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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 necessària, juntament amb la reflexió i el diàleg
per ser conscients de la realitat.
Partim de la persona i del seu context actual: l’educació, la psicologia,
la sociologia, l’economia, la política, la medicina i moltes altres
disciplines que han d’estar al seu servei. Les activitats realitzades
durant aquest any 2018, com sempre, tenen en compte les
necessitats que sorgeixen al nostre entorn.
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 la situació segueix sent difícil per a les entitats no lucratives,
considerem que els espais de reflexió, de debat i de formació són
necessaris per afrontar la realitat i disposar d’unes eines bàsiques
perquè cada ciutadà pugui avançar.
Som conscients que vivim sovint moments accelerats i desconcertants
que generen incertesa. Això demana que siguem persones preparades
per assumir els canvis i la pluralitat. Per tant, 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
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, contribueix 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 gairebé quaranta anys d’experiència i de treball, 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, amb
activitats de diferents formats que contribueixin 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

•

Seminari

•

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
promou la reflexió i el debat seriós i profund sobre diversos temes.

SOPAR HORA EUROPEA

«És necessari reclamar un sentit comú indispensable
que sigui vertaderament ètic per qualsevol tipus de
comunicació. El respecte i l’honor vers els altres són
fonamentals, i també és de justícia.»
«El comunicador Joan Viñas treballà molt per a la infància
i per a la gent gran. Va ser el pioner del Moviment Vida
Creixent, un apostolat de la gent gran.
Home de ràdio, locutor i rapsode, i també home
de televisió. El senyor Viñas era un mestre de la paraula,
de la locució, del relat i de la improvisació.»
També es va recordar el seu fill Francesc Viñas i Rexach
(1955-2017), «dedicat al món de la comunicació eclesial
a Bogotà i primer director de Ràdio Estel. Col·laborà en
els orígens de l’Àmbit, en la promoció dels Sopars Hora
Europea i altres projectes. Era un admirador del seu pare
i autor del llibre Joan Viñas Bona. El goig de viure.
En Joan i en Francesc van ser dos comunicadors que
espontàniament vivien l’ethos de la comunicació.»

SOPAR HORA EUROPEA

SOPAR HORA EUROPEA

SOPAR HORA EUROPEA

«Sabem que la igualtat d’oportunitats és un dret
reconegut tant a la Declaració Universal dels Drets
Humans com a la Constitució Espanyola, ¿però quantes
persones no tenen els mateixos drets ni oportunitats
en la vida? Garantir aquests drets permetria assegurar
una vida digna per a tothom.»
«La base estructural de la desigualtat de gènere està
a la desigualtat en la responsabilitat de la vida, perquè
tenir cura de la vida es fa en l’àmbit privat i si no es fa,
difícilment l’àmbit públic podrà funcionar.
La desigualtat de gènere exclou les dones de l’àmbit
públic perquè passin al privat. La desigualtat de gènere
passa necessàriament per una democratització
de la responsabilitat de tenir cura.»

SOPAR HORA EUROPEA

SOPAR HORA EUROPEA

SOPAR HORA EUROPEA

«Alliberar-nos de barreres i entrebancs derivats d’una mala
entesa llibertat, només és possible quan es parteix
de la concepció igualitària de la dignitat que té tota persona
pel sol fet d’existir. Així es trenquen artificials desnivells
classistes i es fa possible entendre la llibertat com a font
de felicitat.»
«La nostra llibertat és fecunda i genera felicitat quan ni
s’ignora l’altre, ni ens ignorem a nosaltres mateixos.
Comprendre l’altre com a part d’un mateix, de la mateixa
naturalesa, del mateix jo, permet, encontre rere encontre,
aprofundir en el teu propi jo, el privat i el comú.
Cal preguntar-se si no som ignorants també de nosaltres
mateixos per la incapacitat de mirar-nos cap endins.
¿Som capaços de ser lliures, “amb” i “des dels” altres,
sense ignorar-los, reconeixent-los com a part de nosaltres
mateixos i des de l’autoconeixement també dels nostres
valors, capacitats i responsabilitats?»

