sendra
Eurofin Services, SA
Eurotelecom (Tapas Bar)
Ex Com Management Comercial, SL

F
Factor Executive Search, SL
Falgueras Peguera, SL
Farmacia Domínguez Gaya
Farmacia Raspall Valls
Fec·Programa U/E
Ferrer y Ojeda Asociados (Correduría 
Seguros, SA)
Ferri, SL
Fidemar, SL
Fil Katia, SA
Fileva, SA
Fira de Barcelona
Flejinsa, SA
Flexicel, SA
Fmi Medic Invest, SL
Foix de Sarrià, SL
Forn de l’Arseni, SL
Forwarding Catalunya, SL
Freigel Food Solutions
Frigicoll

G
Gabinete Coe, SL
Gablons
GAES
Galerías del Tresillo
Gefco España, SA
Gerco, SL
Gerpoba, SL
Gesbío, SL
Gestora Vértice de Inversiones, SL
Gestoría Riera, SL
Goed Comunicació, SL
Gomarfo, SL
Gradhermetic, SAE
Gramenet Imatge Solidària C de la Solidaritat I
Granier - Panes Artesanos
Gravofir · Ramon Vila
Grupo Godó
Grup Inmobiliari 52 Gumper, SL
Grup Serhs
Grupo Adocat, SA
Grupo Antolin Martorell, SA
Grupo Galilea
Grupo Hefame

Grupo Intercom
Grupo Mahou San Miguel
Grupo Serhs
GVC Gaesco Holding, SL

H
Harlem Jazz Club
Havi Logistics FSL, SL
HCC Global Financial Products, SL
Hearts Magazines
Henkel Ibérica, SA
Hermex Ibérica, SA
Holdfood, SL
Hospital del Mar (Capella)
Hospital Quirón Barcelona
Hotel Arts Barcelona
HP

I
Ibéricos Salmantinos
Idexx Laboratorios, SL
Illa Fantasia 
Ilurorètols, SCP
Impresión Offset Derra, SL
Inba Barcelona
Index Book, SL
Industrias Plásticas Triana, SA
Infojobsnet
Ingeniería Técnica de Mantenimiento, SA 
(Inteman) 
Ingesta, SL
Inmuebles y Fincas Doga, SAU
Instalaciones Cinema
Instituto Mediterráneo de Odontología e 
Implantología · IMOI
InVER RSR, SL

J
J Isern Patentes y Marcas, SL
Jaime Bou, SA
JBC Soldering, SL
JF Stands
JM y CAI, SL
Jorarcas, SL

K
Kao Corporation, SA
Kenogard, SA
Kingsbrook, SL
Knauf Miret, SL
Ks&R
Kyla Fitzpatrick (Global Grins Project)

L
L’ Aquàrium Barcelona 
La Vanguardia
Laboratorios Neus, SA
Laboratorios Viñas, SA
Lancet, SA
Larson Martin Logistics, SL
Las Golondrinas 
Lasenor Emul, SL
La Bolsera
Librería-Papelería Mizar
Lidering, SA
Luis Jover, SA

M
Magnets
Manipulados y Acabados Metálicos, SL 
Manteniment Energètic Eficien
Manufacturas Clima, SA
Marcil, SA
Marti & Roman, SL
Mazars Auditores, SLP
McNeel Europe
Meditempus
Mediuscula 
Merchlinceo
Meritem Paellador
Metamorfosis Arquitectes 
Microptic, SL
Mina Pública Aigües de Terrassa, SA
Montsunt, SL
MS Service 
Muscius Cent, SL

N
NACEX

O
Opyce SA,
Orange Telecom
Orase, SL
Organ
Oto, SL
Overseas Asset Management, SL

P
PAC
Pada, SA
Palex Medical
Pallet Tama, SL
Panasonic España, SA
Parc d’Atraccions Tibidabo SA (Patsa)
Pavlov, SL
Perelada Comercial, SA
Pharmore Research, SL
Pioneer Electronics Iberica, SA
Pla Digital Generalitat de Catalunya
Planchistería Industrial Josma, SA
Plataforma Editorial Jordi Nadal
Play Badalona
Policlínica Barcelona
Posimat, SA
Procter & Gamble
Proenecon Systems, SA
Promociones Carrenca, SA
Promosit Inversiones, SL
Promotora Barcelonesa, SA
Promotora Maresma, SA
Protocarna, SL
Puig, SL

