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01_Carta del president

És un plaer per a mi presentar-vos l’Informe d’activitat
de la Fundació Jesús Serra en què, per segon any
consecutiu, retem comptes del nostre acompliment
davant la societat i els nostres grups d’interès. En aquest
document repassem els principals projectes i iniciatives
que hem desenvolupat durant l’exercici 2019, incloenthi un breu resum dels comptes de l’entitat. També s’hi
recull, d’una manera senzilla i clara, informació general
sobre qui som, la nostra història, òrgans de govern,
principals línies d’actuació, impacte en els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) i informació
econòmica.
El pla d’actuació va ser aprovat pel nostre Patronat el
28 de novembre de 2018 en els comptes anuals abreujats
que es presenten de conformitat amb el marc normatiu
d’informació financera aplicable a l’entitat a Espanya,
i l’informe d’auditoria dels quals té data de 28 de juny
de 2019. Ambdós documents estan disponibles a la
pàgina web corporativa
(https://www.fundacionjesusserra.org/eng/get-to-knowus#annual-accounts).
El 2019, les nostres iniciatives van beneficiar 17 persones
i 46 entitats en 8 països, a través de 55 accions
distribuïdes en cinc línies d’actuació: recerca, empresa
i docència, acció social, esport i promoció de les arts. Cal
destacar, també, que el 84% d’aquests projectes van ser
directes, contra només un 16% d’indirectes. Aquesta
activitat és coherent amb la política i el Pla Director de
Responsabilitat Corporativa del Grup Catalana Occident.
El paper de la Fundació Jesús Serra és especialment

Imprimir

rellevant en el desenvolupament d’un dels aspectes de
la nostra materialitat, el compromís amb la societat.

seran matèria més detallada del pròxim informe
d’activitat de la fundació.

De fet, la Fundació és l’instrument principal a través del
qual es canalitzen les iniciatives d’acció social del Grup
Catalana Occident i totes les seves entitats.

Tornant a l’exercici que ens ocupa, el del 2019, us animo
a llegir aquest informe i a enviar-nos les vostres opinions
i suggeriments perquè puguem enriquir-ne el contingut
i continuar millorant.

L’activitat de la Fundació Jesús Serra impacta en els
Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions
Unides per la seva pròpia naturalesa. A través d’aquest
Informe fem visible el nostre compromís amb la
consecució d’aquests compromisos mundials i assumim
la nostra missió en el compliment de l’Agenda 2030.
L’ODS 3 “Salut i benestar” i l’ODS 4 “Educació de qualitat”
són els prioritaris dins el nostre marc d’actuació.
La publicació d’aquest informe coincideix en el temps
amb la profunda crisi sanitària i humanitària derivada
de la COVID-19 a Espanya i al món. La Fundació Jesús
Serra, com no podia ser d’altra manera, s’ha bolcat en
l’ajuda urgent en aquesta doble dimensió. D’una banda,
s’ha fet una important donació a un dels grups de recerca
del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC),
que lidera diversos projectes per protegir la població
davant la infecció, per tal que puguem disposar de
solucions mèdiques per fer front a la pandèmia. D’altra
banda, des d’una perspectiva de solidaritat humanitària,
hem col·laborat amb diverses organitzacions per intentar
minimitzar els efectes d’aquesta situació sense
precedents en famílies amb una situació d’especial
vulnerabilitat, garantint als infants el seu dret a
l’educació i atenent els efectes negatius tant econòmics
com psicosocials d’aquesta crisi. Totes aquestes accions

Aprofito aquesta oportunitat per agrair l’excel·lent treball
dut a terme pels equips de totes les entitats amb què
col·laborem i, per descomptat, per les persones que
formen la nostra fundació. Junts hem aconseguit
excel·lents resultats amb l’objectiu comú de fer arribar
les nostres accions a més persones i aportar benefici en
la societat.
Federico Halpern
President
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San Sebastià
Bilbao