SOPAR HORA EUROPEA

SOPAR HORA EUROPEA

SOPAR HORA EUROPEA

«La igualtat en les relacions humanes, per tal que tingui
contingut i arribi als altres, exigeix que les persones creguin
en la capacitat de superar-se i que reconeguin que hi ha
uns valors que enriqueixen la vida i que es poden transmetre
als altres i que serveixen per engrescar la comunicació.»
«Per viure en societat cal renunciar a les coses que volem
i adaptar-les a les que podem. A les persones ens convindria
relacionar-nos des de “l’adult” i d’una manera que li
donéssim al “nen” el plaer suficient i féssim cas al pare
amb el grau necessari. Però, també depèn de com la
persona que interactua amb mi es posiciona respecte
al que jo estic interactuant amb ell. La gran pregunta
que ens hem de fer és analitzar quin tipus de relació
tenim amb les persones que ens envolten.»

SOPAR HORA EUROPEA

SOPAR HORA EUROPEA

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

SOPAR HORA EUROPEA

«En l’evolució del coneixement del cervell humà s’ha passat
de considerar-lo un gran desconegut, i difícil d’abordar-lo,
a un òrgan que va obrint portes gràcies a la ciència.»

«S’estudien molt les estructures del cervell i quines són les
funcions que aquestes protagonitzen. La idea a què arribem
és que en el cervell humà hi tenim representades les
estructures i les seves funcions integrades en una única
experiència. La consciència és un fet que evoluciona
juntament amb la matèria i, pràcticament, és un fenomen
emergent. En la neurologia moderna s’ha estudiat molt
les relacions entre xarxes cognitives i xarxes emocionals,
i la conclusió és que tant unes com altres, la seva frontera
no és clara, no sabem com funciona cadascuna, ja que
les tenim barrejades.»

SOPAR HORA EUROPEA

SEMINARI

«La comunicació no verbal»
Seminari a càrrec del professor
Sebastià Serrano

.

SEMINARI

La millor inversió que pots fer és invertir en comunicació.
Tant en comunicació verbal com en la no verbal, ja que en la
interacció no s’explica l’una sense l’altra. L’activitat comunicativa
és potser la primera activitat dels éssers vius.
A més, les emocions també hi intervenen, ja que són anteriors
al raonament i la primera intel·ligència que va existir va ser
l’existència emocional.
La comunicació no verbal és molt amplia, però és una
comunicació molt antiga, que té milions d’anys, per tant està
ben implantada. Els sistemes no verbals i el coneixement
no verbal, en el nostre cervell, es donen molt sovint per sota
del llindar de la consciència i tenen un gran impacte.

ESPAI DE FORMACIÓ

«Acceptació de les pèrdues vitals»
Espai de Formació a càrrec de la professora
Clara Gomis i Bofill

ESPAI DE FORMACIÓ

«Certeses i paranys en la vida contemporània»
Espai de Formació a càrrec de la professora
Natàlia Plá
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Pàgina web Àmbit Maria Corral
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Articles d’opinió
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Extractes dels Sopars Hora Europea

•

Revista RE

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 difusió gràcies a Internet i a 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 principis de febrer de 2018 es va estrenar la nova versió de la pàgina
web de l’Àmbit Maria Corral, amb un disseny més innovador. A través
del web s’ofereixen dos nous articles quinzenalment.
A més, s’anuncien i es fa ressò de les nostres activitats.
La pàgina web és interactiva i possibilita el diàleg amb els usuaris.

PÀGINA WEB ÀMBIT MARIA CORRAL

ARTICLES D’OPINIÓ
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 2018 són:
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De la benvolença
No som perfectes ni ho serem mai
Llibertat: naturalesa i elecció
Autoreflexió
Mar o muntanya
El diàleg
Ressenya 228 Sopar Hora Europea:
«El sentit ètic de la comunicació»
Esletxes de llum
Construir un nou nosaltres
La dona i els llocs directius
La llibertat, un plaer de la vellesa
Ressenya de l’Espai de Formació:
«Acceptació de les pèrdues vitals»
No temis equivocar-te
Una manera de consolar
Ressenya 229 Sopar Hora Europea:
«Reptes davant la desigualtat d’oportunitats»
L’habitatge
Polimatia
Ressenya 230 Sopar Hora Europea: «La nostra llibertat»
Ser agraït
Potenciar la llibertat interior
El valor de l’exemplaritat
Quan sumem?
Aspectes a considerar en la pedagogia
El conflicte i la violència inherents a la persona
L’obertura del claustre
Donar sentit a la vellesa