Q
Quaderns Crema, SA

R
RAC 1
RAC 105
Radio Watt, SA
Ràfols Pujol Agropecuària, SL



26

aGraÏMents

Rambla 90, SL
Rancilio España, SA
RDT Ingenieros
Reiko Asociados 21, SA
Reiter Solutions, SL
Remitsa Invest, SL
Reparalia SA (Delegación de Barcelona)
Restauración La Lloca, SLU
Ricardo Molina, SAU
Rivero y Asociados, SL M.P
Rometa S
Roqueta Casademunt Josep y Cia. CB
Rovisofor, SL
RS Grup 
Ruth Travel, SL

S
Saba Aparcamientos 
Sabateria
Salkinver, SA
Santa Eulàlia
Schneider Electric España, SA
Seat, SA
Seguros Catalana Occidente
Reaseg
Semillas Batlle, SA
Sermagic
Serveis Funeraris Integrals 
Serveis Integrals Catering
Servicetonic, SL
Servicios Comerciales Papeleros, SL
Servicios de Ingeniería y Montajes, SA
Servo Recambios, SA

SGS Tecnos, SA
Sigma Systems, SA
Simón, SA
Skeyndor, SL
Solana de Foix 872 Cat SAT
Sport 

T
Takkmama Consulting
Tarictrans, SL 
Taste of America
Technal Iberica, SA
Técnica de Fluidos
Tecnocom
Tecno-Consultor 
Tecnotrans Bonfiglioli, SA
Teddysound, SL
Tgon, SA
Tomas i Cortiles, SL
Torras Junoy
Tour Serveis
T-Partner Ribas Xarrie, SL
Tracosa Aduanas, SA
Transnatur, SA
Transports Metropolitans de Barcelona 
(TMB)
Tres Comercial, SA
Tresor, SL
Trimestre 2006, SL
Tupinamba
Tyco Electronics

U
Unilever España, SL
Upcnet
Uson Assessors, SL

V
Varpe Control de Peso, SA 
Velutex Flock, SA
Venair Ibérica, SA
Vidal i Porta, SL
Vidal Serveis d’Assesorament i Gestió 
Vinca Equipos Industriales, SA 
Vileda Ibérica, S.A.

W
Wavecontrol, SL
Wmbloss, SA
Wurth Group

X
Xiloca, SL

Y
Yanta, SL
Ybn Inversiones, SL

Z
Zambra, SL
Zoo Barcelona
Zurich Global Corp Spain

ALS MÉS DE 54 CLUBS AMB COR

A
Áccura

B
Bac de Roda Sport

C
Can Cuyás Golf
Canal Olímpic de Catalunya
Cercle Sabadellés 1856
Championchip
Club de Golf Sant Cugat
Club de Tenis de la Salut
Club de Tennis Andrés Gimeno
Club de Tennis Badalona
Club de Tennis Barcelona-Teià
Club de Tennis Barcino
Club de Tennis David Lloyd
Club de Tennis de la Salut
Club de Tennis Horta
Club de Tennis Masnou
Club de Tennis Mollet
Club de Tennis Montbui
Club de Tennis Sabadell
Club de Tennis Vilanova i la Geltrú
Club Deportivo Terrasa Hoquei

Club Egara
Club Esportiu Laietà
Club Esportiu Mas Ram Badalona
Club natació Atlètic Barceloneta
Club Natació Barcelona Obra Social
Club Natació Sabadell
Club Natació Sant Andreu
Club Natació Terrassa
Club nautic El Masnou
Club nautic Garraf
Club Tenis Castelldefels
Club Tennis Natació Sant Cugat
Consorci El Far

D
Decathlon Mollet del Vallès

F
Federació Catalana d’Activitats Subaquàti-
ques
Federació Catalana de Ciclisme
Federació Catalana de Pitch and Putt
Federació Catalana de Tennis
Federació Catalana de Vela
FC Barcelona 

G
Gaudium Sports

L
Live Sports And Travel, SL

M
Motor Club Magazine

N
Nick Esports

P
Pitch & Putt Portal del Roc
Play and Help

R
RCD Espanyol de Barcelona 
Real Club de Polo de Barcelona
Reial Club de Tennis Barcelona-1899
Rugby Club Badalona

S
Set Ball Tennis

T 
Tres Peons Club d’Escacs 

V
Vall Parc, SA 
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A LES 7 UNIVERSITATS AMB COR
Instituto de Altos Estudios Universitarios
Safor Facultat d’Economia i Empresa UB
Universitat Abat Oliba CEU
Universitat Ramon Llull-IQS

A LES 60 ENTITATS AMB COR

A
Agència d’Habitatge de Catalunya
Agrupació Cultural Torre Llobeta
Amics de Sant Jordi
Asociación de Damas de San Fernando
Asoprovac Asespañola. Productor vacuno 
de Carne
Associació “El Colomar”
Associació Antics alumnes d’ETPC
Associació Antics alumnes i Amics de La 
Salle
Atenció Primaria Vallcarca·Sant Gervasi