02_La Fundació Jesús
Serra el 2019
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Inversió en la societat:
2019

2,3M€

2018

2.2M€

2017

2M€

8 països
GHANA
EL TOGO

SENEGAL

Distribució per naturalesa
de l’activitat

84%
16%

projectes directes

projectes indirectes

55

projectes distribuïts en cinc
línies d’actuació:

•
•
•
•
•

GHANA
EL TOGO

ETIÒPIA

KÈNIA

Recerca
Empresa i Docència
Acció social
Esport
Promoció de les Arts
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03_Informació
general

04_Història

La Fundació Jesús Serra és una entitat privada sense ànim
de lucre creada en memòria de Jesús Serra Santamans,
reconegut empresari i mecenes, que va ser el fundador del
Grup Catalana Occident. La seva activitat consisteix a
desenvolupar i donar suport a iniciatives en els àmbits de
la recerca, l’empresa i la docència, l’acció social, l’esport i
la promoció de les arts, amb un objectiu comú: el compromís
responsable amb la societat.

La Fundació Jesús Serra va néixer al si del Grup Catalana
Occident el 1998 amb l’objectiu de canalitzar les tasques
de patrocini i mecenatge que l’asseguradora havia anat
desenvolupant durant tot un segle. El seu nom original,
Fundación Catalana Occidente, es va substituir per l’actual,
Fundació Jesús Serra, l’any 2006, com a homenatge a la
figura de Jesús Serra Santamans, fundador del Grup i ferm
defensor, des de l’àmbit privat, de l’esperit i els valors
humanitaris a favor de la comunitat.

La fundació treballa per ajudar a aconseguir una societat
millor. La seva activitat es guia per valors com la solidaritat,
l’esforç i el treball en equip, inspirats en la consciència
humanitària que va caracteritzar Jesús Serra Santamans.
Dins l’estratègia de responsabilitat corporativa del Grup
Catalana Occident, la fundació canalitza el compromís de
contribuir al benestar de la societat a través de la creació
de valor social sostenible.

Imprimir

Posseïdor d’un talent empresarial extraordinari, durant
la seva extensa trajectòria, a més del Grup, va fundar altres
companyies i institucions de gran rellevància i va ser
l’impulsor de múltiples projectes, als quals va aportar
sempre l’esperit positiu i visionari que el va fer mereixedor
de nombroses distincions.
Durant tota la seva vida va mantenir un interès especial
per les arts ―va cultivar amb passió la música i la poesia―
i els esports, que no només va practicar, sinó que també
va promoure de forma activa a través de diverses iniciatives,
relacionades especialment amb el tenis i l’esquí.

Jesús Serra Santamans, fundador del Grup Catalana Occident

La Fundació Jesús Serra té la seva seu a
l’av. Alcalde Barnils, 63,
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Tanmateix, si alguna cosa el caracteritzava, era el seu gran
esperit humanitari, especialment sensibilitzat envers els
més necessitats i reflectit en la intensa tasca social que
sempre va estar present en la seva trajectòria, tant
professional com personal. La Fundació Jesús Serra manté
vius els seus interessos i la seva obra social a través dels
diversos projectes que desenvolupa.

En aquesta etapa, la fundació segueix el camí marcat pel
seu impulsor i fomenta un gran nombre de projectes de
recerca, empresa i docència, acció social, esport i promoció
de les arts. Aquestes iniciatives es desenvolupen directament
o en col·laboració amb altres institucions per tal d’impulsar
la tasca i el compromís del Grup Catalana Occident amb la
societat.
Jesús Serra va ser conegut, fonamentalment, per haver
fundat el Grup Catalana Occident i per haver dedicat la seva
vida professional al món de les assegurances, la qual cosa
el va convertir en una de les personalitats més rellevants
del sector a Espanya.
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05_Òrgans
de govern

