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PRESENTACIÓ 

L’Àmbit d’Investigació i Difusió Maria Corral és una associació, 
declarada d’Utilitat Pública que promou valors humans des del bé 
social tan vigent i necessari. 
  
Partim de la persona i de la realitat en els seus contextos actuals: 
l’educació, la psicologia, la sociologia, l’economia, la política, la 
medicina i altres disciplines que han d’estar al seu servei. Les 
activitats realitzades durant aquest any 2019, 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 mòbil, 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 diàleg i de formació són 
necessaris per afrontar la realitat i disposar d’uns coneixements, 
capacitats i habilitats. 
  
Som conscients que la societat viu de forma accelerada i això genera 
incertesa. Aquesta situació demana que siguem persones preparades 
per assumir els canvis i la pluralitat. Per tant, es tracta de desplegar 
al màxim els nostres recursos i 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 i col·laboradors  
voluntaris, contribueixen a millorar la realitat que toca viure. 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, amb 
activitats de diferents formats 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 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. 

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. 

 

QUÈ ÉS L’ÀMBIT MARIA CORRAL? 

QUÈ OFERIM? 

QUÈ FEM? 



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 
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 durant les quatre dècades: 
jornades, conferències, simpòsiums, tertúlies, 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 ha estat i és possible amb 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 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 ben ser de la 
persona i aplicar-ho al ben ser dels altres.  

Aquesta mirada a la realitat permet oferir continguts humanístics que 
ajuden 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 totes 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. 

La persona i la societat tenen un paper decisiu en la configuració del 
conjunt 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 toca viure i donar respostes 
coherents des d’una mirada realista i humana. 

L’existència d’uns valors compartits pot permetre a les persones 
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 considerant 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 



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 
 

• Seminari 
 

• Espai de Formació 
 

 



El Sopar Hora Europea és un espai de diàleg interdisciplinari que 
possibilita promoure la reflexió i el debat seriós i profund sobre 
diversos temes. 

SOPAR HORA EUROPEA 



«Considerem interessant poder dedicar l’espai del sopar a 
pensar quins han estat els avenços, dins del marc dels 
drets humans per a les persones. I, per què no, des d’un 
reconeixement del límit de l’esser humà i dels grups 
poder veure les dificultats en el desplegament complet 
dels articles de la Declaració Universal dels Drets 
Humans. 

Ens haurem de preguntar: S’han creat grups socials 
capaços d’acollir la diferència?  Quins valors li donem a la 
seguretat? I a la llibertat de les persones? La igualtat 
davant la societat, en quins termes es pot valorar? Què 
entenem per llibertat de pensament i d’expressió en un 
món tan líquid com el d’avui? Què en pensem del dret a 
l’educació? O la necessitat de reunir-nos, amb tecnologia 
o sense?» 

SOPAR HORA EUROPEA 



SOPAR HORA EUROPEA 



SOPAR HORA EUROPEA 



«El gran repte és preparar persones per a la vida en el 
sentit integral i global. Això demana l’aplicació d’una 
pedagogia que ajudi a acceptar la pròpia existència amb 
els seus límits per millorar. Una pedagogia de la vida 
que humanitzi amb l’objectiu de respondre preguntes 
existencials i contempli les actituds personals i socials 
adequades per ser feliç i coherent. Una pedagogia que 
transformi i recuperi els valors que són fonaments per 
construir persones sòlides per sentir-se lliures, ser 
intel·ligents i capaços d’estimar. Una pedagogia que 
dignifiqui per possibilitar els drets i deures de la igualtat 
i el respecte. Una pedagogia del reconeixement perquè 
tota persona es senti reconeguda i inclosa en l’entorn.» 

SOPAR HORA EUROPEA 



SOPAR HORA EUROPEA 



SOPAR HORA EUROPEA 



«Quan afegim a la “creativitat” la paraula “fidelitat”, 
proposem partir del reconeixement d’un concepte de 
persona o de grup humà i intel·lectual en el qual un està 
inserit. Partim d’entendre un profund concepte de l’ésser ben 
assentat amb capacitat de gaudir de l’existència i sentir-se 
integrat en un món real. És necessari tenir present la 
referència vital de grup o equip de treball que ens dona 
suport. Aquesta creativitat estarà impregnada d’una nova 
raonabilitat vers un ben-ser. Els principis que regeixen 
l’entorn de la persona es mouen dins d’unes coordenades de 
pensament filosòfic, religiós, psicològic... que sempre són 
referència i que s’han de respectar per tal de ser-hi fidels. 
Només des de la llibertat i la recerca del bé social es podrà 
obrir un diàleg respectuós i de futur que serà veritablement 
creatiu.» 

