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INTRODUCCIÓ 

 

El PROGRAMA d´ACCIÓ SOCIAL D´ESADE va sorgir el 2010 com a resposta a la 

necessitat de vertebrar i canalitzar les iniciatives en l´àmbit de la responsabilitat social 

que es duen a terme a la institució. L´objectiu era vincular i involucrar a persones i 

grups de la nostra comunitat amb diferents possibilitats de col·laboració: voluntariat, 

formació, consultoria, participació en campanyes, etc. Cada edició del programa té una 

duració de dos anys i es duu a terme amb entitats seleccionades mitjançant una 

votació interna. 

Es tracta d´un projecte compartit i obert a tota la comunitat, que permet viure una 

experiència solidària de forma col·lectiva. L´entitat escollida pels campus de Barcelona 

i Sant Cugat va ser Càritas Diocesana.  

 

 

 PRINCIPALS ACTUACIONS 

Durant els dos cursos de duració del programa, s´han dut a terme diferents iniciatives, 

algunes de caire puntual i d´altres més abast i durada. Les hem classificades en quatre 

grans àrees, i a continuació enumerem algunes de les més destacades: 

 

PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS ACADÈMIQUES O REUNIONS DE 

TREBALL   

- 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 (desembre 2014) 

- 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. 
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- 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 (febrer 2015). 

 

 

 

- Realització durant dos cursos consecutius, 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. L´objectiu ha 

estat aconseguir una visió integral el més realista possible. L´experiència ha estat possible 

gràcies al Servei de Mediació de Càritas.  

- Publicació  de dues ofertes de pràctiques al Servei de Carreres Professionals de la facultat de 

Dret, una per a temes de mediació i l´altra d’immigració. Finalment les places no es van poder 

cobrir els perfils. 

- Participació en una Case Competition liderada pels alumnes del club d´Empresa i Societat i el 

professor Teo Mellen per tal de resoldre un cas real sobre Càritas, plantejant qüestions a 

membres de l´organització, i elaborant propostes per a desenvolupar i tenir en compte pel 

futur. La iniciativa va tenir lloc al mes de maig i va ser molt ben valorada per tots els 

participants. 

- Col·laboració en l´àmbit de recerca amb la professora Anna Laborda per tal d´obrir línies de 

treball que puguin ser d´interès per ambdues entitats. El tema que millor va encaixar va ser el 

de l´estudi sobre “el treballador pobre”, que encaixa amb les línies de recerca sobre classe 

mitjana, distribució de renda, etc. Les previsions són tenir un informe per a presentar a Càritas 

a finals del 2016.  
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- Reunió de treball amb els equips del Servei de Carreres Professionals de la BBA i de la Law 

School amb les responsables del Servei Feina amb Cor de Càritas, amb la participació de 12 

persones. L´objectiu de la trobada era compartir les metodologies de treball, que tot i dirigides 

a diferents col·lectius, tenen molts punts en comú.  

 

 

 

 

PARTICIPACIÓ EN ACTES I VISITES   

- 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.  

- Invitació a membres de Càritas a actes celebrats a ESADE (cine fòrums, Presentació de l´Índex 

de Confiança Social al Palau Macaya, Solidarity Day, etc.) 

- Invitació i participació de diferents persones d´ESADE a la Presentació dels Informes Foessa 

durant aquest període. 

- Crida a la participació al Concert solidari celebrat a la Basílica de Santa Maria del Mar en 

favor de les persones refugiades (octubre 2016) 
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- Visita d´un grup de persones d´ESADE al centre de Càritas d´Almirall Cervera de la Barceloneta, 

que acull diferents activitats com ara el programa "Feina amb Cor" per facilitar l´ocupació de 

col.lectius desafavorits, el programa Paidos de recolzament a famílies i el centre de nens i joves 

que acull als infants després de l´escola per evitar que estiguin al carrer.  

 

 

 

COL.LABORACIONS DELS ALUMNES I VOLUNTARIS 

- 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 (Novembre 2015).    

 

 

- Donació de les samarretes, carpetes i llibretes a dos centres de Càritas -  Obert de Torre Baró 

i LLops del Taga – en el transcurs dels dos cursos. 
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- 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 (Juny 2015). 

-  Estudi de la possibilitat de participació  d´una entitat vinculada a Càritas en el 

programa Consultors Solidaris d´Alumni Solidari. Finalment no es va poder encaixar 

l´entitat en el programa ja que no reunia els requisits necessaris per a poder participar 

en el programa. 

 

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ 

- 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. Difusió 

mitjançant un comunicat, newsletter AliaRS-E, pantalles i xarxes socials (Setembre 2014). 

 

- 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 (Desembre 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 (Gener 2015) 
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- 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 (Juny i Juliol 2015) 

 

 

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

mes de maig de 2015 i de 2016, per tal de convidar a la participació de diferents col·lectius de 

l´organització. Comunicació a través de pantalles i xarxes socials. 

- Publicació de l´informe “Propuestas de Cáritas ante las elecciones Generales” a la news 

AliaRS-E (novembre 2015).  

 

  

 


