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GENER
- Donació de 1.200€ a la Fundació Pasqual Maragall per la campanya “Un Futuro sin Alzheimer” donant
continuïtat als projectes científics iniciats en l'àmbit de la detecció precoç i la prevenció de la malaltia
d'Alzheimer, així com treballar en la millora del benestar dels cuidadors de persones afectades.
- Donació de los 13 sofà verdes
S’ha fet donació a les escoles properes (a excepció de l’escola per a joves discapacitat situada a Argentona,
Maresme), per ser instal·lats en el seu pati i zones de lectura.
Les escoles son les següents:




Institut Barri Besòs: 3 unitats.
Escola Eduard Marquina: 2 unitats.
C/Jaume Huguet, 22, 08019 Barcelona




Escola Concepción Arenal: 1 unitats
C/ Cristóbal de Moura, 240.




Escola d’Educació Especial Concha Espina, 3 unitats
Rambla Prim 121, 08020 Barcelona




Escola Joaquim Ruyra, 2 unitats
C/ Llull 377, 08019 Barcelona (davant del Centro Comercial Diagonal Mar).



Fundació Maresme (Xarxa d’escoles per a joves amb discapacitat psíquica).

- Donació a l’Escola Ruyra les 7 taules blanques de plàstic infantils que va deixar l’esdeveniment de Docker
(Dic 2018).
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FEBRER
- Donació de la totalitat de les bosses de delegats excedents de l’esdeveniment ISPOR 2018 a escoles del
nostre barri, per les activitats que realitzen els seus alumnes:
 Institut Barri Besòs: 150 unitats.
 Escola Joaquim Ruyra: 100 unitats
 Col·legi d’educació Especial Concha Espina: 100 unitats
- Entrega a Centres infantils de Trinijove (Trinitat Vella y Barón de Viver) el següent material excedent de la
convenció Servihabitat:
 83 sabons (mida viatge)
 49 tubs de 35 ml. de crema corporal.

MARÇ

- Acollida del “Sopar Solidari Empreses amb Valor per la infància, Hospital Sant Joan de Déu”.
Cessió de la Banquet Hall, els serveis necessaris per a la realització de l’esdeveniment (AV, IT, mobiliari)
i el servei de F&B.

- El CCIB, com a resultat de la seva pròpia
activitat, el 2018 va generar 174tn de CO2 que
han estat compensades en la seva totalitat en el
projecte "Darica Hydro Power Plant Project" de
generació d'energia hidroelèctrica ubicat a la
regió d'Ordu (Turquia).

ABRIL

- Substitució de les ampolles de plàstic d’aigua per
tetrabriks fets amb materials 100% reciclables.
Amb cada tetrabrik es col·labora amb 0,003€ a la
ONG Pozos Sin Fronteras, una associació no lucrativa
que té com a missió proporcionar aigua a persones i
comunitats de Burkina Faso, Etiòpia i Bolívia como a
eina bàsica per sortir de la pobresa, promovent
l’educació i la capacitació agrària com a instruments
prioritaris com a eina bàsica per sortir de la pobresa,
impulsant l’educació i l la capacitació agrària com a
instrument prioritari per al desenvolupament.

-

Participació al “Sopar Solidari La Nit de l’Esport” organitzada per la Fundació Trinijove en col·laboració
amb el Hotel Hilton Diagonal Mar.
Compra d’una taula per 10 pax = 290€
El sopar va comptar amb la participació d’unes 340 pax de diferents empreses i entitats del
barri on es van recaptar més de 14.000€.

- Entrega de fruita i neules a les Misioneras Cruzadas de L’església:
•
•
•
•
•
•

3 kg nabius secs
15 kg plàtans
15 kg poma vermella
30 kg poma golden
25 kg peres conference
08 paquets neules

- Col·laboració amb la Fundació Andacat amb l’organització de l’esdeveniment: cessió de l’Auditori sense
cost i descompte en serveis.
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- Recollida de llibres per part de tota la plantilla
(que tenen a casa), en un estat bo, per fer donació
als nens i nenes d’entre 5 i 18 anys que participen
en els projectes “Deporte por la inclusión” i
“Centre Obert Neus Puig” de la Fundació
Trinijove, para celebrar Sant Jordi.

