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PRESENTACIÓ

En l’actualitat vivim en un moment d’incertesa que ens demana ser persones 
preparades per a assumir i viure la realitat que ens toca viure, sense angoixa i 
desenvolupant al màxim la nostra creativitat i les nostres capacitats com a 
persones.

L’Àmbit d’Investigació i Difusió Maria Corral va ser fundat amb la intenció de 
promoure i difondre valors que avui encara segueixen sent necessaris. Les 
activitats s’han anat actualitzant i innovant, però l’essència continua sent la 
mateixa. Aquesta essència és la persona, sempre al centre, tenint en compte 
que l’economia, l’educació, la política, la psicologia, la medicina i moltes altres 
disciplines han d’estar al seu servei.

Malgrat que la situació econòmica no és fàcil per a ningú, i encara menys per a 
les entitats no lucratives, pensem que els espais de reflexió, de debat, de 
formació de tota la ciutadania, són més necessaris que mai per a afrontar 
aquest moment de dificultats i disposar d’unes eines necessàries perquè
cadascú pugui afrontar la pròpia situació. Per això les activitats que duem a 
terme són igualment actuals, vigents i necessàries.

El principal repte per a l’any 2013 ha estat mantenir la sostenibilitat de l’entitat 
i poder continuar tots els projectes d’interès social que ens havíem proposat. 
Per aquest motiu,  des de l’Àmbit Maria Corral es va apostar per diversificar la 
formació, mantenir tots els instruments de difusió, continuar la recerca que 
fomenti nous projectes de cohesió social i també per la consolidació de l’Institut
Diversitas.

L’acceptació i la promoció de la diversitat, l’hem considerada des de sempre 
una gran riquesa de la humanitat i, des d’aquest fonament, ens hem plantejat 
promoure el respecte i la valoració de la diversitat en les seves diferents 
manifestacions, així com posar en evidència i contribuir a superar les 
dinàmiques socials en què és font de desigualtats i discriminació.

Inicialment, l’Institut Diversitas s’havia centrat majoritàriament en la diversitat 
cultural i fa uns tres anys va ampliar la seva tasca treballant sobre la diversitat 
funcional. Els contactes establerts al llarg de l’any 2013 han estat determinants 
per a anar concretant projectes entorn d’altres eixos de diversitat i promoure, 
en definitiva, projectes per a afavorir una major cohesió social.

La memòria que teniu a les mans o a la pantalla és una mostra de l’esforç d’un 
gran equip humà, divers i interdisciplinari que, amb el suport de nombrosos 
experts, professionals i voluntaris, creu que un món millor és possible. Per 
aquest motiu, l’Àmbit fa aquest servei i aquesta tasca en bé de la persona i del 
conjunt de la societat.

Josep M. Forcada i Casanovas
President



Observar, investigar i interpretar la realitat contemporània des d’una 
mirada que destaca el valor de l’existència humana, amb la finalitat de 
crear espais de reflexió i diàleg, així com diferents accions i projectes 
que contribueixin a la construcció d’una societat més igualitària i justa 
per a tots i totes.

Una entitat privada, sense afany de lucre, declarada d’utilitat pública, 
amb 34 anys d’experiència, formada per un equip interdisciplinari i 
intercultural de professionals amb una profunda sensibilitat social.

Gestió de continguts que contribueixin a la sensibilització i formació de 
persones i de la societat en general sobre diferents temes d’actualitat i 
interès social, col�laborant amb institucions públiques, privades i socials.

Aquesta gestió es concreta a través de diferents línies d’acció i en 
formats dirigits a diferents públics. Cal destacar la formació, 
l’assessorament en continguts, la capacitat organitzativa i de disseny de 
programes, la recerca i la capacitat de difusió.

QUÈ ÉS L’ÀMBIT MARIA CORRAL?

QUÈ OFERIM?

QUÈ FEM?



FORMACIÓ

Des dels seus inicis l’Àmbit d’Investigació i Difusió Maria Corral 
ha considerat de gran importància la formació en valors de les 
persones, tant des de la vessant personal com de la professional. 
D’aquí que al llarg dels anys s’han anat desenvolupant diferents 
formats.

• Sopars Hora Europea

• Cursos

• Tallers

• Formació a mida

• Formació per a les persones voluntàries



Els Sopars Hora Europea són uns espais de diàleg orientats a promoure 
la reflexió i el debat seriós i contrastat sobre diversos temes d’actualitat 
des d’una vessant interdisciplinària.