El Patronat és l’òrgan de govern i representació de la
fundació, al qual correspon complir els fins fundacionals,
així com administrar amb diligència els béns i drets que
integren el seu patrimoni, mantenint el rendiment i la
utilitat d’aquests, exercint les funcions que li corresponen,
de conformitat amb el que disposa l’ordenament jurídic i
els estatuts socials. Així mateix, té plena llibertat per
determinar les activitats i la forma d’actuació de la fundació,
tendents a la consecució d’aquells objectius concrets que,
al seu judici i dins el compliment dels seus fins, siguin els
més adequats o convenients en cada moment.
El Patronat de la Fundació Jesús Serra està compost pels
consellers del Grup Catalana Occident i la vicepresidenta
de la Fundació Jesús Serra.

President:

Patrons secretari:

Federico Halpern Blasco

Francisco José Arregui Laborda

Vicepresident:

Director general:

Laura Halpern Serra

Ignacio Gallardo-Bravo Carreras

Patrons:

Subdirectora:

José Ignacio Álvarez Juste

Susana Codina Johnson

Javier Juncadella Salisachs
Jorge Enrich Izard

Comunicació:

Jorge Enrich Serra

Elena Mª Sevilla Sanromán

Enrique Giró Godó
Juan Ignacio Guerrero Gilabert

Administració:

Carlos Halpern Serra

Laura López Lafuente
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06_Gestió de
l’activitat de
la fundació
La Fundació Jesús Serra aprova de forma anual el seu pla d’actuació, detallant totes les
activitats que cal desenvolupar, els seus potencials beneficiaris i els recursos humans i
materials necessaris. Per assegurar l’objectivitat, es disposa d’un protocol formal on
s’especifiquen els criteris de selecció de les iniciatives i els programes proposats. El Comitè
de Valoració de Projectes és l’òrgan responsable de seleccionar el conjunt de nous projectes
i valorar l’estat dels que estan en curs, entre altres funcions. El Comitè es reuneix amb
periodicitat bimestral.
La fundació participa en iniciatives en benefici de determinats col·lectius, el 84% de les
quals van ser directes i el 16% indirectes. La majoria d’aquests projectes i iniciatives
desenvolupades van disposar de programes d’avaluació d’impactes i desenvolupament.

José Mª Juncadella Sala
Francisco Javier Pérez Farguell
Hugo Serra Calderón
José María Serra Farré
Mª Assumpta Soler Serra
Alberto Thiebaut Estrada
Fernando Villavecchia Obregón

2nd edition of the Fundación Jesús Serra Research Award.

6

04 - Història

07 - Línies d’actuació

10 - Acció social

02 - La Fundació Jesús Serra el 2019

05 - Òrgans de govern

08 - Recerca

11 - Esport

13 - Compromís amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible

03 - Informació general

06 - Gestió de l’activitat de la fundació

09 - Empresa i Docència

12 - Promoció de les Arts

14 - Financial information

L’any 2019 el pressupost total de la fundació va ser de 2,3M
d’euros, 2M dels quals es van invertir en els fins
fundacionals, que corresponen al desenvolupament de
totes les activitats i projectes previstos en el pla aprovat
pel Comitè de Valoració de Projectes i posteriorment pel
Patronat.

per a familiars amb
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Empresa i Docència: l’activitat de la fundació consisteix
en el finançament, promoció i difusió de la docència,
del talent acadèmic i creatiu, de l’educació financera, de
les actituds emprenedores i de les noves condicions
educatives, tecnològiques i econòmiques.

Promoció de les arts: la fundació dona suport a la creació,
producció i difusió artística dels que inicien o
desenvolupen el seu treball en els diferents àmbits
artístics, principalment en l’àmbit de la poesia i de la
música, en concret de la interpretació del piano.

•

Patrocini del certamen
de fotografia científica
FOTCIENCIA

ce

Em p

So

•

Recerca: l’activitat de la fundació es concreta en el
finançament, promoció, foment, desenvolupament i
difusió de la recerca en l’àmbit de la ciència biomèdica
i de la recerca en matèria d’alimentació, nutrició, així
com la recerca de malalties cardiovasculars i
oncològiques.

