MEMÒRIA DE L’ANY 2020

PRESENTACIÓ

L’Àmbit d’Investigació i Difusió Maria Corral parteix de la persona i de
la realitat social en el seu context actual: l’educació, la psicologia, la
sociologia, l’economia, la política, la medicina i altres disciplines que
estan al servei de les persones. Les activitats realitzades durant
aquest any 2020, malgrat la situació complexa causada per la Covid19, com sempre, han tingut en compte les necessitats del moment.
L’Àmbit realitza les activitats de forma interdisciplinària que es
difonen a través d’articles, de la pàgina web, de l’aplicació mòbil, de
les xarxes socials, d’espais de formació, de seminaris i de soparscol·loquis. Enguany, davant la pandèmia, s’han realitzat noves
activitats des de la plataforma digital.
Malgrat la situació segueix sent difícil per a les entitats no lucratives,
considerem que els espais de reflexió, de diàleg i de formació són
necessaris per afrontar la realitat i disposar de nous coneixements,
capacitats i habilitats.
Som conscients que la societat enguany ha viscut una situació
complicada que ha generat encara més incertesa. Això demana que
estiguem preparats per assumir els canvis que sorgeixen. Per tant, es
tracta de desplegar al màxim els nostres recursos i creativitat per
renovar-nos i superar les dificultats.
Aquesta Memòria és una mostra del treball constant i amb l’esforç
d’un equip humà interdisciplinari que, amb el suport de professionals i
de col·laboradors voluntaris, contribueixen a portar endavant les
activitats proposades. A ells agraïm el seu treball tan valuós.

IDENTITAT DE L’ÀMBIT D’INVESTIGACIÓ
I DIFUSIÓ MARIA CORRAL

L’Àmbit és una entitat privada, sense ànim de lucre, formada per un
grup de professionals atents al context cultural i als mitjans de
comunicació, des d’una perspectiva interdisciplinària que al llarg de
més de quaranta anys ha organitzat diferents tipus d’activitats de caire
intel·lectual, cultural i social per oferir criteris, opinions i coneixements,
i així constituir un dipòsit de pensament.
Són moltes les activitats elaborades: tertúlies, jornades, conferències,
simpòsiums, programes de ràdio, edició de vídeos, articles... En
l’actualitat l’Àmbit segueix oferint propostes en diferents formats per
promoure valors a través de la reflexió i el diàleg: Sopars-Col·loqui,
Seminaris i Espais de Formació.
Tot això és possible gràcies a la col·laboració de professionals i experts
segons els temes tractats des de la ciència, la cultura, la pedagogia, la
psicologia, l’economia, l’art... que ajuden a argumentar uns continguts
per construir una societat més justa, pacífica i més humana.
Un dels objectius de l’Àmbit és investigar, des de diferents disciplines,
la realitat social a partir de la persona, per ajudar-la a descobrir les
pròpies actituds i diferents formes de comunicació tant personals com
col·lectives, per millorar les relacions humanes i també el coneixement
personal. Això comporta ser conscients de l’excel·lència del propi ésser
com a existent únic i irrepetible que permet millorar el benser de la
persona i aplicar-ho al benser dels altres.
Des d’aquesta mirada a la realitat oferim continguts humanístics que
ajudin a actualitzar la vivència personal i social, i donar respostes a
tants interrogants que molts es plantegen i que de fet poden donar
més sentit a la vida amb dignitat i d’una manera gratificant.
Es fa difusió de tots els continguts i de les activitats realitzades a
través dels actuals mitjans tecnològics: la pròpia pàgina web de
l’Àmbit, on s’hi pot trobar un extens recull d’articles i àudios, l’aplicació
per a mòbil i les xarxes socials: Twitter, Facebook i Instagram.
La persona i els grups socials tenen un paper decisiu en la configuració
del bé de la societat, tant del present com del futur.

El diàleg i la reflexió són dos eixos referencials i necessaris per
prendre consciència de la realitat que es viu i per donar respostes
coherents des d’una mirada realista i humana.
L’existència d’uns valors compartits pot permetre millorar la qualitat
humana i la cohesió social a fi d’organitzar i afavorir la convivència.
Considerem que des d’un treball realitzat amb sentit i tenint en
compte els valors humans i socials com a fonaments bàsics, és
possible la reflexió tan necessària per establir un diàleg seriós i
profund des de diferents disciplines per obtenir una visió amplia
davant de qualsevol proposta.
Josep M. Forcada i Casanovas
President

QUÈ ÉS L’ÀMBIT MARIA CORRAL?
Una entitat privada, sense afany de lucre, declarada d’Utilitat Pública,
amb més de quaranta anys d’experiència i de treball, formada per un
equip interdisciplinari de professionals i de voluntaris amb el desig de
promoure i difondre pensament, actituds i valors humans.

QUÈ FEM?
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, amb la
realització d’activitats en diferents formats (presencials i virtuals) que
contribueixen a la construcció d’una societat més digna, igualitària i justa
per a tothom.