ARTICLES D’OPINIÓ
•
•
•
•
•
•
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•
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En temps de la llei de Moore
Mendoza, ciutat de bellesa transformadora
i dels Festivals de Flauta del Món
Vides que no valen res
Ressenya 231 Sopar Hora Europea:
«Per què i com ens comuniquem?»
Einstein i la maionesa
L’humor a la feina
Viatges forçats
Ressenya 232 Sopar Hora Europea:
«Avenços en el coneixement del cervell humà»
Temptar la sort
La vigència dels Drets Humans

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 webs i revistes:

Diari de Terrassa

Obra cultural mariana
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‒ No temis equivocar-te
‒ Ser agraït
‒ El conflicte i la violència inherents
a la persona
‒ Donar sentit a la vellesa
‒ Ballar amb la por
‒ Una manera de consolar
‒ El valor de l’exemplaritat

De la benvolença
No som perfectes ni ho serem mai
El diàleg
Mar o muntanya
Construir un nou nosaltres
Una manera de consolar
L’habitatge
Ser agraït
Potenciar la llibertat interior
Quan sumem
En temps de la llei de Moore
Einstein i la Maionesa
Temptar la sort

Lleida.com

Familia Cristiana

‒ Construir un nou nosaltres
‒ El valor de l’exemplaritat
‒ El conflicte i la violència inherents
a la persona
‒ Temptar la sort

‒ Potenciar la llibertat interior

ARTICLES D’OPINIÓ

EXTRACTES DELS SOPARS HORA EUROPEA
Edició digital d’una part dels continguts dels Sopars Hora Europea.
A més, hi ha disponibles els àudios penjats a la pàgina web que
permeten escoltar les corresponents aportacions.

REVISTA RE
L’Àmbit Maria Corral s’encarrega de l’edició de continguts de la
publicació de la revista RE tractats de forma interdisciplinària.
A més, publica la ressenya de les aportacions de cada Sopar
Hora Europea.
La revista RE, de pensament i opinió, s’edita trimestralment en paper
i també és accessible en format digital a traves de: IQUIOSC.cat:
www.iquiosc.cat. A més, es pot fer seguiment de la publicació
des de la seva pàgina web: www.revistaREcat.org
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Institut Diversitas

ALTRES PROJECTES

Projecte «Connectats per la diversitat»
amb la xarxa de joves per a la convivència
intercultural de l’Alt Maresme
Al llarg de l’any 2018, s’ha donat continuïtat als tallers de 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
«CONNEXIONS PER LA DIVERSITAT». El projecte ha finalitzat amb el
Cinquè Fòrum Intermunicipal.
Els diferents centres de secundària de Pineda de Mar, Tordera i Calella
han treballat diverses 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, els grups de PFI I PTT i l’Espai Jove de Pineda de Mar; l’Escola
Pia i l’IES Bisbe Sivilla de Calella; l’IES Lluís Companys, l’Escola Vedruna
l’Associació de gent Gran El Casal i el Casal de Joves de Tordera. Tots
els participants han preparat una petita mostra del que han viscut i
treballat en favor de la convivència intercultural en les diferents
sessions, dinamitzades per l’Institut Diversitas.
El Cinquè 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 13 de desembre a la Biblioteca M. Serra i Moret de Pineda de
Mar. Es pot veure més informació del projecte al microsite on es recull
tota la informació de la Xarxa. (www.xarxamaresme.org) i el vídeo de
l’edició actual a: https://xarxamaresme.org/2018-2/

•

Resum comptable 2018
de l’Àmbit Maria Corral

RESUM ECONÒMIC

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
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Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior: 40.317
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