- Campanya “Para Los Valientes” de l’Hospital Sant Joan de Déu.
Donació de 300€ per 150 unitats de “Punt de Llibre Solidari de Sant Jordi”. La col·lecta està destinada a la
investigació del Càncer Infantil y Juvenil.
- Col·laboració amb la Associació Club Llar amb la celebració del “Concurs Sketchs Musicals” amb
descomptes en la realització de l’esdeveniment a l’Auditori Fòrum.
- Donació de 2.500€ a la Fundació Privada per la Lluita contra l’Esclerosi Múltiple. Aquest contribueix a
parar l’impacte de la malaltia en la vida de les persones amb esclerosis múltiple i del seu entorn.

MAIG

Participació al sopar solidari “Ajuda’ls a
Creixer” de la Fundació Pere Tarrés que es va
fer a l’hotel Hilton Diagonal Mar.
Compra de 1 taula per 10 pax.
La recaudació dels diners es destinen a
projectes educatius que l’entitat realitza en
benefici dels joves amb risc d’exclusió social.
El total de la recaudació va ser de 38.450€
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- Corals Besòs – Districte de Sant Martí.
Col·laboració amb l’organització de l’esdeveniment,
cessió de l’Auditori sense cost i descompte en serveis.
En total 180 nens i joves van participar al concert que
aquest any estava dedicat al musical “Mamma Mia”.

- Activitat de RSC en La Fageda Fundació.
Ubicada al cor de la Reserva Natural de la Fageda d’en Jordà (La Garrotxa), La Fageda es un projecte
social que va néixer al anys 80 amb un objectiu clar: millorar la qualitat de vida i promoure la integració
social i laboral de persones vulnerables.
Actualment i després de molts anys fen una gran feina, La Fageda s’ha convertit en una cooperativa que
produeix iogurts i altres postres lactis així com melmelades, convertint-se en una de les marques de iogurts
més popular a Catalunya.
Programa de l’activitat:
•
•
•
•

12:00h -> Passeig per La Fageda d’en Jordà fins a les instal·lacions de La Fundació (durada
aproximada de 45min)**
13:00h -> Visita a las instal·lacions (Servei de teràpia ocupacional, granja, fàbrica de lactis, obrador
de melmelades, hort i servei d’atenció al visitant).
14:00h -> Menjar al Mas Els Casals, seu de la cooperativa y de la fundació
15:30h -> Sessió amb Cristóbal Colón, fundador y president de La Fageda, dels orígens i fonaments
ideològics del projecte.
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- Donació del següent gènere a la Fundació Formació I Treball
3 caixes
20 kg
18 kg
75 unitats
5 paquets
18 kg
8 kg

Truita d’espinacs ATN
Poma golden APC
Pera conferencia APC
Mini panets de llet ATJ
Cereals All bran 375gr ATN
Plàtan canari APC
Croquetes de bacallà COI

- Fundació La Paz es Possible – Prem Rawat
col·laboració amb l’organització de l’esdeveniment. Descompte en espais i serveis.

JUNY

- CCIB es el principal patrocinador dels equips de futbol sala
del projecte de mediació social amb Fundació Trinijove, una
entitat amb la que col·laborem i mantenim una relació molt
estreta.
Dins del projecte hem jugat un partit de futbol amb ells i una
selecció del CCIB.

- Instal·lació de 2 contenidors per a recollida de roba gestionats per la Fundació Formació i Treball. Els
objectius i beneficis de campanya solidaria “Da una segunda vida a tu ropa”.

- Donació de 900€ per la campanya de recollida de productes de neteja e higiene personal a favor del
Centre Neus Puig de la Fundació trinijove.

8

- Entrega a las Monjitas Misioneras Cruzadas de l’església 200 unitats de Wraps variats de
l’esdeveniment SAP ARIBA.
- Acte de final del programa “Diversificació Curricular” de l’institut Besós promogut per el
Consorci d’Educació i on el CCIB col·labora facilitant un període de pràctiques en alumnes així
com el coffee break de l’acte.

- Celebració de la “IV Trobada anual de Socis i Voluntaris Alfa” de la Fundació Pascual Maragall, on han
agafat el paper dels biomarcadors al diagnòstic de la malaltia. A la trobada, titulada aquest any 'Donem veu
a la recerca en Alzheimer' han vingut unes 2.000 persones. Col·laboració en l’organització de l’esdeveniment
amb la cessió de l’Auditori i descompte en serveis.