SOPARS HORA EUROPEA

La creativitat, una eina 
davant la incertesa

21 febrer 2013
207 Sopar hora europea

Ponents

Jaume Aymar i Ragolta
Degà de la Facultat de Filosofia de la 
Universitat Ramon Llull

M. Mercè Conangla i Marín
Vicepresidenta de la Fundació Àmbit
Directora del Màster d’Ecologia Emocional

Josep M. Esquirol i Calaf
Professor de Filosofia de la Universitat de 
Barcelona

Cecília Gafarot i Esteve
Mestre i coordinadora de projectes docents

Moderadora

Assumpta Sendra i Mestre
Doctora en Ciències de la Informació
i Humanitats

Decideix-te a decidir

16 maig 2013
208 Sopar hora europea

Ponents

David Martínez i García
Economista. Soci director d’AddVANTE

Jordi Riera i Romaní
Catedràtic d’Educació de la Universitat 
Ramon Llull. Vicerector de Política Acadèmica 
i adjunt al rector de la Universitat Ramon 
Llull

Begoña Roman i Maestre
Professora d’Ètica de la Universitat de 
Barcelona. Presidenta del Comitè d’Ètica de 
Serveis Socials de Catalunya

Julien Schimitt
Coordinador del Grup d’Empreses del Camp 
d’Energia de l’Economia del Bé Comú-
Barcelona

Moderador

Maria Viñas i Pich
Patrona delegada de la Fundació Carta de la 
Pau dirigida a l’ONU



Raons per a indignar-se

21 novembre 2013
209 Sopar hora europea

Ponents

Ivan Pera i Ixart
Director de la Fundació Carta de la 
Pau

Natàlia Plá i Vidal
Doctora en Filosofia. Membre la 
Universitas Albertiana

Eulàlia Reguant i Cura
Coordinadora de FIARE Banca Ètica
a Barcelona

Moderadora

Assumpta Sendra i Mestre
Doctora en Ciències de la 
Comunicació i Humanitats

* Podeu trobar informació sobre tots els Sopars-Col�loquis realitzats a www.ambitmariacorral.org



Durant l’any 2013 s’han dissenyat i impartit cursos dirigits a la 
ciutadania en general i també cursos dirigits al col�lectiu de tècnics i 
personal de serveis dels ajuntaments de la província de Barcelona. 
Concretament els cursos impartits han estat:

«Donar la mà per aixecar-se. 
La resiliència com a competència»
5, 12, 19 i 26 de febrer i 5 de març 2013. Barcelona

«Llença’t a parlar en públic»
6, 13, 20 i 27 de febrer i 6 de març 2013. Barcelona

«Gestió positiva de les emocions»
7, 9, 14, 21 i 28 de maig de 2013. Torredembarra
8, 15, 22, 29 abril i 6 maig de 2013. Barcelona

«Facebook, Twitter, LinkedIn... què diuen de mi?»
15, 22 i 29 de maig de 2013. Barcelona

«Eines per a la gestió de l’adversitat»
14 de maig al 2 de juliol pel personal administratiu de l’empresa Salas, 
Serveis Immobiliaris.

«Violència juvenil»
31 de maig i 7 i 21 de juny de 2013. Reus

«Rumors i convivència a les aules»
la primera setmana de juliol, al Col�legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia 
i Lletres i en Ciències de Catalunya 

«Distància emocional»
26 i 27 de setembre de 2013 la Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina 
de Barcelona,

«Habilitats i capacitats personals en el treball en equip»
durant els mesos d’octubre i novembre a Sabadell

«Gestió dels conflictes relacionals a les entitats socials»
7, 14 i 21 de novembre de 2013. Barcelona 

CURSOS



Durant l’any 2013, també han estat nombrosos els tallers i cursos 
dissenyats i impartits des de l’Institut Diversitas, per tal de treballar de 
manera pràctica algun aspecte d’un dels temes específics del nostre 
catàleg. Concretament al llarg del 2013 s’han impartit 27 tallers i 4 
cursos per a donar eines a les persones per combatre estereotips, 
prejudicis i rumors envers les persones immigrades. S’han beneficiat 
d’aquestes formacions, al voltant de 1.000 persones.