•

• Beques al talent per a

Serra adreçats a científics
que duguin a terme la
seva recerca a Espanya

Acció

•

Esport: la fundació organitza campionats i tornejos
esportius i promou, també, el desenvolupament esportiu
de persones amb discapacitat física i l’esport en equip

• ·Premis a la Recerca Jesús

cia

Des de la seva creació el 1998, primer com a Fundación
Catalana Occidente i des de 2006 com a Fundació Jesús
Serra, s’han promogut un gran nombre de projectes en
diferents àrees d’activitat dins els àmbits de la recerca,
l’empresa i la docència, l’acció social, l’esport i la promoció
de les arts.

•

Print

Accions destacades desenvolupades el 2019:

èn
oc

07_Línies
d’actuació

Acció social: la fundació desenvolupa i participa en
projectes de diversa índole, entre els quals destaquen
els relacionats amb la integració en la societat, el
desenvolupament de les condicions sociolaborals de
persones amb discapacitats físiques o intel·lectuals,
dones i menors en risc, la millora de l’atenció sanitària
i la lluita contra la desnutrició infantil.

p or

•

Es
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• Conscienciació

m oció d e les Ar ts

mediambiental
per protegir la
biosfera marina

• Concurs de Poesia Fundació Jesús Serra 12a edició
• Projecte Em toca! per a l’inici de formació musical
d’infants en situació de vulnerabilitat social

Promoció de les Arts

22,9% (-3,7%)
Distribució
del pressupost
el 2019

Empresa i Docéncia

8,0% (+0,48%)

Recerca

22,6% (-,.0%)

Acció Social

16,4%

(-0,76)

Esport

30,1% (+5%)
*Tots els projectes tenen un enfocament social i es distribueixen entre les 5 línies
d’actuació segons la naturalesa de l’entitat amb què es col·labora
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Suport al certamen de fotografia científica FOTCIENCIA
La Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia
(FECYT) i el Consell Superior d’Investigacions Científiques
(CSIC) duen a terme, amb el suport de la Fundació Jesús
Serra, el certamen FOTCIENCIA. Aquest concurs té 17 anys
d’història.

08_Recerca

La Fundació Jesús Serra patrocina aquest original
esdeveniment, que ajuda a acostar la ciència al ciutadà del
carrer per mitjà d’una visió artística i estètica suggerida
mitjançant imatges científiques i que és, per si mateix, un
impuls per a futures vocacions.

Activitats més destacades
desenvolupades el 2019

Imatge premiada FOTCIENCIA

Recerca

Beneficiaris

2ª. edició dels Premis a la Recerca Fundació Jesús Serra

Directes
Entitats

L’investigador Raúl Zamora Ros, de la fundació privada
Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i de
l’Institut Català d’Oncologia, i el professor i investigador
Salvador Aznar Benitah, de la Institució Catalana de
Recerca i Estudis Avançats (ICREA) i l’Institut de Recerca
Biomèdica de Barcelona (IRB Barcelona), van ser els
guanyadors dels Premis a la Recerca Fundació Jesús Serra
en les categories de recerca clínica i bàsica respectivament.
Aquests guardons s’adrecen a científics menors de 45 anys
especialitzats en nutrició i alimentació.

Raúl Zamora Ros i Salvador Aznar Benitah

Benitah va ser escollit per la seva trajectòria de recerca en
l’àmbit de recerca bàsica i, en especial, pel seu treball de
recerca “Impacte dels àcids grassos en la dieta sobre les
cèl·lules iniciadores de metàstasi”.