SOPAR HORA EUROPEA 



Celebrem una llarga història de l’Àmbit d’Investigació i Difusió Maria 
Corral. Era l’any 1979 quan el doctor Alfred Rubio i el senyor Antoni 
Barata conversaven llargament sobre els mitjans de comunicació 
social. Veien la necessitat de fer alguna cosa en bé de la premsa, del 
món de la ràdio i si fos possible de la televisió. En aquell moment 
encara no havia entrat de ple Internet, però ja començaven a utilitzar-
se els ordinadors i es preveia un futur de canvi en el món de la 
comunicació. Els preocupava la manca de profunditat en el tractament 
dels temes molt sovint buits i mancats d’una intenció cultural sòlida i 
adreçada al bé, que desvetllés els valors tant personals com socials. I 
també aconseguir una millor qualitat de vida. 

La investigació s’inclina per la realitat social a partir de la persona per 
ajudar-la a descobrir actituds i formes de comunicació interpersonal i 
col·lectiva, i també per treballar molts aspectes que a vegades queden 
força ocults o estancats en el món personal i cal remoure’ls per tal que 
donin fruits útils per a la millora de les relacions humanes i alhora del 
coneixement personal.  

El doctor Alfred Rubio va crear una escola de reflexió i diàleg, a partir 
de la col·laboració amb el món intel·lectual i alhora real, és a dir, 
tocant de peus a terra, per tal d’escoltar amb fruïció els signes dels 
temps, tot lluitant per construir una societat més humana, més justa, 
més pacífica i gratificant, i cercar el bé a partir de l’amistat. Ell parlava 
de la fraternitat entre persones que fàcilment es pot bandejar i  
considerar-ho només per les famílies o pels grups humans, o per 
ètnies. Ell clamava perquè la fraternitat humana, pel sol fet de ser 
éssers existents val la pena exercir-la. Si s’entengués això, quantes 
morts, venjances, prepotències, no tindrien sentit!  

Són quaranta anys de recerca des de la inquietud d’assolir un projecte 
de present i de futur a fi de poder 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. Han estat quaranta anys 
d’activitats, principalment, de caire intel·lectual per oferir criteris, 
opinions, coneixements, ajudar a la reflexió per tal de constituir un 
dipòsit de pensament per oferir de manera entenedora, sense 
pretensions, com un fòrum amb esperit universitari, i tractant els els 
temes de manera interdisciplinària. Tot això amb la intervenció de 
  

Aportació en el 235 Sopar Hora Europea  
de Josep M. Forcada, president de l’Àmbit 

d’Investigació i Difusió Maria Corral,  
en motiu del 40 aniversari de l’Associació 

 



professionals, entre d’altres, de la ciència, de la cultura, de l’art, de 
l’educació que ens ajuden a avançar i alhora estar oberts a 
intervencions i al diàleg en bé dels ponents i dels participants.  

L’Àmbit, com entitat privada sense ànim de lucre, el constitueix un grup 
de professionals atents al context social i cultural des d’una perspectiva 
interdisciplinària que al llarg d’aquests anys hem organitzat jornades, 
conferències, seminaris, tertúlies, xerrades que anomenàvem «vora-
mar», vídeos, articles, programes de ràdio, concursos de cant amb 
valors i, com no, els Sopars Hora Europea. També transmetem els 
continguts a través de les xarxes socials, avui tan potents i alhora tan 
eficaces. 

Des de l’Àmbit promovem continguts humanístics que ajuden a 
actualitzar la vivència personal i social de la vida. Partim d’una 
concepció oberta i amplia de la persona, des de l’aprofundiment. Això 
comporta ser conscients de l’excel·lència del propi ésser com a existent 
únic i irrepetible. En aquesta definició personal creiem que s’ha d’anar 
més enllà de la pura racionalitat. Especialment la persona té la 
capacitat d’estimar i desenvolupar emocions. La vida emocional, 
sensitiva, afectiva, tan humana, és precisament la dimensió capaç 
d’entrellaçar els altres conceptes racionals per produir una nova llum de 
l’ésser humà i de la relació amb els altres.  

El doctor Alfred Rubio va escriure el llibre 22 històries clíniques  
–progressives– de Realisme Existencial que ofereix una reflexió 
antropològica i ajuda a re-pensar l’existència de l’ésser humà des d’una 
perspectiva personalitzada. Al llarg de la història hi ha hagut moltes 
formes. Per exemple, una concepció de la persona és el que fa 
l’Existencialisme de Sartre o de Camus en què l’ésser humà està abocat 
al no-res. I es pregunta: per què val la pena viure?        

El doctor Rubio fonamenta amb senzillesa unes claus per intentar 
entendre l’existència humana, fins i tot, ajuda a fer les paus amb un 
mateix i amb el passat, encara que no hagi estat el més agradable. La 
vida és un itinerari que va des de l’engendrament fins a la mort, com el 
darrer fet de vida. Parteix de la consciència de ser persona que podria 
no haver existit. Molts pensen que això no és tan important, fins i tot, 
creuen que podien haver existit d’una altra manera, a un altre lloc, etc., 
però aquest no series tu!  



