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Cercar l’impacte en la societat
Les Entitats amb Cor celebren la seva V jornada de reﬂexió i treball entorn la
responsabilitat social corporativa al Museu d’Història de Catalunya
30 Setembre, 2016 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Si una lliçó han après els assistents de la V jornada de reﬂexió i treball d’Entitats amb Cor,
d’aquest dijous al matí, és que les persones han de ser el centre de les decisions en
qualsevol entitat i, en conseqüència, les mateixes entitats han de vetllar per transformar la
societat i canviar el món. Així ho ha admès l’Antonio Ballabriga, president de DIRSE i director
de negoci responsable de BBVA, que ha fet reﬂexionar als més de 60 presents sobre una
nova era empresarial. En la mateixa línia estratègica s’ha situat Salvador Busquets, director
de Càritas Diocesana de Barcelona, que ha conclòs la jornada agraint de tot cor a tots els
assistents per la seva vinculació i compromís amb l’entitat.
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Una responsabilitat de tots
L’expert en responsabilitat social corporativa ha destacat que s’ha d’avançar cap a un nou
model corporatiu, anomenat negoci responsable, en què el compte de resultats passi d’estar
en euros a valorar-se segons l’impacte en la vida de les persones. I és que les persones
demanen integritat i compromís a les entitats. Això és el que pretenien demostrar quan el
BBVA va posar a disposició de Càritas Diocesana de Barcelona 50 habitatges per a persones
necessitades: “Podem canviar el món des de dintre de les empreses creant valor per a la
pròpia entitat i també per a la societat. Somiem!”, ha conclòs Ballabriga.
Objectius i reptes per al nou curs
Per tal de complementar aquesta explicació més magistral, Mercè Darnell, adjunta a l’àrea
d’acció social, ha presentat l’informe FOESSA i de l’acció social de Càritas Diocesana de
Barcelona. Amb totes aquestes dades al cap, els representants de tots els equips d’Entitats
amb Cor han anat presentant els objectius i els reptes que s’han marcat per a aquest proper
curs 2016-2017.
La cloenda de la jornada ha anat a càrrec del director de l’entitat, Salvador Busquets, que ha
seguit la línia de la ponència principal: s’ha de recolzar a les empreses a canviar el model
que ha portat a la desigualtat. “No hi ha prou ni amb polítiques públiques ni amb actes
personals. Han de ser les empreses les que liderin aquesta transformació”, ha assegurat
Busquets. Després d’agrair a tots els presents la seva tasca voluntària, el director ha admès
que ha quedat admirat amb com d’avançats estan els projectes i amb la consolidació dels
mateixos a nivell social.
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