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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.
Considerem que el diàleg i la reflexió són necessaris per descobrir el
sentit de la realitat que toca viure.
Les activitats realitzades durant aquest any 2016, com sempre, es van
actualitzant segons les necessitats de l’època que vivim. Partim de la
realitat de 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
treballats de forma interdisciplinària que es difonen a través d’articles,
de la pàgina web, de les xarxes socials, d’espais de formació i de
sopars-col·loquis.
Encara segueix sent difícil la situació per a les entitats no lucratives,
però malgrat això pensem que els espais de reflexió, de debat i de
formació són necessaris per afrontar les dificultats i poder 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 la nostra creativitat
i les nostres capacitats. A més, cal valorar la diversitat en les seves
diferents manifestacions, així com contribuir a superar les desigualtats
i la discriminació.
Aquesta memòria és una mostra de l’esforç i del treball d’un equip humà
divers i interdisciplinari que, amb el suport de nombrosos professionals
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

QUÈ ÉS L’ÀMBIT MARIA CORRAL?
Una entitat privada, sense afany de lucre, declarada d’utilitat pública,
amb més trenta-cinc anys d’experiència, formada per un equip
interdisciplinari de professionals i voluntaris amb el desig de promoure
i difondre 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, així
com diferents activitats que contribueixin a la construcció d’una societat
més digna, igualitària i justa per a tothom.

QUÈ OFERIM?
Gestió de continguts que ajudin a la sensibilització i formació de
persones i del conjunt de la societat. Tractem sobre diferents temes
d’actualitat, 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 i de disseny de
programes, 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
ha considerat 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 cultural tractat de forma
interdisciplinària, per promoure la reflexió i el debat seriós i profund
sobre diversos temes d’actualitat.

L’atenció a les necessitats humanes
implica una preocupació vers qui
pateix. Sense aquesta dimensió no es
podria parlar d’una responsabilitat en
l’atenció plena del marginat.
Cal adonar-se de les situacions
d’indigència que abasten aspectes
com l’adequada alimentació, el dormir,
la higiene personal, una roba neta
i una digna companyia, que pugui guiar
més enllà d’una resposta immediata
a les seves necessitats.

S’ha transformat la manera de viure les
relacions personals. Els grups presencials
es reflecteixen i amplien en les xarxes
socials, que escurcen diferències i tornen
el temps més flexible.
Ens arriben a través de diverses
pantalles, simultàniament, les notícies
sobre fets propers i llunyans, significatius
i banals, feliços i terribles en una barreja
difícil d’ordenar en la ment. Per això
aquesta hipercomunicació,
paradoxalment, pot comportar
l’atordiment i la sensació de dispersió
provocada per la quantitat de missatges
i la multitasca.
Pot disminuir la qualitat comunicativa
amb els pròxim i arribar a l’addicció
tecnològica, sobretot en els joves i nens.

En tota música hi ha un sentit i una
intenció, i no cal dir quan s’hi afegeix
la veu: fa sentir, vibrar emocionalment
i és capaç de transmetre tristesa, alegria,
pau, festa, inquietuds, dolors,
esperances, sofriments, lluites…
Tot es pot expressar. No es pot negar
la intel·ligència musical, ni la força
i el sentiment que hi ha darrere de cada
nota. Igualment, tampoc no es poden
negar els dots interpretatius. La bellesa
que teixeixen les notes arriba al cor de
qui les escolta i més encara de qui les
interpreta. La paraula ‘interpretar’
significa tot el sentit que hi posa l’artista.

És necessari poder cercar el perquè
dels fracassos, frustracions,
contrarietats... i preveure que en
la vida no tot anirà tal com s’havia
previst.
És un exercici que pocs fan.
No tot és matemàtic ni exacte,
hi ha els imponderables, hi ha les
incerteses i les inesperades
intervencions externes a la realitat.
No es pot tenir por d’incloure
els elements adversos possibles.
Per què és necessària la fortalesa?
La resposta és clara: per seguir sent
feliç, és a dir, per seguir sentint-te bé
amb tu mateix i amb el teu entorn.
Per això es té força per ser capaç
de trobar aquella escletxa de
resiliència que capacita per no deixar
caure l’ànim.