C
Casal del Barri Congrés·Indians
Centre Cívic Vallvidrera
Centre d’Atenció Primària de Vallcarca
Centre Moral i Instructiu de Gràcia
Cofradía Bien Aparecida de Gavà
Cofradía de Santa Marta
Col·legi Bienaventurada Virgen María
Col·legi de Mediadors d’Assegurances de 
Barcelona
Col·legi d’Economistes de Catalunya
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Barcelona
Col·legi Lestonnac
Col·legi Sagrat Cor - Sarrià
Col·legi Sant Ignasi
Col·legi Shalom (Esclaves Sagrat Cor de Jesus)
Comunitat Jesuitas del Institut Químic de 
Sarrià 

Consorci del Palau de la Música
Cosmocaixa

D
D.G. Política Lingüística
Deganat dels Registradors de la Propietat 
Merca Dimarts Culturals

E
El Cargol Graciós (Ass. Cultural i Gas-
tronòmica) 
El Cercle 
Escola Bressol L’Oreneta
Escola Ipsi
Escola Jesus Maria
Escola Monlau
Escola Oficial Idiomes · Sabadell
Escola Pia Balmes
Escuela Oscus

F
Federació d’Ateneus de Catalunya
Federació de Colles de Sant Medir 
Fira Dones Artesanes Emprenedores de 
Ciutat Vella 
Fiscalia Provincial de Barcelona Sec. de 
menores

G
Gremi d’Hotels de Barcelona (GHB)

H
Hermandad Nuestra Sra. del Rocío Los 
Romeros
Hijos de Caín

I
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
Institució Josefa Maresch Servet
Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
Instituto de Ciencias Médicas y Jurídicas

L
La Farga Gestio d’Equipaments Municipal
Llar d’infants Dídac

M
Museu de la Cera 
Museu de la Immigració 
Museu de la Xocolata 
Museu Història de Catalunya
Museu Marítim 
Mutualistes Mútua Enginyers

N
Noves Generacions Barcelona

R
Real Academia de Ciencias Económicas

T
The New English Theatre Society

A LES MÉS DE 50 FUNDACIONS AMB COR
Fundació Abadia de Montserrat 2025
Fundació Antoni Serra Santamans 
Fundació Blanquerna
Fundació Caixa Enginyers 
Fundació Club Natació Barcelona
Fundació Damm
Fundació del Bàsquet Català - FBC
Fundació DIR
Fundació ESADE
Fundació Festa Major de Sarrià
Fundacio Francesc Carbó Cotal
Fundació Futbol Club Barcelona
Fundació Jesús Serra
Fundació La Caixa 
Fundació La Marató de TV3
Fundació Llor
Fundació Navegació Oceànica Barcelona 
Fundació Orfeó Gracienc
Fundación Pedro Salesa Cabo

Fundació Privada Caixa d’Enginyers
Fundació Privada Cottet·Mor
Fundació Privada Creatia
Fundació Privada Festa Major de Gràcia
Fundació Privada Grup Qualitat
Fundació Privada Jaume Espona
Fundació Privada Joaquim Molins
Fundació Privada Josep Moncusí Castells
Fundació Privada Manyanet
Fundacio Privada Miquel
Fundació Privada Nou Mil·leni
Fundació Residència Sacerdotal Sant Jo-
sep Oriol
Fundació Roviralta
Fundació Sant Pere Claver del Clot
Fundación Amancio Ortega 
Fundación Bancaja 
Fundación Barclays
Fundación de Fomento Europeo AEFE

Fundación Deloitte
Fundació ICIL
Fundación Mutua General de Seguros
Fundación Privada Carmen y María José 
Godó 
Fundación Privada Intervida 
Fundación Privada Miarnau
Fundación Privada Ramón Pla Armengol
Fundación Privada San Joaquín
Fundación Real Dreams
Fundación Ricardo Fisas
Fundación Santamaria 
Fundación Social Áurea
Fundación Zamorano Biedma
Ibercaja 
La Fundació-RCD Espanyol 
Nova Banca Galicia
Unim Caixa Obra Social

Universitat Ramon Llull-La Salle
Universitat Autònoma de Barcelona-FAC. Ciències de la Comunicació
Universitat Pompeu Fabra-FAC. Ciències de la Comunicació



