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PRESENTACIÓ 

L’Àmbit d’Investigació i Difusió Maria Corral és una associació, declarada 
d’Utilitat Pública, que treballa per difondre i promoure valors humans 
des d’una proposta de bé social que avui encara continua sent vigent i 
necessari, juntament amb el diàleg i la reflexió per prendre consciència 
de la realitat que toca viure.  
  
Les activitats realitzades durant aquest any 2017, com sempre, es van 
actualitzant segons les necessitats que van sorgint. Partim de l’ésser 
humà, 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 
treballats de forma interdisciplinària que es difonen a través d’articles, 
de la pàgina web, de l’aplicació, de les xarxes socials, d’espais de 
formació, de seminaris i de sopars-col·loquis.   
  
Malgrat segueix sent difícil la situació per a les entitats no lucratives, 
pensem que els espais de reflexió, de debat i de formació són necessaris 
per afrontar les dificultats i disposar d’unes eines bàsiques perquè cada 
ciutadà pugui avançar.  
  
Som conscients que vivim moments d’incertesa que demanen que 
siguem persones preparades per assumir la realitat cada vegada més 
canviant i plural. Això significa desplegar al màxim les nostres capacitats 
i habilitats, i també la nostra creativitat. A més, cal valorar la diversitat 
en les seves diferents manifestacions, per poder contribuir a superar les 
desigualtats i la discriminació. 
  
Aquesta memòria és una mostra del treball constant d’un equip humà 
interdisciplinari que, amb el suport de professionals, col·laboradors  
i voluntaris, contribuïm a millorar 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, analitzar, investigar i interpretar la realitat actual des d’una 
mirada global que destaca el valor de l’existència humana.  

La nostra finalitat és crear espais de reflexió, de diàleg i de debat, així 
com diferents activitats que contribueixin a la construcció d’una societat 
més digna, igualitària i justa per a tothom. 

Una entitat privada, sense afany de lucre, declarada d’utilitat pública, 
amb més trenta-cinc anys d’experiència i de treball, formada per un 
equip interdisciplinari de professionals i voluntaris amb el desig de 
promoure i difondre valors humans. 

Gestió de continguts que ajudin a la sensibilització i formació de 
persones i del conjunt de la societat. Tractem sobre diferents temes 
d’interès tant individual com social. A la vegada, col·laborem amb 
institucions públiques, privades i socials. 

Aquesta gestió es concreta a través de diverses línies d’acció i en 
diferents formats dirigits a tot tipus de públic. Des de la formació, 
l’assessorament en continguts, la capacitat organitzativa, 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 professional.  

• Sopar Hora Europea 
 

• Seminari 
 

 



El Sopar Hora Europea és un espai de diàleg tractat de forma 
interdisciplinària, per promoure la reflexió i el debat seriós i profund 
sobre diversos temes. 

SOPAR HORA EUROPEA 



«La democràcia demana comptar més 
amb la veu dels que no tenen veu,  
és a dir, una política col·laborativa  
amb unes formes àgils de participació, 
que respectin les diferents formes de 
pensament i de viure dels ciutadans.  
La implicació de l’economia en la 
política i els pactes entre nacions  
és cada vegada més potent i està 
regulada internacionalment. 
El bon govern democràtic hauria de 
cercar el benestar polític, social i 
econòmic, i facilitar les llibertats dels 
ciutadans perquè s’acompleixin els 
seus drets i deures.» 





«La soledat i el silenci volguts, que no 
suposin una fugida o aïllament, ni cap 
mena de refugi estrany, ni supèrbia, 
demanen una actitud molt atenta  
i receptiva per escoltar el batec del cor 
i fer una mirada profunda cap endins de 
la pròpia interioritat per fer-se preguntes, 
tan simples i complexes, alhora, com:  
Qui sóc jo? Per què m’ha tocat a mi?  
Quin és el meu sentit de la vida?  
Té sentit creure? Com puc ser feliç?... 
Són qüestions que colpegen i demanen 
fortalesa per trobar una resposta.  
No tothom està disposat a córrer el risc 
perquè és aquí quan topes amb el teu 
ésser i t’adones de la fragilitat humana.»  