- Publicació de la Memòria de Responsabilitat Social Corporativa del CCIB corresponent al exercici de l’any
2018.
Castellà: https://publisher.wizness.com/es/reports/memoria-de-responsabilidad-social-corporativa-2017-2
Català: https://publisher.wizness.com/es/reports/memoria-de-responsabilidad-social-corporativa-2018
Francès: https://publisher.wizness.com/fr/reports/memoria-de-responsabilidad-social-corporativa-2018-1
Anglès: https://publisher.wizness.com/reports/memoria-de-responsabilidad-social-corporativa-2018-clone
- Participació al sopar solidari “Make a wish” organitzada per l’Hotel Barcelona Princess i l’associació Barcelona
Forum District i amb la col3laboració de cuiners amb estrella Michelin. 2 places x 80€/cobert
La missió de la Fundació Make a Wish és provocar l’al·lusió en nens i nenes amb malalties greus enriquint les
seves vides a través d’experiències personals d’esperança, força i alegria.
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JULIOL
- Amb motiu de la celebració de la Sunset Party del CCIB en a la seva 10ª edició amb la temàtica del 15
aniversari del CCIB i la seva pertinença a Barcelona, s’ha realitzat una acció solidaria mitjançant
l’aportació de 3.000€ a la Obra Social de Sant Joan de Déu.
- Organització del 1r Esmorzar - col·loqui de socis de l’Associació Barcelona Fòrum District. L’acte ha
tractat sobre la col·laboració de les entitats socials i el mon empresarial. Cessió de l’espai i dels serveis..
- Donació de 250 kg de roba durant el mes de Juliol.

- Instal·lació de dos bicicletes par a càrrega de mòbil i tablet.

SETEMBRE
- Donació de 3 taules blanques baixes al Centre d’Educació Especial “Concha Espina”.
- Donació a Formació i Treball de les següents quantitats excedents de l’esdeveniment CIRSE.



Sandwich variat 60 unitats
Pera conferencia 25kg

- Donació de 65 kg de roba durant el mes de setembre.
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OCTUBRE
- Participació del CCIB en la quarta jornada de neteja del Fons Marí organitzada per el Barcelona Fòrum
District, a la Platja de la Mar Bella de Barcelona.

- Participació en la campanya “Una poma per la vida” de la Fundació Esclerosi Múltiple.
El CCIB ha col·laborat amb la compra de 300 pomes per valor 480€.
- Col·laboració amb la campanya “Beques Click” de la fundació Instituto de Reinserció social – IRES
por valor de 3.000€ per les dues beques.

NOVEMBRE
- Entrega del següent menjar de l’esdeveniment Gartner a las Misioneras Cruzadas de l’església:
•
•
•
•
•
•
•

Amanides florette
Sandwich de tonyina BSF
Pa Rústik
Poma Golden
Plàtan canari
Mandarina
Cookies de avena

60 unitats
200 unitats
60 unitats
50 kg
30 kg
40 kg
150 unitats
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- Patrocinador Silver a la Gala People inRed de la Fundació Lluita contra el sida (12.000€).
Els donatius tenen com a objectiu seguir avançant amb la investigació 500€ addicionals en la compra a
números del sorteig.
- Col·laboració amb l’organització del concert anual realitzat per la fundació privada Vozes, Escola de vida
i projecte music- social per més de 700 nens i nenes de Nou Barris, Sant Andreu i Besòs. Descomptes en
els espais i en serveis.

- Col·laboració en l’organització de la Trobada de Joves de la Fundació Nous Cims amb la cessió dels
espais i serveis del CCIB.
- Cerimònia Entrega de Becas Prevent
Col·laboració en l’organització de l’esdeveniment. Descomptes en espais i serveis.

DESEMBRE
- El CCIB ha obtingut la certificació Biosphere per la seva gestió sostenible i la promoció del turisme
responsable.
Es troba en les primeres 50 empreses en unir-se al Compromís
Biosphere de Barcelona.
La iniciativa, promoguda per l'Ajuntament de Barcelona i la Cambra
de Comerç i Turisme de Barcelona, reconeix a les empreses que
operen amb una gestió que respecta el medi ambient, la cultura, les
condicions de treball, la igualtat de gènere i el retorn social i
econòmic.
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- Publicació a la pagina WEB de JMIC (Joint Meeting Industry Council) de 3 case studies de RSC del
CCIB:
- Memòria anual de RSC.
- Càlcul i compensació d’emissions CO2
- Aigua de cartró https://www.themeetingsindustry.org/unsdg.php
- Donació de 2.200€ a la Fundació Jaume Batlle, per abastir les necessitats de 3 persones que custodien:
2 audiòfons + menjars fora de la residència.
- Sopar de Nadal Fundació Pere Tarrés. Col·laboració amb l’organització de l’esdeveniment. Cessió de
l’espai.

