Serveis Humanitaris

Conveni de Col·laboració entre
Càritas Diocesana de Barcelona i l'Institut Agrícola
El passat 30 d’octubre, al Palau Fivaller – seu de l’Institut
Agícola – es va signar un conveni de col·laboració amb
Càritas Diocesana de Barcelona.
Es van reunir, d’una part el Sr. Baldiri Ros Prat, en nom i
representació de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre.
D’altra, el Sr. Jordi Roglá de Leuw, en nom i representació
de Càritas Diocesana de Barcelona. De mutu acord van
exposar:
•

Que l’Institut Agrícola que treballa en l’àmbit del sector empresarial agrari català, manifesta el seu desig
de col·laborar amb organitzacions no lucratives que
potencien / treballen / promouen el benestar de les
persones més necessitades.

•

Que Càritas és una institució canònica amb personalitat jurídica pròpia, que treballa per a les persones
més necessitades de la nostra societat a través de
diferents programes assistencials, la promoció de la
persona, la sensibilització i la denúncia de les situacions de pobresa i exclusió.

•

Que l’Institut Agrícola i Càritas manifesten el seu desig
d’establir una col·laboració a través del programa Empreses amb Cor de Càritas Diocesana de Barcelona.
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També van convenir que:
•

L’Institut Agrícola col·laborarà amb Càritas mitjançant
el suport institucional i difusió de les seves activitats.

•

L’Institut Agrícola facilitarà la difusió dels projectes en
comú i de les activitats de Càritas.

•

L’Institut Agrícola promourà el coneixement de les
accions i campanyes que Càritas realitza entre els
seus associats.

•

L’Institut Agrícola promourà el coneixement de les
activitats que es poden efectuar en el camp del voluntariat en el món associatiu, amb especial esment
en les que Càritas desenvolupa.

•

Càritas es compromet a mencionar en les seves
comunicacions al públic l’existència d’aquesta col·
laboració a través dels seus mitjans de comunicació
interns i externs: L’Informatiu Empreses amb Cor,
mailing-list, pàgina web, etc.

•

Ambdues institucions col·laboraran en tot allò que
estigui al seu abast per el millor desenvolupament
i difusió de les activitats relacionades amb aquest
conveni.

•

Les dues parts es reuniran periòdicament per realitzar
una revisió i valoració de la col·laboració.

La signatura del conveni es va fer amb la presència
de Joan Maria Tintore, ex-president del Reial Club de
Tennis Barcelona i Voluntari de Càritas i dels socis de
l’Institut, Josep Tombas, M.Carmen Bruach, Ramon
d’Abadal, Conxita Mas i Joan Cols.

Càritas Diocesana de Barcelona fa uns anys que
empreses amb la finalitat d’ implicar els agents econòmics
en el desenvolupament del benestar.
En els últims anys, ha anat augmentant la sensibilitat de
les empreses del nostre país envers les activitats que
realitzen les entitats no lucratives. Des del projecte Empreses amb Cor volem apropar aquestes dues voluntats
amb un objectiu comú: ajudar aquelles persones que
més ho necessiten.
És per això que hem creat Entitats amb Cor que agrupa els programes d’Empreses amb Cor, de Clubs amb
Cor i d’Universitats amb Cor amb les que estem oberts
a establir relacions de col·laboració i que la seva activitat i
filosofia coincideixin amb els valors que Càritas promou: la solidaritat, la justícia, el respecte i la igualtat.

Com podem col·laborar?
Realitzant una donació en espècies: aliments,
roba, mobles i parament de la llar i/o equipaments.

Fent un donatiu econòmic que recolzi les
activitats de Càritas o un projecte concret. “la
Caixa”: 2100-0965-50-0200110175

•

•

Facilitant la incorporació al mercat laboral de
les persones ateses per Càritas, oferint un lloc
de treball o l’aprenentatge o el perfeccionament
d’una professió.

•

•

Promocionant el voluntariat corporatiu: la
cessió d’hores de treball dels professionals per
col·laborar en temes concrets (comptabilitat,
publicitat, acompanyaments, formació, sanitat,
noves tecnologies, etc.).

Facilitant el contacte amb els col·
laboradors de l’empresa (clients, empleats,
proveïdors, distribuïdors, etc.), per tal d’informarlos i sensibilitzar-los sobre les situacions
d’exclusió.

•

Voluntariat virtual, emprant les tecnologies de
la comunicació.

•

Aportant donatius puntuals per fer front
a determinades situacions especialment
colpidores: emergències provocades per
catàstrofes naturals o enfrontaments bèl·lics,
desemparament de persones excloses…

•

Fent-se empresa associada, contribuint periòdicament amb una quantitat econòmica.

•

Patrocinant activitats de sensibilització,
elaboració de materials educatius, publicacions, etc.

•

Formació específica (informàtica, atenció al
públic, restauració, cura de persones grans,
etc.) a persones ateses per Càritas, voluntaris
o professionals vinculats a la institució.

•

•

Realitzant una prestació gratuïta de serveis
(infraestructures, difusió de l’entitat, allotjaments,
missatgeria, espais publicitaris, impremta…).

•

Fent difusió de les problemàtiques socials en
què treballa Càritas i de les activitats i campanyes
que desenvolupem, a través dels mitjans de
comunicació de l’empresa: intranet, pàgina
web, revista, newsletter, comunicats, etc.

•

Microdonacions dels treballadors i treballadores
que vulguin fer petites aportacions per a un
projecte determinat.

•

Accions de màrqueting amb causa.
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desenvolupa un innovador projecte de col·laboració amb
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