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BALANÇ D´UN CURS DE COL.LABORACIÓ 

CÀRITAS - ESADE 

 

SETEMBRE 2014  

- Signatura del conveni de col·laboració entre ambdues entitats, en el marc del programa 

“Universitats amb cor” amb la presència del director de Càritas, Salvador Busquets, la directora 

d´ESADE, Eugenia Bieto i diferents persones dels equips de les dues organitzacions. 

  

  

OCTUBRE 2014 

- Difusió i participació de la comunitat d´ESADE de la Taula Rodona sobre “Educació, Economia 

i Pobresa” organitzada conjuntament amb la Universitat de Barcelona el 17 d´octubre 2014.  

 

NOVEMBRE 2014   

- Campanya institucional de recollida d´aliments per part de tota la comunitat d´ESADE amb la 

coordinació del alumnes. Els aliments recollits (2 TN) es varen repartir entre el Banc dels 

Aliments i Càritas.    

 



 

2 
 

 

 

 

DESEMBRE 2014  

- Reunió de treball amb els dos equips, amb la participació de les professores Rebeca Carpi i 

Mònica Casabayó, per tal d´estudiar diferents possibilitats de col·laboració, sobretot en l´àmbit 

acadèmic. 

- Inclusió de tres nous temes socials en el llistat de propostes pels alumnes per realitzar les 

tesines del BBA (coordinació X. Rovira). Finalment els temes no varen ser escollits per cap 

alumne. 

- Difusió de la Campanya de Nadal amb l´Andreu Buenafuente, enviament del comunicat i de 

la campanya de SMS, així com repartiment de pòsters en els diferents edificis. 

 

 

GENER 2014 

-Publicació del fulletó de l´acció social institucional amb informació sobre les tres entitats que 

formen part del programa d´acció social, així com una breu menció de les activitats solidàries 

que es realitzen durant el curs. El fulletó està disponible a la pàgina web i es va distribuir entre 

tota la comunitat. 

 

- Donació de les samarretes sobrants de la iniciativa promoguda pels alumnes amb la Marató 

de TV3 al Centre Obert de Torrebaró de Càritas. 
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 FEBRER 2014 

- Esmorzar “Pont Solidari” Càritas ESADE , que va comptar amb la participació de 11 persones 

de l´equip directiu de Càritas i 18 d´ESADE (Direcció, professorat, Pas i alumnes) amb l´objectiu 

d´intercanviar coneixement mutu i parlar de la col·laboració.  

 

 

 

- Consulta dels alumnes del programa del MBA per tal de realitzar una jornada de voluntariat 

en un centre vinculat a Càritas. Donades les característiques de l´entitat, no es contemplen, de 

moment, aquest tipus de col·laboracions temporals, ja que sempre es treballa per crear vincles 

de voluntaris amb llarg recorregut.  

 

MARÇ 2014 

- Invitació a la Presentació de l´Índex de Confiança Social al Palau Macaya (finals de març) 

- Pre- acord de participació al Programa Alumni Solidari 15-16 d´una entitat molt vinculada a 

Càritas i que necessita un voluntari. Es farà una crida. 

 

ABRIL 2014 

- Realització d´una activitat de la facultat de Dret, liderada per la professora Rebeca Carpi en el 

marc de la seva assignatura de Dret Civil III, per tal d´apropar als nostres alumnes a la 

problemàtica de les execucions hipotecàries i la crisis, per tal de permetre que tinguin una visió 

integral el més realista possible. L´experiència ha estat possible gràcies al Servei de Mediació 

de Càritas i a la seva responsable, Joana Suñer, que ha mostrat una total disponibilitat en tot 

moment. Aquesta iniciativa ha estat altament valorada per tots els participants, i s´ha 

materialitzat en un informe que pugui ser d´utilitat entre ambdues entitats. 

- Canalització de la demanda de voluntaris pel torneig de la Fundació Brafa a favor de Càritas, 

a l´associació d´Esports del BBA, per tal de que puguin participar en la jornada. 

 



 

4 
 

 

 

MAIG 2014 

- Proposta de participació a la Case Competition BBA (finalment no es va materialitzar perquè 

hi havia molt poc marge de temps). Arrel d´aquesta proposta en J.Franch es va interessar en 

escriure un cas d´estudi, i el dia 11 de maig es va tenir una reunió per tal d´estudiar la 

possibilitat de fer-ho.   

- Acollida de l´exposició dels 70 anys de Càritas a l´edifici 1 d´ESADE durant el mes de maig i 

principis de juny. Posteriorment es traslladarà a la “peixera” de l´edifici 2, per tal de que pugui 

ser accessible a d´altres col·lectius. 

 

- Enviament d´informació de la Caminada Solidària per Collserola organitzada per Càritas el 

dissabte 23 de maig, per tal de convidar a la participació de diferents col·lectius. 

 

JUNY 2014 

- Invitació a diferents col·lectius d´ESADE a la Presentació del VII Informe Foessa que dóna 

resposta a la pregunta “Augmenta l´exclusió social?” i que tindrà lloc al Col·legi Oficial 

d´Enginyers Industrials de Catalunya. 

- Donació a dos centres de Càritas -  Obert de Torre Baró i LLops del Taga - de carpetes i 

llibretes del curs 14-15 ofertes per la facultat de Dret.  

- Reunió Comissió de seguiment el 22 de juny. 

 