Tu ets el més important perquè ets l’existent. Qualsevol cosa diferent de 
les que varen incidir en el nostre origen hagués ocasionat que no 
existíssim. 

Sovint costa acceptar el fet biològic de la unió de l’òvul i 
espermatozoide amb els respectius codis genètics amb tantes 
combinacions que donen com a resultat un ésser humà. En el procés 
que presenta Alfred Rubio demana la capacitat d’acceptar els 
avantpassats, avis, pares, mares, malalties, defectes, límits, i també 
qualitats. Entendre que allò negatiu que pot haver ocorregut o ho 
acceptes o vius ancorat en un passat amarg que no et deixa gaudir del 
present.  

Ell incideix en la dignitat de la persona que és igual per a tots i en la 
fraternitat humana, que ell anomena la fraternitat existencial pel sol fet 
d’existir per damunt d’altres fraternitats com de sang, de raça, de 
religió o d’ètnia. També parla d’entendre el tresor del ben-ser que ajuda 
a ben-existir. Aquest realisme pot ajudar a obrir noves coordenades del 
coneixement de la persona per tal d’aplicar-les als altres i aconseguir un 
millor ben-ser. Aquesta forma de pensar compta amb el món dels valors 
com una forma propositiva que ajuda a argumentar les actituds 
humanes. 

Enguany es compleixen els cent anys del naixement del doctor Alfred 
Rubio i just en fa vint-i-tres de la seva mort. Ens plau recordar el seu 
pensament i preocupació entusiasta en favor de la persona. Va ser 
exemplar en la creativitat tant humana com social. D’ell mateix vaig 
sentir les paraules «Creativitat i Fidelitat». Sembla una expressió 
simple, però quantes realitats defalleixen, fins i tot, s’extingeixen per 
manca d’aquest esperit creatiu associat a projectes vitals i socials i que 
per manca de valentia i obertura s’afebleix la referència a uns ens que 
donen seguretat a la creativitat.     

 



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 

http://www.ambitmariacorral.org/


«Hi ha una emergent consciència ecològica: programes per 
afavorir la recollida selectiva de residus per facilitar el seu 
reciclatge, la reparació d’estris avariats en lloc de llençar-los, 
la reutilització de materials. Campanyes institucionals i 
matèries lectives a les escoles per sensibilitzar sobre el perill 
del canvi climàtic. Tot això està al nostre abast. Per part de la 
indústria veiem que també s’està investigant i difonent més 
l’ús de l’energia solar, eòlica, construcció d’edificis intel·ligents 
que optimitzen els recursos energètics, vehicles menys 
contaminants i un llarg etcètera. Hi ha símptomes de canvi, 
d’alerta generalitzada. Tot això, però, és suficient?» 

SOPAR HORA EUROPEA 



SOPAR HORA EUROPEA 



SEMINARI 

«El secret de l’autoestima» 
Seminari a càrrec del psicòleg  
Antoni Bolinches 

.  



SEMINARI 

«Per millorar-se un mateix cal: avaluar-se en els 
quatre pilars de la seguretat; aplicar el diàleg 
interior per decidir el marge d'intervenció que 
tens en cada un d’ells; abans de desenvolupar 
les conductes d’autoafirmació, mesurar les teves 
forces; discriminar on cal aplicar l’acceptació 
superadora, i on cal aplicar estratègies de 
correcció. Va destacar que la fórmula de la 
felicitat és: Seguretat + Patiment productiu = 
Maduresa // Maduresa + Adequada gestió de la 
realitat = Felicitat. Els bons moments són per 
gaudir i els dolents per aprendre i que «les 
millors lliçons de la vida són les que s’aprenen en 
els pitjors moments.» 
 



SEMINARI 

«La societat digital» 
Seminari a càrrec de Genís Roca 
 



SEMINARI 

«La Societat Digital és una transició històrica en 
la Història dels humans. Si això és cert, ens 
ajudaria a entendre el caos, la incertesa i la 
intempèrie en què vivim. Aquesta transició durarà 
cent anys, com a mínim, i seria la més ràpida. 

No hi ha revolució tecnològica sense un moviment 
social. La història dels humans està caracteritzada 
per transicions marcades per una tecnologia que 
modifica la societat. La tecnologia és una solució 
que trobes per adaptar-te millor a l’entorn.»  