QUÈ OFERIM?
Continguts que ajudin a la sensibilització i formació de persones i del
conjunt de la societat. Tractem diferents temes d’interès tant individual
com social. A la vegada, col·laborem amb algunes institucions públiques,
privades i socials.
Aquesta gestió es concreta a través de diverses línies d’acció dirigides
a tot tipus de públic. Des de la formació, l’assessorament en continguts,
la capacitat organitzativa, la recerca i la capacitat de difusió.

•

Sopar Hora Europea

•

Espai de Formació

FORMACIÓ
Des dels seus inicis, l’Àmbit d’Investigació i Difusió Maria Corral
considera de gran importància la formació en valors de les
persones, tant des de la vessant personal com professional.

SOPAR HORA EUROPEA
El Sopar Hora Europea és un espai de diàleg interdisciplinari que
possibilita promoure la reflexió i el debat profund sobre diversos
temes. Excepcionalment, durant l’any 2020, només s’ha pogut
realitzar un Sopar Hora Europea.

SOPAR HORA EUROPEA

«Les emocions tenen una característica psicològica,
possiblement una de les més importants és la
immediatesa, ja que són reaccions automàtiques.
Per altra part, l’emoció intervé en la detecció
de qualsevol situació, activitat, estat d’ànim
o inspiració. L’emoció obre la porta a tot.
L’experiència emocional pot condicionar la recepció
de noves emocions. Les accions vitals inesperades,
preses amb serenor, poden ajudar a relativitzar fets
en si mateixos emotius.»

SOPAR HORA EUROPEA

ESPAI DE FORMACIÓ

«Pacificar el final de la vida»
Espai de Formació a càrrec de Jordi Cussó

En motiu del gran nombre d’inscripcions es decideix repetir l’Espai de Formació
un segon dia, dijous 13 de febrer del 2020

ESPAI DE FORMACIÓ

«Com enfrontrar-nos a la incertesa?»
Espai de Formació Virtual
a càrrec de Jordi Cussó

ESPAI DE FORMACIÓ

«Aprenentatges difícils en temps convulsos»
Espai de Formació Virtual
a càrrec del filòsof Francesc Torralba

ESPAI DE FORMACIÓ

«La fortalesa humana vers les adversitats»
Espai de Formació Virtual
a càrrec de la psicòloga Gemma Cànovas

•

Pàgina web Àmbit Maria Corral

•

Articles d’opinió

•

Extractes dels Sopars Hora Europea

•

Revista RE

DIFUSIÓ
Un dels objectius de l’Àmbit Maria Corral, com bé defineix el 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. La nostra
difusió s’amplia a través d’Internet i la creació de diferents xarxes socials que
permeten la publicació d’articles, seminaris, espais de formació i vídeos, entre
d’altres.

PÀGINA WEB ÀMBIT MARIA CORRAL

A través de la pàgina web oferim dos nous articles quinzenals
i es fa promoció de les activitats proposades.
La pàgina web és interactiva i possibilita el diàleg amb els usuaris.
També es publica al banner una frase i una imatge mensual vinculades
a l’actualitat i la transmissió de valors.

ARTICLES D’OPINIÓ

Des dels inicis de l’entitat, gràcies a col·laboradors voluntaris,
quinzenalment es publiquen articles d’opinió a través de la pàgina web.
Els articles publicats durant l’any 2020 són:
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Ressenya Espai de Formació:
«Escoltar més enllà de les paraules» – Rocío Muñoz Montes
Avis d’avui – Sofia Gallego
Invertir en capital humà – Anna M. Ollé
De la subsidiarietat – Pere Reixach
Afectivitat humana en la xarxa – Eva Galí i Molas
Ressenya 237 Sopar Hora Europea:
«Com es poden gestionar les emocions?» – Rocío Muñoz Montes
Pobresa en llibertat – Javier Bustamante
La vida en una bossa – Sofia Gallego
L’espiritualitat com a mirall – Ignasi Batlle
La immediatesa de la comunicació – Anna-Bel Carbonell i Rios
Malgrat tot, els geranis floreixen – Joan Romans i Siqués
Reflexionar amb Richard Strauss – Herminia Carbó i Reñé
L’era de la saviesa – Pere Reixach
Gratuïtat i vulnerabilitat – Ignasi Batlle
Sentir-se sol o estar sol – Sofia Gallego
Qüestió de gènere – Anna M. Ollé
No perdre l’esperança davant la incertesa – Josep M. Forcada
Escolta atenta – Herminia Carbó i Reñé
L’exemple del surf per gestionar incerteses – Leticia Soberón
Descobrir la nostra fraternitat en l’existència – Assumpta Sendra
Edatisme: discriminació per edat – Sofia Gallego
Renéixer emocionalment – Eva Galí i Molas
Actituds resilients – Josep M. Forcada i Casanovas
La música: aliment de vida – Jordi Serra
El Gran Experiment 2020 – Ramon Santacana
Avaluar la pròpia felicitat – Pere Reixach
Què implica personalment teletreballar? – Sofia Gallego
La Pau, un bé universal – Assumpta Sendra i Mestre