L’investigador Raúl Zamora Ros va rebre aquest
reconeixement per la seva trajectòria de recerca en l’àmbit
de la recerca clínica i, en especial, pel seu treball de recerca
“Polifenols dietètics i els seus efectes en els marcadors
d’obesitat”. Per la seva banda, el doctor Salvador Aznar

Persones

Indirectes

Programa Investigadors Visitants Fundació Jesús Serra i projecte “Dean’s Office”.
Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques de Madrid (CNIO)

1

1 investigador

Societat en
general

Programa Investigadors Visitants Fundació Jesús Serra.
Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars (CNIC)

1

1 investigador

Societat en
general

Programa Investigadors Visitants Fundació Jesús Serra.
Institut d’Astrofísica de les Canàries

1

3 investigadors

Societat en
general

Certamen de fotografia científica FOTCIENCIA 2018-19.
Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT)

1

697 participants i 42.900
visitants de l’exposició

Societat en
general

Projecte servei de bioestadística i suport metodològic.
Institut Recerca Biomèdica Lleida

1

Indeterminat

Societat en
general

Programa Màster en Direcció d’Unitats Clíniques.
Fundació Interhospitalària per a la Investigació Cardiovascular

1

10 persones

Societat en
general

Càtedra Cardiovascular Hospital Sant Pau.
Fundació d’Investigació Cardiovascular

1

Indeterminat

Societat en
general

2 investigadors

Societat en
general

Premis a la Recerca Fundació Jesús Serra.
Premis creats amb l’objectiu de reconèixer l’excel·lència i el nivell de recerca desenvolupat per
investigadors espanyols en els camps de la nutrició i l’alimentació.

El pressupost destinat a la línia de recerca suposa un 22,6% del pressupost total de la fundació.

•

Presentació del Premis a la Recerca Fundació Jesús
Serra

• Lavangardia.com 1
• Isanidad.com

• Catàleg FOTCIENCIA
• Lavangardia.com 2

• Video lliurament de premis 2019
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Beques per a estudis de postgrau a Deusto

09_Empresa i
Docència

Activitats més destacades
desenvolupades el 2019

La Fundació Jesús Serra i Deusto Business Alumni van
renovar el seu conveni de col·laboració per a l’aportació al
programa de beques adreçades a estudiants amb una
trajectòria acadèmica destacable, amb l’objectiu de cobrir
els seus estudis de postgrau a Deusto Business School. A
més, els estudiants becats tenen l’oportunitat d’incorporarse al programa de pràctiques de la companyia Seguros
Bilbao, del Grup Catalana Occident. Com a novetat, enguany
es va incloure, també, el suport al programa Impulsa la
teva carrera professional, una iniciativa que té com a
objectiu orientar els estudiants cap a una adequada inserció
laboral i desenvolupament professional.

Empresa i docència

Beneficiaris
Directes
Entitats

Persones

Indirectes

Programa de beques escoles guanyadores del Torneig de
tenis FUNDACIÓ JESÚS SERRA. Universitat Abat Oliba CEU

1

4 beques

Societat en
general

Programa de beques Fundació Jesús Serra per a estudiants i
programa Impulsa la teva carrera professional. Deusto
Business School, Alumni DBA

1

4 beques

Societat en
general

Programa de beques al talent per a estudiants sense
recursos. Fundació ESADE

1

4 beques

Societat en
general

Fundació Princesa de Girona

1

5 premiats

Societat en
general

Fòrum d’Indústries Culturals. Fundación Alternativas

1

Indetermitat

Societat en
general

El pressupost destinat a la línia d’Empresa i Docència
suposa un 8% del pressupost total de la fundació.

Beques per a estudis de postgrau a Deusto

• Alumni Deusto
• Fòrum Indústries Culturals
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Fundació Àfrica Digna

10_Acció
Social

Activitats més destacades
desenvolupades el 2019

La nostra col·laboració amb aquesta entitat es materialitza
en el Programa de Beques Àfrica Digna-Fundació Jesús
Serra, que té com a objectiu facilitar l’accés a l’ensenyament
secundari i universitari a estudiants kenyanes amb un
bon expedient acadèmic però escassos recursos econòmics.
La iniciativa sufraga el cost dels estudis i permet fer un
seguiment de la seva evolució.
El 2019 tenim 15 nenes becades a la Loreto High School
Limuru, situada a uns 30 km de Nairobi, i 5 estudiants
universitàries becades en diferents universitats de Kenya,
totes elles graduades també a la Loreto, gràcies a les beques
Fundació Jesús Serra.