Podeu trobar informació sobre tots els Sopars-Col·loquis realitzats a la pàgina web:
www.ambitmariacorral.org i a la nova aplicació:

Cal ser conscients que hi ha una
sèrie de recursos humans que
faciliten situar els nivells
d’aspiracions i desitjos de manera
adequada a les possibilitats de ser
de cadascú. Per això, malgrat tant
sofriment provocat per situacions
adverses com la pobresa, la guerra,
la injustícia, la malaltia, etc.,
hem d’intentar treure profit de cada
moment de la nostra vida
i recórrer al més profund del nostre
ésser per fer sorgir aquella pau
interior, necessària per no
enfonsar-nos i seguir endavant.
Cal saber seleccionar les actituds
positives per incorporar-les al propi
funcionament i també
la capacitat per allunyar
les actituds negatives que causen
infelicitat.

ESPAI DE FORMACIÓ

«Assaborir la vida»
Seminari a càrrec del psicòleg clínic
Fidel Delgado

.

«Patiment personal i reconeixement social»
Seminari a càrrec de la professora
Begoña Román

•

Diputació de Barcelona

•

Institut Diversitas

ALTRES PROJECTES

Tallers: «Contenció emocional»
i «La capacitat empàtica»
Cursos a càrrec de Gemma Cánovas

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 2016

Nom curs: «Contenció emocional»
Dates: 3 i 10 de maig de 2016
Lloc d’impartició: Sala de Plens de l’Ajuntament
Viladecans

Nom curs: «La capacitat empàtica»
Dates: 8, 15, 22 i 29 de novembre de 2016
Lloc d’impartició: Dependències municipals de l’Ajuntament
Terrassa

Projecte «Connectats»
amb la xarxa de joves per a la convivència
intercultural de l’Alt Maresme
Al llarg de l’any 2016, s’ha donat continuïtat a la Xarxa de Joves per a la
Convivència Intercultural de l’Alt Maresme, en els municipis de Calella,
Tordera i Pineda de Mar a través del projecte «CONNECTATS». El projecte ha
finalitzat amb el III Fòrum Intermunicipal.
Els diferents centres de secundària de Pineda de Mar, Tordera i Calella, han
treballat diferents accions educatives per tal de treballar els prejudicis
i estereotips respecte a les persones d'orígens culturals diversos, treballant
tots conjuntament. El projecte ha comptat amb el suport de la Fundació La
Caixa i del Programa d’Immigració dels Ajuntaments de Calella, Pineda de
Mar i Tordera.
Han participat en les diferents accions, l’IES Joan Corominas, l’IES Euclides
i l’Espai Jove de Pineda de Mar; l’Escola Freta i Escola Pia, així com l’IES
Bisbe Sivilla de Calella; l’IES Lluís Companys, l’Escola Sant Josep i l’Escola
Brianxa de Tordera i els usuaris de la Fundació El Molí d’en Puigvert i el Casal
de Gent Gran de Tordera.
Tots ells han preparat una petita mostra del que han pogut viure i treballar
en favor de la convivència intercultural en les diferents sessions,
dinamitzades per l’Institut Diversitas. Al llarg de tot el projecte també s’ha
impartit el curs «gestió de la diversitat» dirigit específicament als educadors
i educadores dels diferents grups participants.
El Tercer Fòrum Intermunicipal on es va poder veure una mostra del que han
treballat i après tots els participants, en clau artística, va tenir lloc el dia 14
de desembre a la Fàbrica Llobet Guri de Calella. Es pot veure més informació
del projecte al microsite on es recull tota la informació de la Xarxa.
(www.xarxamaresme.org)
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Pàgina web Àmbit Maria Corral
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Articles d’opinió

•

Monogràfics «Diàlegs de Cultura»

•

Revista RE

•

Presentació llibre Doña Maria Corral

•

Citació en una publicació de la URL

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,
conferències, cursos i vídeos entre d’altres.