«Des de l’art es crea un ambient i puny 
l’ànima del que vol dir-nos l’artista.  
El veritable art mai és mut, sempre parla! 
Val la pena escoltar-lo i entendre’l des  
del cor. La bellesa que plasma l’artista  
és perquè la facis teva. Fa uns dies un 
amic em deia: “He hagut de canviar uns 
quadres que tenia al saló. Necessitava 
renovar-los i sento que m’ha ajudat”.  
En aquesta línia, el mateix succeeix amb 
l’arquitectura. Potser no n’hi ha prou en 
canviar la disposició dels mobles si 
canvien les circumstàncies dels que  
hi habiten, potser necessiten uns altres 
paràmetres de bellesa per conviure-hi.» 





«Les ciutats són espais de civilització 
que busquen la manera de resoldre 
els problemes de forma pacífica a 
través del diàleg. Les decisions sobre 
els grans temes que afecten el món 
d’avui, entre ells la pau, no les poden 
prendre només els estats. La crisi 
social es genera i s’ha de combatre  
a les ciutats que han de ser i són  
la solució. No hi ha dubte que la 
defensa de les democràcies passa 
també per les ciutats.»  



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

www.ambitmariacorral.org i a la nova aplicació:  

http://www.ambitmariacorral.org/


«Hi ha molts tipus de conflictes que es 
donen en el món familiar senzillament 
per no haver-se plantejat fer les paus  
i d’aquest silenci es generen greus 
conseqüències. També hi ha actituds 
racials discriminadores o formes  
de pensar socialment diverses.  
El mateix passa en les actituds polítiques 
que es basen en veure la realitat des de 
punts de vista dispars. Un gran capítol 
l’abasten les causes tant religioses com 
filosòfiques que trenquen comunitats  
i grups. És cert que la història,  
la filosofia, la bioètica, la religió…  
lluiten perquè es ressuscitin els valors 
propis de l’amistat per vèncer reticències 
del passat que avui provoquen actituds 
de desqualificació mútua.» 



SEMINARI 

«Elogi de la família imperfecta» 
Seminari a càrrec del filòsof Gregorio Luri 

.  



«Tenir una família normal és un extraordinari regal psicològic. 
Què és una família normal? És la que porta les seves neurosis 
quotidianes sense gaires gesticulacions. Això vol dir que les 
neurosis quotidianes les tenim sí o sí. Hi ha famílies que 
davant d’un problema es dediquen bàsicament a gesticular,  
a cridar, a donar cops a la realitat, sense adonar-se’n que el 
missatge que li estan transmetent als seus fills és 
precisament la por davant d’un problema. En canvi, hi ha 
famílies amb els mateixos problemes que en fan front amb 
una certa tranquil·litat. I tampoc se n’adonen però el que és 
essencial és que el missatge que li donen als seus fills és que 
es poden encarar els problemes amb tranquil·litat, que 
garanteix una visió més ampla i profunda. Per això la família 
normal, que és un regal sociològic, és capaç d’afrontar-se  
a les neurosis quotidianes.» 



ALTRES PROJECTES 

• Diputació de Barcelona 
 

 
 
 
  



Taller: «Comunicació empàtica» 
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 2017 
 
 
 

Nom curs: «Comunicació empàtica» 
 
Dates: 26 i 30 de maig, 7 i 9 de juny de 2017 
 
Lloc d’impartició: Recinte Escola Industrial, Barcelona 
 



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 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 diferents 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 permeten la publicació d’articles, 
seminaris, cursos i vídeos entre d’altres. 

• Pàgina web Àmbit Maria Corral 
 
• Aplicació  

 
• Articles d’opinió 

 
• Monogràfics i extractes  

«Diàlegs de Cultura» 
 

• Revista RE 
 



PÀGINA 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 interactiva i possibilita el diàleg amb els usuaris. 



El mes de febrer va sortir la nova aplicació de l’Àmbit, dissenyada per 
Edimurtra, on estan disponibles els articles publicats, tot el contingut dels 
Sopars Hora Europea, seminaris i la informació de totes les activitats.  

APLICACIÓ ÀMBIT MARIA CORRAL 



Des dels orígens de l’entitat, gràcies a nombrosos col·laboradors 
voluntaris, quinzenalment es publiquen articles d’opinió a través de la 
nostra pàgina web. 
 
Els articles publicats durant l’any 2017 són: 

• Aprendre a aprendre 

• Tecnologia i ètica dels escarabats 

• I la família? 

• Corrupció: l’ensenyança dels clàssics 

• «El millor és estar viu» 

• Nou sentit de la comunicació 

• Ressenya 223 Sopar Hora Europea: «Democràcies en crisi? 