Projecte ‘Save the Med’

Save the Med
Save the Med té com a objectiu contribuir al desenvolupament
d’una xarxa per a la conservació de les àrees marines
protegides, a més de treballar en la recuperació de l’equilibri
i benestar de l’ecosistema. Els equips científics i bussejadors
utilitzen ciència d’avantguarda per crear una xarxa d’àrees
marines protegides (AMP) al voltant de les Illes Balears,
amb la finalitat que el mar Mediterrani recuperi la seva
biodiversitat i pugui prosperar en harmonia.
Fundació Àfrica Digna

• Diario Sur

• Video projecte “Àfrica Digna”
• Video col-laboració amb Metges Sense Fronteres

resultat de la combinació entre la recerca científica i les
iniciatives educatives més innovadores. Encoratgem els
participants, d’entre 15 i 18 anys, del programa escolar
Dues Mans, a actuar contra la contaminació plàstica
mitjançant l’elaboració de projectes conscienciadors. L’equip
guanyador tindrà l’oportunitat de navegar a bord del vaixell
de recerca Toftevaag com a part de la tripulació i contribuir
a l’estudi de balenes, dofins, tortugues, aus marines i
plàstics en l’ecosistema marí.

Save the Med i Fundació Jesús Serra treballem pel projecte
“Changemakers at Sea”, un programa que neix com a

• Video projecte “Save the Med”
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Acció Social

Beneficiaries
Direct
Entities

Persones
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Beneficiaris
Directes

Indirectes

Entitats

Persones

Indirectes

Programa de formació per a dentistes.
Acció planetària (Acció Planetària - DSR)

1

3 persones

Comunitats locals

Projecte d’ocupabilitat per a persones amb discapacitat. Femarec

1

20 persones

Famílies i societat
en general

Programa de beques Àfrica Digna - Fundació Jesús Serra per a
estudiants sense recursos a Kènia.
Àfica Digna

1

20 beques

Famílies i comunitats
locals

Projecte “Desitjos Complerts” per a infants malalts. Fundació Petit
Desig

1

12 infants

Famílies i societat
en general

Projecte centre de dia a Almeria per a menors en situació de risc
d’exclusió. Aldees infantils

1

40 infants

Famílies i comunitat
local

Bancs d’aliments.
FESBAL i Banc Aliments Tenerife

2

Indeterminat

Famílies i societat
en general

Torneig benèfic de pàdel destinat a ajudar persones amb
discapacitat intel·lectual. APADEMA

1

128 persones

Famílies dels
discapacitats

Projecte “Changemakers at Sea” de conscienciació mediambiental
per protegir la biosfera. Save The Med

1

100 alumnes

Societat en general

Festival de màgia solidària per a empleats i famílies.
Fundación Abracadabra

1

788 persones

Infants, gent gran
hospitalitzada o en
centres
especialitzats

Centre d’acollida i integració Santiago Masarnau. Sociedad San
Vicente Paul

1

2.370 usuaris

Societat en general

Projecte de millora de la salut maternoinfantil a la localitat de
Meki, Etiòpia.
Fundación Pablo Horstmann

1

1.600 dones

Famílies i comunitats
locals

Projecte Luisa Farré al Senegal, orientat a la formació de personal
sanitari i prevenció de complicacions que deriven en una alta
mortalitat materna i neonatal.
Ser Mare Ser Dona

1

82 professionals formats i 1.990
pacients/usuàries

Famílies i
comunitats locals

Projecte Hospital Simao Mendes de Guinea Bissau per reduir la
mortalitat infantil i millorar la formació mèdica.
Metges sense Fronteres

