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PRESENTACIÓ 

L’Àmbit d’Investigació i Difusió Maria Corral és una associació, declarada 
d’Utilitat Pública, que treballa amb els mitjans de comunicació per 
difondre i promoure valors humans des d’una proposta de bé social, i 
considera que el diàleg interdisciplinari i la reflexió són necessaris per 
descobrir el sentit de la realitat que ens toca viure a cada moment. Va 
ser fundat amb la intenció de promoure i difondre valors que avui 
encara considerem que continuen sent vigents.  
  
Les activitats realitzades durant aquest any 2015 s’han anat actualitzant 
i innovant, però mantenint sempre allò que considerem prioritari, que és 
la persona, tenint en compte el seu context, des de l’economia, 
l’educació, la política, la psicologia, la medicina i moltes altres disciplines 
que han d’estar al seu servei. 
  
L’Àmbit centra les seves activitats en la promoció de continguts atents al 
context social i cultural d’avui. Bàsicament enguany ha estat mitjançant 
espais de formació i sopars-col·loquis.   
  
Malgrat segueix la difícil situació econòmica per a tothom i, encara més, 
per a les entitats no lucratives, seguim pensant que els espais de 
reflexió, de debat i de formació són necessaris per poder afrontar les 
dificultats i disposar d’unes eines bàsiques perquè cadascú pugui 
assumir la pròpia situació.  
  
Som conscients que ens toca viure moments d’incertesa que demanen 
ser persones preparades per assumir la realitat i desplegar al màxim la 
nostra creativitat i les nostres capacitats. 
  
Aquesta memòria és una mostra de l’esforç d’un equip humà divers i 
interdisciplinari que, amb el suport de nombrosos professionals i 
voluntaris, creu que podem contribuir a millorar la societat i, en concret 
el nostre entorn. Per aquest motiu, l’Àmbit d’Investigació i Difusió Maria 
Corral fa aquest servei i aquest treball 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, de diàleg i de debat, així com diferents activitats 
que contribueixin a la construcció d’una societat més igualitària i justa per 
a tothom. 

Una entitat privada, sense afany de lucre, declarada d’utilitat pública, 
amb 36 anys d’experiència, formada per un equip interdisciplinari de 
professionals i voluntaris amb la intenció de promoure i difondre valors 
humans. 

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 tipus de públic. Des de 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.  

• Sopar Hora Europea 
 

• Espai de Formació 
 

 



Els Sopars Hora Europea són uns espais de diàleg de forma 
interdisciplinària, orientats a promoure la reflexió i el debat seriós i 
profund sobre diversos temes d’actualitat. 

SOPAR HORA EUROPEA 









Podeu trobar informació sobre tots els Sopars-Col·loquis realitzats a la pàgina web: 

www.ambitmariacorral.org 



ESPAI DE FORMACIÓ 

«L’Ètica, ara i aquí» 
Seminari a càrrec del filòsof Francesc Torralba 

.  



«El temps i la vida» 
Seminari a càrrec del filòsof Josep M. Esquirol 



«Equilibri emocional» 
Curs a càrrec de la psicòloga clinica  
Gemma Cánovas  



ALTRES PROJECTES 

• Diputació de Barcelona 
 

 
 
  



«La imatge corporativa en l’atenció  

  a la ciutadania» 

Curs a càrrec de Rodrigo Prieto 

 
Col·laboració amb la Diputació  
de Barcelona per atendre la 
necessitat formativa en el marc 
del Pla Estratègic de Formació  
de la Diputació de Barcelona 2015 
 
 
 

Nom curs: «La imatge corporativa en l’atenció a la ciutadania» 
 
Dates: 2, 9, 16 i 23 d’octubre 
 
Lloc: Badalona 
 



ASSESSORIA  

EN CONTINGUTS 
 
 

 
• Pla Nacional de Valors 

 
 



Des dels inicis del Pla Nacional de 
Valors de la Generalitat de 
Catalunya per a la promoció dels 
valors, 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 



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. 

• Web Àmbit Maria Corral 
 

• Articles d’opinió 
 

• Monogràfics «Diàlegs de Cultura» 
 

• Revista RE 
 
• Col·laboració 
 
• Ràdio Barcelona. Cadena Ser 

 



WEB ÀMBIT MARIA CORRAL 

A través de la pàgina web de l’Àmbit Maria Corral, s’actualitzen articles 
quinzenalment, oferint l’opció de ser reproduïts per altres mitjans de 
difusió citant la font. 
 
La pàgina web és interectativa i possibilita el diàleg amb els usuaris. 



Des dels orígens de l’entitat i gràcies a nombrosos col·laboradors 
voluntaris, es publiquen quinzenalment articles d’opinió a través de la 
nostra pàgina web. 
 
