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Ja han passat cinc anys des que a Càritas Diocesana de Girona vam crear el programa 
Empreses amb Cor, una iniciativa per articular el compromís social de les empreses 
que volen col·laborar amb nosaltres per contribuir a millorar les condicions de vida 
de les persones més vulnerables. Des de Càritas creiem fermament que, més enllà de 
la demanda imprescindible a les diverses administracions públiques (ajuntaments 
i diputacions, govern de la Generalitat i central) que han de ser els responsables i 
garants del drets i benestar dels ciutadans, la Responsabilitat Social Corporativa és 
imprescindible per construir una societat sostenible, justa i solidària. I any rere any 
constatem que, afortunadament, cada cop hi ha més persones dins el món 
empresarial que comparteixen aquesta visió i que també volen ser part de la 
solució contra la pobresa. 

Un exemple d’aquest esperit ens l’ofereix a l’entrevista d’aquest butlletí el testi-
moni de Jordi Bell-lloch, un dels fundadors de l’empresa Finestra Comfort, que amb 
l’adhesió al programa Empreses amb Cor ha traslladat el seu compromís social per-
sonal a la visió i filosofia del seu negoci, per oferir, “quelcom que vagi més enllà 
d’un producte”. 

A banda de les empreses, hi ha altres tipus d’organitzacions que també tenen 
aquesta sensibilitat creixent, com ara centres educatius, fundacions, clubs esportius... 
Per això hem iniciat el programa Entitats amb Cor, amb l’objectiu de canalitzar tot 
aquest potencial solidari i vehicular i donar a conèixer les accions de suport als pro-
grames de Càritas. Per fer visible el seu compromís, que durant l’any 2016 ha arribat a 
més de 50.000 persones, tenim aquest butlletí, i a més, enguany hem posat en marxa 
el blog Empreses amb Cor: www.caritasgirona.cat/entitatsambcor. 

Hem acabat l’any 2016 amb una xarxa de més de 214 Entitats amb Cor. 
Esperem que quan arribi el proper mes de desembre, encara n’hi hagi moltes més. 

Moltes gràcies per formar-ne part.

Mª Dolors Puigdevall
D I R E C T O R A  D E  C À R I TA S  D I O C E S A N A  D E  G I R O N A

editorial
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Ja fa més de 16 anys que aquesta empresa giro-
nina especialitzada en la cura de la salut audi-
tiva col·labora ininterrompudament amb Càritas 
Girona. Aquest any ha patrocinat una de les peces 
de comunicació de la nostra campanya de Nadal 
per afavorir que la nostra crida a la solidaritat ciu-
tadana arribés a molta més gent. 

L’empresa gironina Boadas 1880, dedicada a 
l’elaboració de pernils i embotits, col·labora amb 
Càritas i periòdicament renova el seu compromís 
per continuar donant suport als programes d’acció 
social i a la tasca de les persones voluntàries. 

Clínica Cervera és un centre odontològic especia-
litzat en periodòncia i la rehabilitació oral amb 
implants dentals. A més de l’aportació econò-
mica que ha tornat a fer a Càritas, durant el 2016 
aquest centre ha atès 16 infants del nostre pro-
grama d’acollida.

L’assessoria Codina Serrats, dedicada a la gestió 
laboral de centres educatius privats, ha reafirmat 
amb una nova donació econòmica a Càritas el seu 
compromís amb els qui més pateixen.

notícies
S O L I D À R I E S
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Moltes gràcies 
per ser part de la 

solució contra 
la pobresa!

Han renovat el seu compromís

Des de Càritas, volem reconèixer i agrair a les empreses següents la renovació del suport econòmic als 
nostres programes i projectes: 
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El Club Nàutic Estartit ha reafirmat el seu com-
promís de col·laboració amb entitats properes, 
com Càritas Baix Ter, destinant a projectes socials 
i solidaris el 0,7% dels ingressos de les quotes dels 
socis. A més a més, aquest club ha ofert a infants i 
joves que Càritas acompanya en el marc del Servei 
d’Intervenció Educativa la possibilitat de formar 
part de les seccions esportives de vela i tennis. El 
conveni de col·laboració el van signar el president 
del club, Jordi Ponjoan del Molino i la presidenta 
de Càritas Baix-Ter, Marina Quintana.