SEMILLAS BATLLE COMPROMESA AMB LA SOCIETAT

El Sr. Batlle és el màxim directiu de l’empre-
sa amb seu a Lleida, que des de l’any passat 
col·labora amb Càritas a través d’una inici-
ativa singular: oferir una collita de llegums 
de diferents tipus.
Ens explica que la seva és la segona genera-
ció que dirigeix aquesta empresa amb més 
de dos segles d’antiguitat. Va ser creada 
per una família d’origen irlandès i després 
va ser adquirida per un avantpassat del Sr. 
Batlle, la seva família des de llavors és la 
propietària i gestora.
Un hort de 10.000 m2 de mongetes en una 
finca a la província de Lleó ha permès la co-
llita de 2.300 kg que suposen 23.000 raci-
ons individuals d’aquest nutritiu producte.
La idea va sorgir gairebé espontàniament, 
algú ens va preguntar si aplicàvem la Res-
ponsabilitat Social corporativa, un con-
cepte que desconeixíem. I ens vam adonar 
que d’alguna manera ja ho estàvem fent 
en promoure condicions de treball còmo-
des per als nostres empleats, flexibilitzant 
els horaris, afavorint la conciliació familiar, 
promovent el treball en equip, respectant 
els valors ecològics, etc.
Aleshores ens vam preguntar perquè no fer 
un pas més directament cap a la solidaritat, 
i se’ns va presentar la disjuntiva de fer-ho 
aportant diners o col·laborar amb el que sa-
bem fer millor: produir aliments i fer-ho en 
benefici de les persones més necessitades 
canalitzant aquesta ajuda a través d’una 
institució tan prestigiosa com Càritas.
El primer resultat ha estat aquesta collita de 
2.300 kg de mongetes de les que nosaltres 
facilitem la llavor i recollim el fruit ja sigui 
en finques pròpies o arrendades.
Com han acollit aquesta iniciativa els treba-
lladors de l’empresa?
Estem tots molt satisfets de la manera com 
els nostres empleats l’han acollida, ja que 
han posat autèntic afecte i entusiasme.
Quin creuen que és el retorn d’aquesta ini-
ciativa?

Nosaltres no ho fem per aconseguir res a 
canvi. Estem molt satisfets de col·laborar 
amb una institució tan prestigiosa com 
Càritas, que al marge de la seva connota-
ció religiosa és evident que té un prestigi 
creixent en la nostra societat. Creiem que 
afavoreix la nostra imatge i ens resulta ren-
dible encara que per descomptat aquest 
no és l’objectiu. Amb això no fem publici-
tat sinó que intentem sensibilitzar sobre la 
pobresa.
Com valora la col·laboració en iniciatives de 
solidaritat de figures com Ferran Martínez i 
d’altres noms importants convertits en Am-
baixadors de Càritas?
Molt favorablement. Estic molt satisfet que 
estigui aquí aquest gran jugador de bàs-
quet a qui admirava com a jugador i que 
ara ens apadrina en un acte i en una inici-
ativa com aquesta. El considerem un orgull 
i ens complau moltíssim. Persones que ho 
han estat tot i que fora de l’àmbit on es van 
projectar aporten la seva col·laboració és 
molt important.
Aquí intervé el nostre Ambaixador amb Cor:
Es tracta –diu Ferran Martínez– de saber-se 
posar en la pell dels altres i amb poc esforç 
ajudar en aquesta problemàtica. No deixem 
de ser uns privilegiats i això fa que resulti 
impossible negar-nos a fer-ho.
El Sr. Batlle ja al final de la conversa afegeix:
També col·laborem amb l’empresa de rein-
serció laboral  “Ajudam”, que té la seu social 
a Mollerussa i que contracta discapacitats 
per a treballs manuals, als quals oferim 
treballs d’envàs de productes, la qual cosa 
realitzen amb gran rigor i qualitat. Són tas-
ques que podríem fer a casa però al exter-
nalitzar-les, ajudem a aquest sector de la 
societat.

Moltes gràcies a tots treballadors, direcció 
i propietat per aquesta manera d’entendre 
els negocis i la vida.

amb  
veu pròpia

Entrevista a 
Ramón Batlle
Director de Semillas Batlle

l’informatiu
Via Laietana, 5 entlo.
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

Sr. batlle, c. ribas, l. llorens, J. roglà i F. Martínez

Frases destacades

Per què no fer un pas més di-
rectament cap a la solidaritat?

Estem molt satisfets de la ma-
nera com els nostres empleats 
han acollit la iniciativa, ja que 
han posat autèntic afecte i en-
tusiasme. 

Premi per a Càritas 
i ogilvy & Mather 
a la Millor Acció 
Social que otorga el 
Festival de publicitat 
PUBLIFESTIVAL

Fes ara la teva 
donació a 
través de l’App 
de Càritas. 
Descarrega’t 
aquí l’aplicació