TALLERS I CURSOS DE L’INSTITUT DIVERSITAS 

«Rumors de pedra»

«Aventurers pel món»

«Festa de la infància»

«Tots discapacitats»

«Rumors i convivència a les aules»

«Guerra de globus»

«Cuina i convivència»

«Atenció a la ciutadania: claus per a l’acollida de les persones 
nouvingudes»

«Rumors i Convivència»

«Vacuna’t contra els rumors»

«Planter antirumors»

«El calaix dels rumors»

«Gestió dels rumors»



El mes d’octubre de 2013 i obert a totes les persones voluntàries i 
col�laboradores de l’entitat, es va realitzar la Jornada de Formació
«Conviure en la diversitat: un repte permanent». La jornada va 
incloure una conferència «Dignitat pel sol fet d’existir» a càrrec de 
Jordi Cussó i Porredón, un treball per grups i una segona conferència 
«Conviure en la diversitat: un repte permanent» a càrrec de 
Miquel Àngel Essomba i Gelabert.

FORMACIÓ PER A LES PERSONES VOLUNTÀRIES 
I COL�LABORADORES



ALTRES PROJECTES

• Simposium «Viviendo la Diversidad»

• Acte de presentació del Manual Antirumors

• Stop rumors

• Cicle de formació «Planificació juvenil 
intercultural» en els esplais i agrupaments 
de Barcelona

• II Forum local de Sant Boi de Llobregat



El dia 8 de febrer, l’Institut Diversitas de 
l’Àmbit Maria Corral, va organitzar el 
Simposium «Imaginarios sociales en un 
mundo plural. Viviendo la diversidad», en el 
marc del I Congrés Internacional de 
Psicologia Crítica, organitzat per la 
Universitat Autònoma de Barcelona.

El 23 de maig i després de mesos de 
preparació, es va presentar a l’Espai
Avinyó, el Manual Antirumors de l’Ìnstitut
Diversitas de l’Àmbit Maria Corral. Hi va 
participar el Sr. Miquel Esteve, Comissionat 
d’Immigració de l’Ajuntament de Barcelona 
i es va cloure l’acte amb una actuació de 
Clown, a càrrec de la Iris Leyers i la Marta 
de Marte.

Al llarg de l’any 2013 s’han organitzat tres 
sessions de treball amb persones de 
col�lectius d’orígens culturals diferents per 
tal de formular diferents arguments per 
desmuntar rumors envers la població
immigrada. Concretament s’ha treballat 
amb persones del poble gitano, persones 
d’origen xinès i persones d’origen marroquí.

SIMPOSIUM «VIVIENDO LA DIVERSIDAD»

STOP RUMORS

ACTE DE PRESENTACIÓ DEL MANUAL 
ANTIRUMORS



Amb una durada de 12 hores presencials més 
unes hores de treball individual, s’ha impartit 
la formació «Planificació juvenil intercultural». 
L’objectiu era promoure la participació
d’infants i joves d’origen estranger als centres 
i agrupaments de lleure.

Per segon any consecutiu, des de l’Institut
Diversitas de l’Àmbit Maria Corral s’ha 
participat al Forum Local per la Convivència 
de Sant Boi de Llobregat. Al bloc escolar 
s’han presentat les diverses activitats 
antirumors preparades pels joves de vuit 
centres de secundària. Entre les activitats hi 
havia teatre, conta-contes, “flashmob”, 
murals participatius, etc.

CICLE DE FORMACIÓ
«PLANIFICACIÓ JUVENIL INTERCULTURAL»
EN ELS ESPLAIS I AGRUPAMENTS DE BARCELONA

FORUM LOCAL DE SANT BOI DE LLOBREGAT



ASSESSORIA EN 
CONTINGUTS

• Pla Nacional de Valors

• Dontknow



Des dels inicis del Pla Nacional de Valors de la 
Generalitat de Catalunya, l’Àmbit d’investigació i 
Difusió Maria Corral ha estat una de les entitats 
consultores de l’Àmbit de Diàleg Social. 

PLA NACIONAL DE VALORS

DISSENY DE DOS ITINERARIS FORMATIUS

Durant l’any 2013 algunes col�laboradores de l’Àmbit Maria Corral han 
elaborat dos itineraris formatius per al portal Dontknow, amb l’objectiu 
de ser impartits on-line.