El passat mes de desembre, Comexi va renovar 
la col·laboració anual amb Càritas. A la seu de 
Càritas a Girona, Lourdes Xifrà i Narcís Xifrà, 
com a representants de l’empresa, van signar amb 
Dolors Puigdevall, la nostra directora, el conveni 
que garanteix la continuació del suport a l’entitat. 
Comexi és un fabricant de maquinària per a 
l’envàs i l’embalatge, amb seu a Riudellots de la 
Selva. El caràcter familiar d’aquesta empresa, que 
té més de 60 anys d’història, ha contribuït a forjar 
els seus valors i ha permès mantenir i enriquir 
aquest llegat d’una manera ininterrompuda.

notícies S O L I D À R I E S
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Aquesta històrica empresa gironina especialitzada 
en productes químics, amb un gran sentit de la res-
ponsabilitat social corporativa, col·labora amb una 
quinzena d’entitats, entre elles Càritas, per trans-
metre valors com la preservació del medi ambient, 
la sostenibilitat, la higiene, la recerca... i contribuir, 
d’aquesta manera, a millorar la qualitat de vida de 
les persones.  

L’empresa gironina Cosgra, fundada l’any 1980 
ofereix una àmplia gamma de motors elèctrics i 
tanques mecàniques als seus clients, i comercialitza 
directament a més de vint països d’Europa, Àfrica i 
Amèrica Llatina. És una altra de les Empreses amb 
Cor que també ha renovat el seu compromís amb 
els qui més ho necessiten.  

notícies S O L I D À R I E S

Espai Gironès col·labora des de l’any 2012 amb Càritas donant suport a les activitats d’ajuda als col·lectius 
més vulnerables de la província de Girona. El passat mes de novembre Pau Jordà, gerent d’aquest popu-
lar centre comercial de Salt, va formalitzar amb Mª Dolors Puigdevall, directora de Càritas Diocesana 
de Girona, la signatura d’un acord de suport al Servei d’Intervenció Educativa de Càritas. Aquest servei 
ofereix atenció social i educativa a infants i joves amb dificultats en el procés escolar i que viuen en un 
entorn social i familiar desfavorit. L’any passat va atendre més de 640 infants.
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notícies S O L I D À R I E S

GRUP CAÑIGUERAL

L’empresa càrnica Grup Cañigueral ha reafir-
mat el seu compromís amb Càritas Diocesana 
de Girona amb un nou conveni de col·laboració, 
que es va formalitzar el mes d’octubre passat a 
les instal·lacions que l’empresa té ubicades a Sant 
Jaume de Llierca (La Garrotxa). Mª Dolors Puig-
devall, directora de Càritas Diocesana de Girona, 
i  Montse Cañigueral i  Elisabeth Cañigueral, del 
grup càrnic, van signar el conveni, que estableix 
una donació anual destinada a desenvolupar pro-
grames i projectes dedicats a les persones que es 
troben en situació d’exclusió social. 

LC PAPER

LC Paper té la seu a Besalú i és un referent his-
tòric en la fabricació de tissú. A més de d’haver 
dedicat importants esforços a la innovació per 
aconseguir reduir l’impacte ambiental de la seva 

producció, és una empresa socialment compro-
mesa amb les necessitats de les persones més 
desfavorides, tal com demostra la continuïtat de 
la seva col·laboració amb Càritas.

Aquesta empresa especialitzada en la fabricació, 
compra, venda, comercialització i representa-
ció de principis actius i matèries primeres per a 
diverses indústries col·labora amb mitja dotzena 
d’entitats socials i solidàries. Amb seu a Celrà, 
participa al programa Empreses amb Cor de Càri-
tas Diocesana de Girona. 

Nou Center d’Aro, empresa que gestiona el centre 
comercial i d’oci Parc D’Aro, també ha renovat la 
seva col·laboració amb els programes i projectes 
socials de Càritas. Es va adherir a Empreses amb 
Cor l’any 2013.

Pal Beach, l’empresa immobiliària que ofereix 
apartaments turístics a Palamós i Palafrugell es 
va incorporar al programa Empreses amb Cor 
l’any 2013.
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“L’essencial és invisible als ulls”. Amb aquesta 
popular frase i una imatge de l’obra “El Petit Prín-
cep”, el reconegut fabricant de calçat Toni Pons 
presenta els valors de la seva empresa. I demos-
tra, amb actuacions com la renovació del compro-
mís amb Càritas, que, en paraules del seu director 
general, “un projecte d’èxit, pot ser, a la vegada, 
un projecte responsable amb la societat i amb el 
medi ambient, que el faci digne de la col·lectivitat 
a la qual pertany”. 

L’empresa Miquel Avícola S.A., situada a Palol de 
Revardit i especialitzada en la producció d’ous fèr-
tils i cria de pollets, ha col·laborat un cop més amb 
els programes socials de Càritas. 