ARTICLES D’OPINIÓ
•
•
•
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•
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Les desigualtats econòmiques: un camí a la pobresa
i a la manca d’oportunitats – Ignasi Farreres i Bochaca
T’he conegut per la veu – Josep Corbella i Duch
El virus de la contingència – Javier Bustamante
Aprendre a frustrar-se – Sofia Gallego
Certeses i falses seguretats – Joan Romans i Siqués
Raó, emocions i sentiments – Josep M. Forcada i Casanovas
Res és perfecte – Pere Reixach

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

ARTICLES D’OPINIÓ
Alguns dels nostres articles han estat publicats a altres pàgines webs
i revistes:

Diari de Terrassa

Obra cultural mariana
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‒ El poder de la paraula

La vida en una bossa
L’espiritualitat com a mirall
Malgrat tot, els geranis floreixen
Reflexionar amb Richard Strauss
L’era de la saviesa
Sentir-se sol o estar sol
Edatisme: discriminació per edat
La música: aliment de vida
El Gran Experiment
Avaluar la pròpia felicitat
La Pau, un bé universal
El virus de la contingència
T’he conegut per la veu

Lleida.com
‒ L’exemple del surf per gestionar
les incerteses
‒ El Gran Experiment

Portaveu del Segre Mitjà
‒ El Gran Experiment

CEES
La Femosa

‒ Les desigualtats econòmiques:
un camí a la pobresa i a la manca
d’oportunitats

‒ Edatisme: discriminació per edat

El blog de Josep Corbella
‒ T’he conegut per la veu

ARTICLES D’OPINIÓ

ARTICLE RESSÓ ÀMBIT MARIA CORRAL

Article que fa referència a l’Espai de Formació organitzat per l’Àmbit.

EXTRACTE DEL SOPAR HORA EUROPEA
Edició digital d’extractes de les aportacions dels Sopars Hora Europea.
A més, hi ha disponibles els àudios penjats a la pàgina web que
permeten escoltar-los.

REVISTA RE

Des de l’Àmbit Maria Corral es realitza l’edició de continguts de la
publicació de la revista RE en català, tractats de forma interdisciplinària.
Des del número 101, del gener de l’any 2020, s’edita únicament en
format digital. Això ens permet poder il·lustrar-la en color i fer una
extensió més àmplia de pàgines.
La revista RE, de pensament i opinió, també és accessible en format
digital a traves del IQUIOSC.cat: www.iquiosc.cat. A més, es pot fer
seguiment de la publicació des de la pàgina web: www.revistaREcat.org

DIÀLEGS DE LA REVISTA RE
A causa de la pandèmia, hem iniciat un nou format virtual de diàleg
anomenat Conversa RE amb un articulista.

RE 103 Mirar endavant
«Sanar un món malalt»
Diàleg amb Pauline Lodder

DIÀLEGS DE LA REVISTA RE

RE 104 Benser per recuperar-nos
«Les virtuts del bon humor en situacions de crisi»
Diàleg amb l’economista David Martínez

DIFUSIÓ DE LA REVISTA RE
Des del Blog de Cristianisme i Justícia i d’un llibre de recull d’articles titulat
Diario de una pandemia, han fet ressó de l’entrevista realitzada per
Assumpta Sendra a Oscar Mateos, publicada a la revista RE número 103
«Mirar endavant».

DIFUSIÓ de la revista RE
Des del Japó han fet la traducció i difusió de l’article:
Acceptar el moment present amb la màxima consciència de gaudi.
Vivències al Japó durant la pandèmia de l’artista Marta Montcada.
Publicat a la revista RE 104. Ha estat traduït per HIRAMA Michiko平間充子

DIFUSIÓ de la revista RE

També HIRAMA Michiko平間充 ha fet la traducció del text de la contraportada
escrit per Josep M. Forcada sobre l’obra de Marta Montcada, Moviment en
xarxa, de la revista RE 104, Benser per recuperar-nos, octubre 2020.

Reconeixement 25 anys de la revista RE – APPEC
(Associació de Publicacions Periòdiques en Català)

Reconeixement pels 25 anys de la publicació de la revista RE

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.

ADHESIONS
I RECONEIXEMENTS

ENTITATS SOCIALS

EMPRESES

HEM TREBALLAT AMB

ADMINISTRACIONS

Ajuntaments de:
•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

MITJANS DE COMUNICACIÓ

UNIVERSITATS

El nostre més sincer agraïment
a totes les persones
que han fet possible
realitzar totes les activitats:
col·laboradors, articulistes,
conferenciants i personal
voluntari.

GRÀCIES!

Casp 34, pral 2a despatx 2-3
08010 Barcelona
Tel. 932722950 – 649 70 64 64
www.ambitmariacorral.org
Facebook: http://www.facebook.com/AmbitMariaCorral
Twitter: @AmbitMCorral
Instagram: @AmbitMCorral
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Associació d’Utilitat Pública