• Comprender y afrontar los cambios en la vida familiar con hijos 
o hijas adoptados

• Como gestionar el final del amor



DIFUSIÓ
Un dels objectius de l’Àmbit Maria Corral, com bé es defineix en el propi nom de 
l’entitat és la difusió de valors. Aquest és un objectiu que al llarg dels anys s’ha 
anat realitzant a través de diferents mitjans. Des de sempre hem comptat amb el 
suport de la premsa comarcal catalana i també de publicacions locals de la resta 
de l’estat. Darrerament s’ha ampliat la nostra capacitat de difusió gràcies a 
Internet i a la creació de diferents xarxes socials que ens permeten la publicació
d’articles, conferències, cursos i vídeos entre d’altres..

• Articles  d’opinió

• Web Àmbit Maria Corral

• Llibrets «Diàlegs de Cultura»

• Revista RE

• Servei de Premsa

• InfoÀmbit



Fruit de les diverses trobades de debat i reflexió, de forma periòdica des 
dels orígens de l’entitat i gràcies a nombrosos col�laboradors voluntaris, 
es difonen articles d’opinió a través de mitjans de comunicació local de 
diferents indrets de Catalunya i Espanya, i també a través de mitjans 
digitals i revistes especialitzades.

Els articles publicats l’any 2013 són:

• Any nou, decisions noves
• En l’origen hi hagué la unitat
• L’alegria com a antídot del ressentiment social
• Teràpia natural
• Racisme cultural: una amenaça que ressorgeix a Europa
• Conviure amb el càncer
• El temps dels nens als centres d’acollida
• És rendible envellir?
• Senyals de silenci
• Necessitem experiències fortes?
• Harmonia versus uniformitat, dos estils de lideratge en un entorn incert i 

complex
• Un diàleg fecund
• Silencis letals
• La creativitat, una eina davant la incertesa
• Escoles de perdó i reconciliació
• Rebre afecte
• Relacionar-nos amb nosaltres mateixos
• Ben ser per a ben estar
• Els nens tutelats i l’escola
• De competir a compartir
• L’Ètica de la comunicacio
• Somieu, somieu, beneïts...
• El valor del procés i la fidelització
• De competir a compartir? 
• L’adopció com a opció per a ser família o via de protecció de la infància?
• Ser feliç amb el que sóc!
• Emprendre la felicitat, una decisió personal i intransferible
• Aquest cap de setmana em toca estar amb el papà
• Mirades i mirades
• Al descobert
• «Faria el mateix que faig cada dia»
• El mirall dels gens
• Ser mare per opció i el mite de l’instint maternal
• El sentit de l’humor, un bon antídot?

ARTICLES D’OPINIÓ



Podeu trobar els articles elaborats per l'equip de l'Àmbit Maria Corral 
a la pàgina WEB (www.ambitmariacorral.org)

WEB ÀMBIT MARIA CORRAL

Creació d’una nova pàgina web 
interactiva. A través de la web de 
l’Àmbit Maria Corral s’actualitzen articles 
quinzenalment, oferint l’opció de ser 
reproduïts per altres mitjans de difusió.

• Actituds que cal evitar
• El pes de la història
• Una comunicació saludable
• Carn viva, s’ha tornat la meva casa
• Diversitat, endogàmia i política,
• El cos i la paraula
• La pregunta: telescopi del coneixement
• Silenci, la vida va fluint
• L’arbre genealògic
• Caminar per la corda fluixa?
• Raons per a indignar-se
• Que no ens perdi el consum!



Edició digital dels continguts 
dels Sopars Hora Europea.

LLIBRETS «DIÀLEGS DE CULTURA»

SERVEI DE PREMSA

Articles d’opinió que es lliuren a 
diferents publicacions per a la seva 
difusió.

L’Àmbit Maria Corral disposa des dels 
inicis d’aquesta publicació, d’un espai per 
fer difusió de les seves activitats. Molt 
especialment, informa puntualment dels 
continguts aportats al llarg dels sopars-
col�loqui que organitza al llarg de l’any. 
La Revista RE, és una revista trimestral 
de pensament i opinió. Cada monogràfic 
és tractat de forma interdisciplinària i hi 
ha una gran sintonia entre la línia 
editorial de la revista i els objectius de 
l’Àmbit d’Investigació i Difusió Maria 
Corral. A més de distribuir-se per tot 
Catalunya, la revista arriba a persones 
catalanes d’arreu del món.

REVISTA RE



Edició d’un butlletí digital quadrimestral 
per a mantenir informats als nostres socis, 
col�laboradors i persones voluntàries.