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.

ARTICLES D’OPINIÓ
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 2016 són:
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Mudança
La necessitat d'estar connectat
En el repòs ens parla el silenci
Un món en (plena) transformació
Cyberbullying entre menors: com reduir-lo?
Créixer dins del cor
Els llibres tenen data de caducitat?
Som constructors responsables de la societat
Incertesa
Ressenya 218 Sopar Hora Europea:
«Implicacions davant l'exclusió social»
Les persones grans i les noves màquines
Temps de sumar
L'automatització, l'element humà i la fi de les professions
La casa: mirall de qui l'habita
Ressenya 219 Sopar Hora Europea:
«Hiperconnectats. Com humanitzar la comunicació?»
Mesures de protecció a la família
Canviar o morir: les organitzacions en la societat digital
Mirades que gosen parlar-nos
Ressenya 220 Sopar Hora Europea:
«La música i el cant, fonts de comunicació»
Tots tenim una història per explicar
El banc bo
La pedagogia de l'amor
Certesa i incertesa
Guardar o llençar?

•
•
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•
•
•
•
•
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Preparar persones per a la vida
La porta
L'entrenadora de cabells blancs
La carrera de la vida
Inversió i deures
Cinc dòlars per la pau
Una cosa són les notes, una altra és saber
El populisme i la construcció social de l'enemic
Ressenya 221 Sopar Hora Europea:
«Fortalesa per avançar»
Persones
Les coses essencials
Ressenya 222 Sopar Hora Europea:
«La felicitat malgrat tanta infelicitat»

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

Molts dels nostres articles han estat publicats a altres webs i revistes:
La voz del Najerilla
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MONOGRÀFICS «DIÀLEGS DE CULTURA»

Edició digital dels continguts dels Sopars Hora Europea

REVISTA RE
L’Àmbit Maria Corral, des dels inicis, compte amb la col·laboració de la
publicació de la revista RE, d’un espai per fer difusió de les seves activitats.
De forma habitual publica la ressenya dels continguts aportats en cada
Sopar Hora Europea.
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.

PRESENTACIÓ BIOGRAFIA DE DOÑA MARIA CORRAL

El president de l’Àmbit d’Investigació i Difusió Maria Corral, Josep M.
Forcada, va parlar sobre la persona i la vida de Maria Corral Cucalón, la
qual va conèixer, fent referència a algunes experiències descrites al llibre.
L’autor del llibre, Jaume Aymar, va expressar que escriure la seva
biografia, juntament amb tot un equip entusiasta, va ser una experiència
bonica i llarga. Va dir que: «Cap de nosaltres la vam conèixer directament,
però sí que hem conegut persones que l’han tractat molt de prop com el
doctor Alfred Rubio que va voler donar el nom de Maria Corral a
l’Associació de l’Àmbit d’Investigació i Difusió.»
Mónica Contreras, com membre de l’equip promotor de la biografia, va
compartir un breu testimoni del treball i la implicació d’aquest equip, que
va sorgir de l’interès per conèixer una mica més la seva vida.
Margarita Amigó, com a directora de l’Editorial Edimurtra, va agrair la
confiança que l’Àmbit Maria Corral va dipositar en l’editorial.

CITACIÓ EN UNA PUBLICACIÓ DE LA URL

•

Programa de treballs
en benefici de la comunitat

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 2016,
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.
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.
Durant l’any 2016, 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.

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.
Molt especialment
als voluntaris i voluntàries.

GRÀCIES!

Casp 34, pral 2a despatx 2-3
08010 Barcelona
Tel. 932722950
www.ambitmariacorral.org
Facebook: http://www.facebook.com/AmbitMariaCorral
Twitter: @AmbitMCorral

NIF: G-08803199
Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior: 40.317
Associació d’Utilitat Pública