Laboratorios Hipra, empresa situada a Amer i 
especialitzada en la producció de fàrmacs i vacu-
nes per al sector veterinari, ha renovat el seu com-
promís social amb Càritas.

Els representants de la Cambra de la Propietat 
Urbana de Girona han reafirmat el seu compro-
mís amb els qui més ho necessiten amb una nova 
aportació econòmica. A més a més, a través del 
butlletí electrònic i la revista que editen, han 
donat a conèixer entre els seus associats el pro-
grama Pisos d’Acolliment Temporal per a la 
Inclusió (PATI) i la necessitat de obtenir més 
pisos en cessió. A Girona hi ha moltes famílies 
en situació d’una gran vulnerabilitat social, amb 
uns nivells d’ingressos tan baixos que no poden 
pagar un lloguer de mercat, o que han perdut casa 
seva per no poder afrontar la hipoteca. Per això, 
des de Càritas busquem pisos buits i en condi-
cions d’habitabilitat. Ens comprometem a tornar 
els pisos en les mateixes condicions en què els 
hem rebut i a fer-ne el manteniment durant tot el 
període de cessió.

Selvafil és una empresa de Maçanet de la Selva 
especialitzada en la fabricació de filats tècnics. 
Aquesta empresa fa quatre anys que col·labora 
amb Càritas.

notícies S O L I D À R I E S
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A la darrera edició de les fires de Sant Narcís, Càri-
tas i ECOSOL van poder disposar d’un espai propi 
a la fira de mostres cedit per Fira de Girona. Des 
d’allà es van presentar els projectes de Càritas, i va 
ser una bona ocasió per arribar a mes gent i donar 
a conèixer mes àmpliament la tasca social i soli-
dària de la nostra entitat. 

El mes d’octubre passat, Friselva, empresa situada 
a Riudellots de la Selva i especialitzada en pro-
ductes derivats del porc fresc envasats al buit 
i congelats, va fer una donació de carn a Càritas 
destinada a persones que no poden accedir a una 
alimentació adequada. Els centres de distribució 
d’aliments (CDA) reparteixen cada any més de 
56.000 cistelles a més de 4.555 persones.

Des de Flaçà, l’empresa Hamelin Brands es dedica 
a la producció de quaderns, llibretes, blocs de 
paper, arxivadors, agendes... Les marques prin-
cipals son Elba i Oxford. La seva darrera contri-
bució social a través de Càritas s’ha concretat en 
la donació d’ agendes que han servit perquè unes 
900 persones treballin la lectoescriptura básica, 
l’organització del dia a dia, els hàbits… Càritas 
va repartir aquestes agendes en vint Tallers 
d’Acollida Lingüística i Cultural (TALC) per 
tot el territori, i la valoració del seu ús tant per 
part de l’equip de professors com els alumnes ha 
estat altament positiva. 

notícies S O L I D À R I E S

Han col·laborat amb espècies
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Gràfiques Alzamora, empresa dedicada a la im-
pressió offset i digital amb seu a Girona des de 
fa vint anys, és una altra de les empreses que 
aquesta tardor també s’ha incorporat al programa 
Empreses amb Cor, amb una donació anual per 
a Càritas.  

Donem la benvinguda al programa Entitats amb 
Coar a TAX, una empresa figuerenca especia-
litzada en l’assessorament i gestió de la petita i 
mitjana empresa que s’ha sumat a la proposta de 
compromís social corporatiu amb Càritas amb 
una donació econòmica.

L’empresa Toldos Mallol, especialitzada en pro-
tecció solar des de l’any 1926, forma part des del 
mes de setembre passat del programa Empreses 
amb Cor. La seva aportació anual es destinarà al 
programa d’acció social de Càritas, amb accions 
per ajudar persones que pateixen exclusió social, 
que no poden accedir al dret bàsic a l’alimentació, 
a l’habitatge o a un treball digne, infants amb des-
igualtat d’oportunitats a l’escola i gent gran que 
viu en solitud.

®

notícies S O L I D À R I E S

Moltes gràcies per 
haver-vos incorporat 
al programa i per la 
vostra confiança en 

Càritas!

Incorporacions al programa
Empreses amb Cor
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accions
S O L I D À R I E S

Concert Solidari de 
l’Oxford Millenium 
Orchestra a favor de 
Càritas a Malgrat       
de Mar
L’Oxford Millenium Orchestra, dirigida per 
David O’neill, ha ofert aquest estiu una sèrie de 
concerts solidaris per a Càritas, amb la presèn-
cia destacada de la violinista En YuanKhong i 
interpretacions de Txaikovsky i Beethoven. Un 
d’aquests concerts es va celebrar el 3 de juliol 
passat a la parròquia de Sant Nicolau de Mal-
grat de Mar, a benefici d’aquesta seu de l’entitat. 
La majoria dels músics d’aquesta orquestra, 
que enguany ha celebrat els cinquanta anys, 
són estudiants, antics alumnes i voluntaris de 
la comunitat de la universitat més antiga del 
Regne Unit.

