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BALANÇ D´UN ANY 

COL·LABORACIÓ CASAL DELS INFANTS – ESADE 2017 

 

Durant aquest primer any de la col·laboració s´han realitzat les següents accions: 

  

COL.LABORACIONS ACADÈMIQUES 

Prof. María Galli – "Màrqueting Communications Strategy" -MSC in Màrqueting Management 

Investigació de mercat sobre coneixement de marca i recomanacions sobre estratègies de comunicació 

(febrer – abril 17) 

Miriam Clota - Program Manager dels Executive Master 

Participació a un seminari del Executive Master’s Day (maig 17) per part de l’Enric Canet i un grup de 

joves del Programa de Formació i Inserció i obertura d´un espai per donar a conèixer el Casal i 

reflexionar sobre les desigualtat d’oportunitats. 

Prof. Juan Mezo – “Marketing Social” / Prof. Gerard Costa “Marketing y Sociedad” 

Recomanacions de com aprofundir en la relació Casal dels Infants i la nostra xarxa d’empreses 

(novembre - desembre 17) 

Prof. Steven Guest – CEMS 

Formació a l’equip del Casal que utilitza l’eina de email màrqueting Mailchimp, aprofitament i gestió: 

Voluntariat, RRHH i Comunicació (novembre – desembre 17) 

Prof. Carles López Fraile 

Taller Comunica, alumnes de l’assignatura "Entrenament al Lideratge Social: Comunicació en Públic" 

impartiran a grups de joves del Casal de Badalona i Santa Coloma, 3 Sessions de 2 hores de durada cada 

una de Taller COMUNICA. En l'edició d'aquest curs, el taller es portarà a terme els dies 20 d'abril, 27 

d'abril i el dia 4 de maig en horari de tarda (2 hores entre les 15h. i les 19h.). 

El proper dia 2 de març farem una xerrada del Casal als alumnes de l'assignatura que després els faran el 

taller als joves de Santa Coloma i Badalona. 

 

COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ 

Edició del fulletó d´acció social 

Organització d´una campanya de crowdfunding amb ESADE Alumni Social per tal de recollir fons per 

oferir beques pels casals de Nadal. Es van recollir 4.466 euros. 

Visibilitat de la col·laboració mitjançant diferents formats: publicació de la signatura de l´acord a la 

pàgina web i a les pantalles d´ESADE, divulgació del programa de voluntariat de l´estiu, etc. 
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Reunió amb Oriol Llop per comentar una sèrie de propostes conjuntes d’accions de sensibilització i 

visibilització de la col·laboració. També ens va oferir hores probono del seu equip de comunicació per 

produir material fotogràfic i audiovisual, que encara no hem concretat. 

 

VOLUNTARIAT D´ALUMNES 

Els alumnes de Dret han iniciat un voluntariat en el marc del Taller de Valors que realitzen amb la 

professora Rebeca Carpi. Se’ls hi va oferir la possibilitat de fer el voluntariat a l´estiu (de forma més 

comprimida i quan els alumnes tenen major disponibilitat, i alguns ho van aprofitar). 

 

TROBADES AMB LA COMUNITAT 

Esmorzar de treball (16 de març) amb 40 persones de les dues entitats per tal de definir les possibilitats 

de col·laboració. Signatura del conveni amb les dues directores generals. 

Participació de la Thais Sánchez, responsable de la relació amb empreses i organitzacions, a la trobada 

de la Xarxa  AliaRS-E (50 persones) per donar a conèixer el Casal i proposar formes de col·laboració. 

D’aquesta reunió ha sorgit una donació de joguines per part d´una de les associacions d’alumnes. 

 

FORMACIÓ 

A l’esmorzar del març passat es va oferir una beca per a la Yeidi Sánchez. Està pendent que es concreti 

una reunió amb Cristina Duarte, Directora de programes Open d´Ex. Ed., perquè la puguin assessorar 

sobre la formació que sigui més adient per a ella, segons les seves expectatives, interès i disponibilitat.  

Per altra banda, està pendent l’oferiment d’una beca anual de formació dins el programa Executive 

d’ESADE, per una persona de l’equip de gestió del Casal dels Infants, pendent de concretar.  

 

COL.LABORACIÓ DELS DEPARTAMENTS DE RRHH 

El Departament de RRHH d’ESADE ha fet un acompanyament específic al del Casal, amb Anna Oró. 

 

ALTRES COL.LABORACIONS 

Reunió amb Silvia Cartañá, antiga alumna i responsable de l´editorial www.loscuentosdebastian.com: 

per explorar possibilitats de col·laboració. No s’ha concretat. 

Campanya de Voluntariat Estiu: ESADE va fer eco de la nostra campanya a la seva intranet. 

 

 

 

http://www.loscuentosdebastian.com/