Els articles publicats l’any 2015 són: 

• Temps, petons i abraçades 

• Vivint el dia 

• Cinc claus per a entendre el fanatisme 

• Rebaixes, però no de tot 

• Noves formes de distribució del treball 

• Amistat que «desplega» 

• Família i elecció de carrera universitària 

• Dialogar amb la realitat 

• Violència de gènere, respecte i educació 

• Revisant objectius 

• Fer prevenció: un concepte poc polític però necessari  

• Saber saber 

• L’oportunitat d’un petit gest 

• Ja hi estem acostumats... L’ús del mòbil a les aules...  

           I a tot arreu 

• La química d’una col·laboració intel·ligent 

• Estem de dol? 

• Sobre l’ús dels mòbils en els espais públics 

• De catàstrofes i algun bri d’esperança  

• Neguit econòmic 

• Amb intenció de viure 

• L’entorn digital ens fa més col·laboratius? 

• Edadisme, nou terme per una nova realitat 

• La implicació social de les noves tecnologies: el cas Uber 

• Conciliar 

• Saber jugar 

• Assegurem la defensa de l’interès superior del nen: 
auditories externes 

ARTICLES D’OPINIÓ 



Podeu trobar els articles publicats a la pàgina web de l'Àmbit Maria 
Corral: www.ambitmariacorral.org 

 
 

 

•    El còdex de la vida  

•    Noves tendències a la vivenda i el treball: la vivenda    

      col·laborativa 

•    Infants, pares i mares 
• Cordialitat 
• Refracció 
• Ser mare no és fàcil 
• Corresponsabilitat davant els desplaçats 
• Recordar l’essencial per ser feliç 
• La paraula 
• Debats estèrils o poc ètics? 
• Curiositat, imaginació i empatia 
• Resistències nadalenques 
 



Molts dels nostres articles han estat publicats a altres webs i revistes: 

Diari de Terrassa Respostes.cat  La voz del Najerilla 

‒ Saber jugar 
‒ Infants, pares i mares 
‒ Refracció 
‒ Corresponsabilitat davant 

els desplaçats 
‒ Ser mare no és fàcil 
‒ Debats estèrils o poc ètics? 
‒ Resistències nadalenques 
‒ Curiositat, imaginació  
     i empatia 

‒ Refracció 
‒ Ser mare no és fàcil 
‒ Resistències nadalenques 
‒ Noves tendències en la 

vivenda i el treball:  
     la vivenda col·laborativa 
‒ El còdex de la vida  

‒ Infants, pares i mares 
‒ Ser mare no és fàcil 
‒ El còdex de la vida 
‒ Cordialitat 
 

Mirada crítica 
 

Diari Segre Territoris.cat Valors.org 

‒ Corresponsabilitat 
davant els 
desplaçats 

‒ Ser mare no és 
fàcil 
 

‒ Resistències 
nadalenques 

‒ Cordialitat 

‒ Corresponsabilitat 
davant els 
desplaçats 
 

‒ Cordialitat 
 

Obra cultural mariana 
 

Protagonistes, ja! La Femosa La Comarca d’Olot  

‒ Rebaixes però no 
de tot 

‒ Edadisme, nou 
terme per una 
nova realitat 
 

‒ Ja estem 
acostumats .  

     L’us del mòbil a 
     les aules...  i a tot 
     arreu  

‒ Infants, pares  
     i mares 
‒ Saber jugar 

‒ Ser mare no és 
fàcil 

 





Edició digital dels continguts dels Sopars Hora Europea. 

MONOGRÀFICS «DIÀLEGS DE CULTURA» 



REVISTA RE 

L’Àmbit Maria Corral disposa, des dels inicis, de la publicació de la revista 
RE, d’un espai per fer difusió de les seves activitats. De forma habitual 
informa dels continguts aportats en els Sopars Hora Europea que organitza 
al llarg de l’any.  
 
La revista RE, de pensament i opinió, es publica trimestralment. 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. 



COL·LABORACIÓ 

Col·laboració externa d’un article titulat Maria Corral, que descriu l’entitat de 
l’Àmbit 



El 28 d’abril, entrevista  

a Assumpta Sendra al programa  

Què vols ser? de Cadena Ser 

(Raquel Aturia) per explicar 

les convocatòries dels Sopars  

Hora Europea. 

Surt en antena el dia 7 de maig 

RÀDIO BARCELONA. CADENA SER 



COL·LABORACIÓ 
 
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 2015, s’ha consolidat la col·laboració que es detalla a 
continuació. 
 

 
• Programa de treballs  
    en benefici de la comunitat 



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 2015, 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 

•  Resum comptable 2015  
     de l’Àmbit Maria Corral 



RESUM COMPTABLE 2015 DE L’ÀMBIT MARIA CORRAL  



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 

http://www.addvante.com/home/bienvenidos-addvante.php


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  

realitzar totes les activitats.  
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 
 
 