Skydive, amb la 3era 
Caminada Solidària
En el marc de la popular cursa del Carrer Nou, 
el 16 d’octubre es va celebrar la 3era Cami-
nada Solidària, que enguany va comptar, entre 
d’altres, amb la col·laboració de Skydive, un 
centre de paracaigudisme amb seu a Empúria 
Brava. L’objectiu d’aquesta caminada, amb un 
recorregut de cinc quilòmetres pel centre de 
Girona, era recollir fons per lluitar contra la 
pobresa infantil.
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accions S O L I D À R I E S

Moltes gràcies 
per la vostra 

solidaritat amb 
Càritas!

Campanya de recollida de fons amb Abacus per
als programes educatius de Càritas
Durant els mesos d’octubre i novembre, els establiments d’Abacus a Girona i Figueres han col·laborat 
en la recollida de fons de la campanya “Que no perdin el fil dels d’estudis”. Aquest suport s’ha concretat en 
la venda al públic d’uns vals solidaris d’1, 2 i 3 euros per destinar el seu import a l’adquisició de material 
escolar per als programes educatius de Càritas.    

El Festival Temporada Alta dóna suport a Càritas
El Festival Temporada Alta va destinar a Càritas 1€ de cadascuna de les entrades venudes per a l’obra 
“Dansa d’Agost”, programada el 22 d’octubre passat al Teatre Municipal de Girona. En aquest espectacle, 
unes germanes s’escapen d’un món que no accepta el lliure pensament i creen una mena de matriarcat a 
la Irlanda rural d’abans de la segona guerra mundial. 
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accions S O L I D À R I E S

La Fundació Metalquimia, 
“tossudament” solidària
La Fundació Metalquimia va donar a Càritas 150 entra-
des per al concert “Tossudament Llach”, de la Simfònica 
de Cobla i Corda de Catalunya, que va omplir de gom a 
gom l’Auditori de Girona el 26 de novembre passat. En el 
marc d’aquest projecte que repassa la trajectòria de Lluís 
Llach, aquesta fundació també ha enregistrat un disc 
doble de cançons emblemàtiques, amb la participació de 
Manu Guix, Elena Gadel, Roger Padullés i Beth.

L’orquestra Unesco 
Barcelona organitza 
un concert a benefici de 
Càritas 
El passat 18 de desembre, l’orquestra Unesco Barcelona 
va organitzar un concert a benefici de Càritas Alt Empordà 
Interior dintre del cicle “Música contra la pobresa infan-
til”. El concert, que va tenir lloc al Teatre Jardí de Figueres, 
va recaptar fons per als programes de família i infància 
de Càritas Interparroquial de Figueres. En l’acte també 
van col·laborar l’Ajuntament de Figueres, La Fundació 
Música Solidària, Fundació Antigues Caixes Catalanes i 
el BBVA CX.
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Campanya de Nadal 
Des de Càritas volem manifestar el nostre agraïment especial als mitjans de comunicació i altres empreses 
i entitats que han col·laborat en la difusió de la darrera campanya de Nadal:

accions S O L I D À R I E S

Audioson
TVGi - Televisió de Girona
Olot Televisió
Radio l’Escala
Radio St. Gregori
Ràdio Vilafant
Ràdio Sant Feliu de Guíxols

Ràdio Olot 
RAC 1
RAC 105
El Punt Avui+
Diari de Girona
Hora Nova
Empordà Info

La Comarca d’Olot
El Digital de Girona
Gidona
El Senyal
Revista PuigVilar  
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Parli’ns de l’empresa i de la seva trajectòria.
Venim del que antigament era el grup Cotec. 

L’any 2010 va començar el projecte Finestra Con-
fort, que bàsicament tornava a la part més essen-
cial dels inicis de Cotec: la venda i instal·lació de 
tancaments, i solucions per a terrasses de clients 
particulars. Ens hem enfocat sobretot en les tas-
ques comercial i de captació amb un model de 
proximitat. Tenim una oficina a Girona (per a 
Girona i província), una oficina a Vic per al mercat 
de l’Osona i una altra a Barcelona (per a Barce-
lona i l’Àrea Metropolitana). 

