
MEMÒRIA DE L’ANY 2021 



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 la persona.  
 
Les activitats realitzades durant aquest any 2021, malgrat la situació 
difícil per la situació post-pandèmica de la Covid-19, com sempre, 
hem estat atents al moment present. 
 
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 sopars-
col·loquis. Enguany hem realitzat noves activitats amb nous temes 
des de la plataforma digital i hem reprès un Sopar Hora Europea. 
  
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 que ens toca viure i disposar de 
nous coneixements, capacitats i habilitats. 
  
Som conscients que hem viscut una situació complicada que ens 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 de l’any 2021 és una mostra del treball constant  
i de la dedicació d’un equip humà interdisciplinari que, amb el suport 
de professionals i de col·laboradors voluntaris, contribuïm a portar 
endavant les activitats proposades.  

 
 
 



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.  

 

 
 

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



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 



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. 

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. 

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. 

 

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. 

 

QUÈ ÉS L’ÀMBIT MARIA CORRAL? 

QUÈ OFERIM? 

QUÈ FEM? 



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 
 

• Espais de Formació 
 

 



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 2021, només s’ha pogut  
realitzar un Sopar Hora Europea. 
 

SOPAR HORA EUROPEA 



«L’esperança és un concepte ric i variat: crea  
una expectació positiva, un horitzó de promesa  
i una escletxa de sentit que poden ajudar-nos  
en moments difícils i, al mateix temps, té tres grans 
territoris a conquerir: el risc, l’aridesa i el fracàs.  

Per altra banda, –es preguntava– quina visió del món 
ens dona la ciència?  

El professor Jou cità cinc grans paràmetres:  
el món és multivariable, és profundament interactiu,  
no lineal, no local i és un món inestable.» 

SOPAR HORA EUROPEA 



«Aquestes tecnologies digitals són la base del que 
s’anomenen nous humanismes tecnològics o digitals. 
Una nova pregunta va ser: com aquests nous 
humanismes digitals afecten l’ètica, l’antropologia  
i la sociologia? I si, a més pensem amb la creixent 
robòtica i la intel·ligència artificial ens adonem que 
van apareixent nous interrogants ètics. Per exemple, 
si gràcies als robots tenim més temps lliure haurem 
de veure com l’omplim i això pot arribar a qüestionar-
nos sobre el sentit de la vida i a fer-nos preguntes 
metafísiques i religioses.» 

SOPAR HORA EUROPEA 



SOPAR HORA EUROPEA 



«Nous reptes econòmics davant la Covid-19» 
Espai de Formació Virtual 
a càrrec de Joan Buscà i Ambrós 

ESPAI DE FORMACIÓ 



ESPAI DE FORMACIÓ 

«El cervell humà: 
biologia, ment i transcendència» 
Espai de Formació Virtual  
a càrrec de Ramon Maria Nogués i Carulla 



ESPAI DE FORMACIÓ 

«Com reduir l’estrès» 
Espai de Formació Virtual  
a càrrec de Daniel Gabarró 



ESPAI DE FORMACIÓ 

«Acompanyament en moments de vulnerabilitat» 
Espai de Formació Virtual 
a càrrec de Neus Calleja 



DIFUSIÓ 
 
Un dels objectius de l’Àmbit Maria Corral 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. 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 
 
• Articles d’opinió 

 
• Revista RE 
 



PÀGINA WEB ÀMBIT MARIA CORRAL 

A través de la pàgina web oferim periòdicament nous articles 
i fem promoció de les activitats proposades. 

La pàgina web és interactiva i possibilita el diàleg amb els usuaris. 

També es publica al banner amb una frase i una imatge vinculada 
a la transmissió de valors.  



Des dels inicis de l’entitat, gràcies a col·laboradors, periòdicament  
es publiquen articles d’opinió a través de la pàgina web. 
 
Els articles publicats durant l’any 2021 són: 

• L’impúdic nu – Ramon Santacana 

• Desitjo que estigueu bé de salut –  Josep Corbella 

• Reinventar-se o retrobar-se – Pere Reixach 

• Educació en temps de pandèmia – Sofia Gallego 

• Terrissers pacients – Anna-Bel Carbonell 

• Arenes movedisses – Sara Canca 

• Entendre progressivament – Letícia Soberón 

• Populisme i demagògia – Josep M. Forcada 

• Compraria temps – Sara Canca 

• L’hàbit de preguntar i preguntar-se – Sofia Gallego 

• No quedar-nos assegudes damunt les ruïnes – Pauline Lodder 

• El buit interior – Remedios Ortiz 

• Coherència de paraules i accions – Assumpta Sendra 

• 2000 Any Internacional de la Cultura de la Pau – Arcadi Oliveres 

• Tenir cura – Ignasi Batlle 

• Vivim per ésser: Cristal·lització de l’harmonia – Jordi Palou 

• Teixits – Sara Canca 

• Covid 2020:es va poder fer d’una altra manera  
– Ramon Santacana 

• Som terra – Javier Bustamante 

• Suez i el vaixell Evergrean com a metàfora – Sofia Gallego 

• Amor i odi – Josep M. Forcada 

• El sentit de l’existència – Ricardo Javier Romero 

• Encontre en el mirall – Alfred Rubio 

• Acceptar-se un mateix – Alfred Rubio 

• La prova de foc de l’afecte – Letícia Soberón 

• Responsabilitat i corresponsabilitat – Sofia Gallego 

• El llenguatge de les mans – Míriam Ortiz 

• Aprenentatges de vida – Anna Forés 

 

 

ARTICLES D’OPINIÓ 



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

 
 

 

• Laberint interior – Joan Romans  

• Necessitem líders – Pere Reixach 

• Enginyeria climàtica – Ramon Santacana 

• Entre – Javier Bustamante 

• Ressenya Sopar 238: «Quines esperances aporta la ciència  
en el món d’avui?» – Joan Romans 

• Percepcions errònies – Sara Canca 

ARTICLES D’OPINIÓ 

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


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  

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


DIÀLEGS DE LA REVISTA RE 

Enguany hem continuat el format virtual de diàleg anomenat 
Conversa RE amb un articulista. 

RE 105 Fragilitat i vulnerabilitat 
«Ens juguem la felicitat» 
Diàleg amb Josep M. Forcada i Casanovas 



DIÀLEGS DE LA REVISTA RE 

RE 106 Pobresa i pobreses 
«Aprendre, pensar, viure... és un procés»  
Diàleg amb Marian Baqués i Trenchs  



RESUM ECONÒMIC 

•  Resum comptable 2021  
     de l’Àmbit Maria Corral 



ADHESIONS  
I RECONEIXEMENTS 

Reconeixement dels 25 anys de la revista RE – APPEC 
Atorgat per l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català 
 
Premi Abacus Cooperativisme 
Per l’assaig «Economia Solidària» de Caterine Galaz  i Rodrigo Prieto 
 
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 Marqueting 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: 
col·laboradors, articulistes, 
conferenciants i voluntaris.  

 



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. 93 272 29 50 – 649 70 64 64 
www.ambitmariacorral.org 

Facebook: http://www.facebook.com/AmbitMariaCorral 
Twitter: @AmbitMCorral 

Instagram: @AmbitMCorral 
 
 
 
 
 