INFOÀMBIT



COL�LABORACIONS
Considerant la importància i el valor del treball en xarxa, sempre 
que és possible, l’Àmbit Maria Corral procura col�laborar amb 
entitats socials que tinguin projectes sintònics amb els de 
l’entitat o en els que hi puguin fer alguna aportació. Així, al llarg 
de l’any 2013, s’han consolidat les col�laboracions que es 
detallen a continuació.

• Xarxa Barcelona Antirumors

• Pràcticums Universitats

• Programa de treballs en benefici
de la comunitat



Des de l’any 2011, hi ha una vinculació de 
l’Institut Diversitas de l’Àmbit Maria Corral amb 
la Xarxa Barcelona Antirumors de l’Ajuntament
de Barcelona. Una col�laboració que s’ha anat 
ampliant amb l’experiència i a través de 
diferents activitats. Concretament al llarg del 
2013 hem format part de la Comissió Directora 
de la Xarxa i també de la Comissió de Formació.

XARXA BARCELONA ANTIRUMORS

PRÀCTICUMS UNIVERSITATS 

Seguint la línia de col�laboracions amb 
diferents Universitats, l’any 2013 ha continuat 
el conveni amb la Universitat Sapienza, de 
Roma. Concretament s’ha acollit una alumna 
en pràctiques de la Facultat de Comunicació.

Des de l’any 2009, l’Àmbit Maria Corral 
col�labora amb el Programa de «Treballs en 
benefici de la comunitat» del Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya.

PROGRAMA DE TREBALLS EN BENEFICI 
DE LA COMUNITAT

Aquest programa pretén oferir una alternativa que afavoreix la 
integració social de la persona que ha de complir una condemna, en cas 
de delicte lleu.

Al llarg de l’any 2013, s’ha acollit una persona que ha realitzat tasques 
de suport administratiu, gestió de documents, suport a projectes i a la 
promoció de les activitats de l’entitat.



RESUM ECONÒMIC



ADHESIONS I 
RECONEIXEMENTS

Premi Abacus Cooperativisme
Per l’assaig «Economia Solidària» de Caterine Galaz V. i Rodrigo Prieto D.

Codi Ètic de les Associacions de Barcelona
Reconeixement atorgat pel Congrés d’Associacions de Barcelona.

Premi Líder Especial a la Millor Campanya Social 
Promogut pel Club de Marketing de Barcelona, per la promoció de la "Carta de la 
Pau, dirigida a l’ONU".

Premi Joventut i Valors 
Atorgat per la Fundació Agrupació Mútua i la Federació Catalana de Voluntariat 
Social, per les tertúlies "Voramar", espais de diàleg juvenil.

Premi Nacional «Bravo» de Ràdio 
Atorgat per la Comissió Episcopal de Mitjans de Comunicació Social, per una sèrie 
radiofònica sobre valors.

Premi Justícia i Pau 
Pel programa radiofònic "Solidaritat Social", atorgat per l’entitat homònima.

Entitat d’Utilitat Pública
Declaració del Ministeri de l’Interior de l’estat espanyol.



HEM TREBALLAT AMB

ENTITATS SOCIALS

EMPRESES



UNIVERSITATS

Ajuntaments de:

ADMINISTRACIONS

MITJANS DE COMUNICACIÓ

•Barcelona
•Cabrils
•Castellbisbal
•Collbató
•Corbera de Llobregat
•Esplugues de Llobregat
•Figueres
•Gavà
•Girona
•Granollers
•Les Franqueses del Vallès
•Llinars del Vallès
•Molins de Rei
•Monistrol de Calders

•Montcada i Reixac
•Montornès del Vallès
•Pineda de Mar
•Reus
•Sant Boi de Llobregat
•Salt 
•Sant Feliu de Codines
•Sant Quirze del Vallès
•Santa Coloma de Gramenet
•Santa Susanna
•Tordera
•Tortosa
•Viladecans
•Vilafranca del Penedès



GRÀCIES!

El nostre més sincer 
agraïment a totes les persones 

que han fet possible tots 
els projectes realitzats. 

Molt especialment 
als voluntaris i voluntàries.



NIF: G-08803199
Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior: 40.317

Associació d’Utilitat Pública

Roger de Llúria 89, 2n. 1a.
08009 Barcelona
Tel. 932722950

www.ambitmariacorral.org
Facebook: http://www.facebook.com/AmbitMariaCorral

Twitter: @AmbitMCorral

www.institutdiversitas.org
Facebook: http://www.facebook.com/InstitutDiverSitas

Twitter: @IDiversitas