• Silenci: estem pensant. Temps de calma en les empreses  

• Situacions xenòfobes 

• Ressenya 224 Sopar Hora Europea: «El silenci fructífer»  

• Roboètica 

• Responsabilitat de cada ciutadà  

• Els equips creixen quan les persones creixen 

• Moviments populistes  

• Noces d’or 

• Cercar el silenci 

• Transparència digital vs corrupció 

• Contenim silenci 

• L’esperança a la butxaca 

• Ressenya 225 Sopar Hora Europea: «La pintura,  
font de bellesa» 

• Doblement viudes 

• El far i la cuca de llum 

• La bondat que veiem o no veiem  

• El poder de la paraula 

• Humans a mart? 

• Aprendre a viure en democràcia 

• Evasió o descans 

ARTICLES D’OPINIÓ 



Podeu trobar els articles publicats a la pàgina web 
www.ambitmariacorral.org i a la nova aplicació:  

 
 

 

• Qüestió de perspectiva 

• Una altra forma de pensar 

• Educació i transformació social 

• De la tendresa 

• Un inesperat tresor 

• Ressenya 226 Sopar Hora Europea: «Ciutats i pau» 

• Les ideologies com a perfecció obligatòria 

• L’art de llegir la realitat 

• Ben ser per afrontar les adversitats 

• Ressenya 227 Sopar Hora Europea: «Reforçar els vincles  
de l’amistat» 

• La iGen: la generació del smartphone  

• Emocions i presa de decisions 

• Per viure millor cal ser millor 

http://www.ambitmariacorral.org/
http://www.ambitmariacorral.org/


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

Diari de Terrassa Respostes.cat  

‒ Corrupció: la ensenyança dels clàssics 
‒ El més important és estar viu 
‒ Nou sentit de la comunicació 
‒ Silenci: estem pensant 
‒ Situacions xenòfobes 
‒ Noces d’or 
‒ Cercar el silenci 
‒ Contenim silenci 
‒ El far i la cuca de llum 
‒ Doblement viudes 
‒ La bondat que veiem o no veiem 
‒ El poder de la paraula 
‒ Aprendre a viure en democracia 
‒ Evasió o descans 
‒ Qüestió de perspectiva 
‒ Una altra forma de comuicar-se 
‒ Educació i transformació social 
‒ De la tendresa 
‒ L’art de llegir la realitat 
‒ Ben ser per afrontar les adversitats 

‒ Aprendre a aprendre 
‒ El més important és estar viu 
‒ Nou sentit de la comunicació 
‒ Roboètica 
‒ Transparència digital vs 

corrupció 
 
 

La voz del Najerilla 
 

Obra cultural mariana La Femosa 

‒ L’art de llegir la realitat 
‒ Ben ser per afrontar les 

adversitats 

‒ Noces d’or 
‒ La pedagogia  

de l’amor 
‒ I la família? 
‒ La paraula 
‒ Contenim silenci 
‒ De la tendresa 

 
 

–  Roboètica 
– Transparència 
digital vs corrupció 
 
 

Lleida.com 
 

Diari de Girona Sanderi 

‒ Moviments populistes ‒ Noces d’or 
 

–  Roboètica 
 





Edició digital dels continguts dels Sopars Hora Europea. A més, hi ha 
disponibles els àudios penjats a la pàgina web que permeten escoltar 
les corresponents aportacions. 

MONOGRÀFICS I EXTRACTES «DIÀLEGS DE CULTURA» 



REVISTA RE 

L’Àmbit Maria Corral es fa càrrec de l’edició de continguts de la 
publicació de la revista RE tractats de forma interdisciplinària.  
A més, publica la ressenya dels continguts aportats en cada Sopar 
Hora Europea.  

La revista RE, de pensament i opinió, s’edita trimestralment en format 
paper i també és accessible en format digital a traves de: 
IQUIOSC.cat: www.iquiosc.cat. A més, es pot fer seguiment de les 
publicacions des de la seva pàgina web: www.revistaREcat.org  

http://www.iquiosc.cat/
http://www.revistarecat.org/


COL·LABORACIÓ 
 
Es considera important 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. Al llarg de l’any 2017, 
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 per afavorir la integració 
social de les persones que han de complir una condemna, en cas de 
delicte lleu. 
  
Durant l’any 2017, 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 2017  
     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 

Casp 34, pral 2a despatx 2-3 
08010 Barcelona 
Tel. 932722950 

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

Twitter: @AmbitMCorral 
 
 
 
 