1

2.000 infants

Famílies i comunitat
local

Projecte de construcción d’una escola a Fufulso, Ghana, per
impulsar l’accés a l’educació dels infants. Mans Unides

1

300 infants

Famílies i
comunitat local

Projecte per a l’ampliació d’una escola a Yaipei, Ghana, per
impulsar l’accés a l’educació dels infants.
Mans Unides

1

350 infants

Famílies i
comunitat local

Programa Aula d’emprenedors i Programa beques universitàries
per a persones amb discapacitat.
Fundación Prevent

1

3 persones a Aula emprenedores 10
beques universitàries

Famílies i societat en
general

Programa Unitat d’intervenció cognitiva per a persones amb
discapacitat.
Fundació AFIM

1

400 persones

Famílies i societat en
general

Programa d’acompanyament de menors en situació de risc.
Fundación Balia

1

27 infants

Famílies i societat en
general

El pressupost destinat a la línia d’Acció social suposa un 16,4% del pressupost total de la fundació.
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associats a l’esport, com són el treball en equip, l’esforç i
la constància. Després de les fases provincials celebrades
a cada comunitat autònoma, es va celebrar una gran final
a cadascuna d’elles.

11_Esport

12è Trofeu d’Esquí Fundació Jesús Serra a Baqueira Beret
amb rècord de participació
El campionat, que va tenir lloc a l’estació de la Vall d’Aran
el març de 2019, va tancar amb un total de 262 participants,
superant en més de 100 el registre de l’edició anterior.

Activitats més destacades
desenvolupades el 2019
3a edició de la Xpress Tennis Cup per fomentar el tenis
base
La Fundació Jesús Serra, del Grup Catalana Occident, va
celebrar el 2019 la 3a edició de la Xpress Tennis Cup, un
projecte esportiu que té com a objectiu impulsar el tenis
entre els infants de 5 a 12 anys i que, any rere any, augmenta
la participació de joves tenistes. Durant els mesos de març
a juny, més de 1.500 jugadors de la Comunitat Valenciana,
Catalunya i la Comunitat de Madrid han representat els
seus clubs de tenis en aquest torneig, caracteritzat pel seu
innovador format de partits curts de 20 minuts. Aquest
sistema de competició és molt participatiu i potencia
l’esportivitat.

A la cursa hi va haver el campió mundial, europeu i
paralímpic Jon Santacana i el seu company Miguel Galindo,
ambdós patrocinats per la Fundació Jesús Serra, que van
obrir pista i van participar en el lliurament de premis.
Mostra de la voluntat d’inclusió d’aquest certamen va ser
la participació d’un esportista amb discapacitat visual i
una altra esportista amb discapacitat física.
A la prova Gigante hi van participar 262 esquiadors
distribuïts en 22 categories diferents, que van haver
d’esquivar 24 portes abans d’arribar a la meta. Els 32
millors corredors i les 16 millors corredores es van
classificar per a la disputa, l’endemà, de la final del torneig
en format paral·lel eliminatòria.

En total, 270 equips d’aquestes tres comunitats van
compartir la seva passió pel tenis i van assimilar els valors

• Aseguranza
• Marca.com

• Video Xpress Tennis Cup
• Video del Trofeu d’esqui 2019

Xpress Tennis Cup

12è Trofeu d’Esquí Fundació Jesús Serra a Baqueira Beret

Esport

Beneficiaris
Directes
Entitats

Persones

Indirectes

Xpress Tennis Cup. Torneig de tenis per a infants de 5 a 12 anys amb l’objectiu de fomentar el
tenis base.