«Eines per a una estabilitat emocional» 
Espai de Formació a càrrec de la psicòloga  
Gemma Cànovas i Sau 

ESPAI DE FORMACIÓ 



ESPAI DE FORMACIÓ 

«L’anhel de re-encontre en el camí del dol» 
Espai de Formació a càrrec de la professora 
Clara Gomis i Bofill 



ESPAI DE FORMACIÓ 

«Escoltar més enllà de les paraules» 
Espai de Formació a càrrec de la psicòloga 
Neus Calleja 



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. 
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 
 
• Articles d’opinió 

 
• Extractes dels Sopars Hora Europea 

 
• Revista RE 
 



PÀGINA WEB ÀMBIT MARIA CORRAL 

A través de la pàgina web s’ofereixen dos nous articles quinzenals  
i es fa promoció de les activitats proposades. 

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



Des dels orígens 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 2019 són: 

• Aprimar-se raonablement 

• Soledat en l’era digital 

• Adormir-se en pau 

• Quedar-se sense feina. Vendre el teu temps 

• No recordo res 

• Emparaular, acollir, cuidar 

• Un nou mirall d’obsidiana: Black mirror 

• Maltractament a la gent gran 

• Ressenya 233 Sopar Hora Europea:  
«Nova mirada vers la Declaració Universal dels Drets Humans» 

• El desafiament digital a la interioritat  

• Jo no podia no haver existit 

• Ressenya 234 Sopar Hora Europea: 
«Preparar persones per millorar la societat» 

• La litúrgia del llibre i la rosa. El seu impacte en la cultura 

• Tornar el que s’ha robat 

• La missió de les administracions 

• Adaptar-se als nous temps 

• Ressenya 235 Sopar Hora Europea: 

• «Creativitat i fidelitat» 

• Ser el número u o fracassar? 

• Fer-nos noves preguntes 

• Professionalitat versus amabilitat 

• Valorar el nostre ser i estar 

• La percepció subjectiva de la imatge corporal 

• El sentit de les vacances… 
El retorn a les tasques habituals 

• Arbredes desconegudes 

• Tot torna, o no? 

• Sursum corda 

 

 

ARTICLES D’OPINIÓ 



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

 
 

 

• Ressenya Seminari Genís Roca: «La societat digital» 

• Rèquiem pels infants 

• Processos de canvi 

• Simultaneïtat 

• Tres raigs de llum 

• Repressió del diner. Toc de queda 

• Problemes 

• Desenvolupament professional de les dones joves 

• Ressenya 236 Sopar Hora Europea:  
«La salut del nostre planeta» 

• Sensibilitat ecològica 

• Ressenya Espai de Formació: «L’escolta activa» 

• El poder de la paraula 

ARTICLES D’OPINIÓ 

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


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

Diari de Terrassa Obra cultural mariana 

‒ Aprimar-se raonablement 
‒ Soledat en l’era digital 
‒ Adormir-se en pau 
‒ Quedar-se sense feina. 

 Vendre el teu temps 
‒ Emparaular, acollir i cuidar 
‒ Maltractament a la gent gran 
‒ Tornar el que s’ha robat 
‒ La missió de les administracions 
‒ Adaptar-se als nous temps 
‒ Fer-nos noves preguntes 
‒ El sentit de les vacances. 

El retorn a les tasques habituals 
‒ Arbredes desconegudes 
‒ Processos de canvi 
‒ Simultaneïtat 
‒ Tres raigs de Llum 
‒ Problemes 
‒ Desenvolupament professional  

de les dones joves 
‒ Sensibilitat ecològica 
‒ El poder de la paraula 

 
 

‒ L’obertura del claustre 
‒ Ser agraït  
‒ Una manera de consolar 
‒ Adormir-se en pau 
‒ El valor de l’exemplaritat 
‒ La llibertat, un plaer de la vellesa 
‒ La vigència dels drets humans 
‒ Escletxes de llum 
‒ Valorar el nostre ser i estar 
‒ Tot canvia, o no? 

Lleida.com VeuAnoia.cat 

‒ La missió de les administracions ‒ Fer-nos noves preguntes 

ARTICLES D’OPINIÓ 



ARTICLES D’OPINIÓ 



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-les. 

EXTRACTES DELS SOPARS HORA EUROPEA 



REVISTA RE 

L’Àmbit Maria Corral s’encarrega de l’edició de continguts de la publicació 
de la revista RE en català tractats de forma interdisciplinària. A més, 
publica la ressenya de les aportacions de cada Sopar Hora Europea. 

El número 100 d’octubre de l’any 2019 ha estat la darrera publicació en 
format paper.   

La revista RE, de pensament i opinió, 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  

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


REVISTA RE 

El 27 de juny del 2019, en l'acte de la Nit de Revistes i Premsa en Català, 
organitzat per l'APPEC (Associació de Publicacions Periòdiques En Català), la 
revista RE va rebre el reconeixement pels 25 anys de publicació, per la seva 
professionalitat i constància a tractar temes que ajuden la reflexió humana. 



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 – 649 70 64 64 
www.ambitmariacorral.org 

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

Instagram: @AmbitMCorral 
 
 
 
 
 