No tenim definida una política de responsa-
bilitat social corporativa, però veiem l’empresa 
com un element dins de la societat que realment 
pot tenir un impacte positiu en tots els sentits: 
donar a l’equip possibilitats de creixement, i oferir 
als clients una proposta que vagi més enllà d’un 
producte i derivi en col·laboracions amb entitats 
com Càritas o la Fundació Drissa.

M’agrada més entendre-ho com una filosofia 
d’empresa que com un conjunt d’accions aïllades. 
I a mesura que l’empresa creixi, voldria poder fer 
encara molt més en aquest aspecte.

“Veiem l’empresa com un 
element dins de la societat 
que realment pot tenir un 
impacte positiu” 

“La nostra motivació 
principal és que l’empresa 
actuï en sintonia amb els 
seus valors”

Jordi Bell-lloch
FA C I L I TA D O R  I  I N S P I R A D O R  A  F I N E S T R A  C O N F O R T 

Finestra Confort és una empresa amb seu a 
Bescanó que col·labora amb Càritas des de 
l’any 2013. Parlem amb Jordi Bell-lloch, un 
dels fundadors, sobre les motivacions del seu 
compromís social.

entrevista
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“La nostra col·laboració 
és una forma discreta, 
humil, tangible i pràctica 
de demostrar que un dels 
propòsits de l’empresa, 
dins la nostra visió, és fer 
una contribució social. Ho 
podem fer més o menys 
bé, però mostrem amb fets 
aquesta intenció.”

Incorporeu d’alguna manera criteris de cura del 
medi ambient en la vostra gestió? 

Els materials i les marques que oferim als 
nostres clients, principalment PVC, alumini, fusta 
i vidre, més enllà d’aportar confort i millora de 
l’eficiència energètica als habitatges de les perso-
nes de la comarca, ens permeten argumentar dins 
de la nostra proposta conceptes com Greenline®, 
una certificació que acredita el PVC sense metalls 
pesants en la seva composició, reducció de la 
petjada de carboni i reciclatge. Addicionalment, 
el nostre procés d’instal·lació inclou la separació 
dels materials retirats de casa dels nostres clients 
i la seva correcta gestió fins a les empreses de 
recuperació i reciclatge.

Per què van decidir sumar-se al projecte Empre-
ses amb Cor?

Inicialment vaig començar a col·laborar a títol 
particular com a voluntari amb el projecte Noves 
Estratègies d’Inserció  (NEI) de Càritas a Font de 
la Pólvora, que ajuda joves a buscar feina. Però 
vaig deixar-ho per manca de temps i disponibi-
litat. Llavors vam pensar com podríem plantejar 
el nostre compromís social a nivell d’empresa, va 
sorgir la idea del programa Empreses amb Cor i 
vam decidir col·laborar-hi amb una contribució 
econòmica. I en el futur m’agradaria vincular la 
nostra activitat amb el projecte de Càritas, i que el 
nostre suport anés més enllà.

Creu que en general els seus clients valoren aquest 
tipus de pràctica?

La veritat és que la col·laboració amb Càritas 
s’esmenta a les carpetes corporatives i a les factu-
res que fem, però ens agradaria fer-la més visible. 
Els clients ho valoren positivament, però és difícil 

saber si és determinant a l’hora de triar-nos. Tot 
i que aquesta no és la motivació principal de la 
nostra col·laboració, sempre pot ajudar.

Considera que els resultats son positius? Ho reco-
manaria a altres empreses?

Sí, en tots els sentits, però la nostra motivació 
principal és que l’empresa actuï en sintonia amb els 
seus valors. Segur que els resultats i l’impacte del 
nostre compromís social es podrien mesurar, però 
no ho fem per vendre més, sinó sobretot per donar 
sentit a la nostra filosofia. La nostra col·laboració 
és una forma discreta, humil, tangible i pràctica 
de demostrar que un dels propòsits de l’empresa, 
dins la nostra visió, és fer una contribució social. 
Ho podem fer més o menys bé, però mostrem amb 
fets aquesta intenció.

Gràcies pel seu temps i per la vostra col·laboració, 
tan important per a Càritas!

Web de Finestra Confort: www.finestraconfort.cat

entrevista
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La vostra 
entitat també 
pot col·laborar 
en el projecte 

d’Entitats 
amb cor

facebook.com/caritasgirona

@caritasgirona 

www.caritasgirona.cat/entitatsambcor

Càritas Diocesana de Girona
c/ Pujada de la Mercè, 8 . 17004 Girona 
Tel. 972 20 49 80 . Mòbil 683 143 239

entitatsambcor@caritasgirona.cat

*