1.500 infants

Famílies i societat
en general

Campionat d’esquí Fundació Jesús Serra a Baqueira. Els guanyadors menors de 25 anys
obtenen una bossa d’estudis per compaginar formació i entrenament d’alta competició

262
esquiadors

Comunitat local

Campus i Trofeu Fundació Jesús Serra per a esportistes amb discapacitat. Centre d’Esports
d’Hivern Adaptats (CDIA)

1

20 persones

Societat en
general

Jornades d’activitats esportives adaptades en escoles per conscienciar els joves. Federació
Espanyola d’Esports de Persones amb Discapacitat Física (FEDDF)

1

220 infants de
2 escoles

Societat en
general

Activitats esportives per a familiars amb discapacitat d’empleats i mediadors del Grup
Catalana Occident. Fundación Deporte y Desafío

1

48
participants

Famílies i societat
en general

Patrocini de la parella d’esquí adaptat Jon Santacana i Miguel Galindo

2 esportistes

Tenistes en cadira de rodes Quico Tur i Lola Ochoa

2 esportistes

El pressupost destinat a la línia d’Esport suposa un 30,1% del pressupost total de la fundació.

• Video Trofeu esquí adaptat
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12_Promoció
de les Arts
Projecte Em toca!

Activitats més destacades
desenvolupades el 2019

XII Concurs de Poesia Fundació Jesús Serra

Em toca!
El projecte social “Em toca!”, organitzat en col·laboració
amb l’Associació del Concurs Internacional de Música Maria
Canals, té com a objectiu promoure la pràctica musical
entre els infants que es troben en situació de vulnerabilitat
social.
En barris de Madrid, Barcelona i Sevilla es fan, en
coordinació amb les escoles, unes audicions en què els
infants de sis i set anys es familiaritzen amb un piano de
cua. A aquells alumnes que mostrin més aptituds, actitud
i compromís se’ls concedeix una beca per rebre classes de
piano durant dos cursos escolars.

• Diari Ideal

La Fundació Jesús Serra va celebrar la dotzena edició del
seu Concurs de Poesia, que reconeix la creació poètica en
llengua castellana i catalana. Aquest certamen va
aconseguir el 2019 un rècord de participació, amb la
recepció de més de 1.000 poemes, dividits en tres categories:
“A” per a participants majors de 18 anys, dotada amb 2.500€;
“B”, per a autors d’entre 14 i 17 anys, premiada amb 1.500€
i “C”, adreçada a concursants d’edats compreses entre els
10 i els 13 anys, amb 800€.
Dels més de 1.000 poemes, un 12% van ser escrits en català
i un 88% en castellà. La participació en les categories
d’infants i joves va incrementar respecte d’edicions
anteriors, amb un 15% dels poemes presentats per menors
de 17 anys. Els autors que hi van participar eren,
majoritàriament, de nacionalitat espanyola, tot i que també
n’hi va haver de diferents països llatinoamericans i dels
Estats Units.

• Video Em toca! 1
• Video Em toca! 2

• Video XII Conscurs de poesia Fundació Jesús Serra
• Informatius TVE1

Premiats XII Concurs de Poesía Fundació Jesús Serra

Promoció de les Arts

Beneficiaris
Directes
Entitats

Persones

Indirectes

Primer Premi Fundació Jesús Serra per al guanyador del Concurs Internacional de Música
Maria Canals i organizació d’una gira de concerts amb orquestes en temporada estable als
auditoris de Madrid, Bilbao, Granada i Tenerife

5

4 winners

Families and
society in
general

Projecte “La teva ciutat s’omple de pianos” a Barcelona, Bilbao, Lleó i Madrid

1

1.022
participants

Comunitat local i
societat en
general

Projecte Em toca! d’aprenentatge de piano per a infants en situació de risc de vulnerabilitat
social a Barcelona, Madrid i Sevilla

1

104 alumnes

Societat en
general

540
participants

Societat en
general

Concurs de Poesia Fundació Jesús Serra
Projecte Poetitza’t en escoles

1

465 alumnes

Societat en
general

Projecte educatiu en barris desafavorits. Fundació MACBA

1

27 alumnes

Societat en
general

El pressupost executat en la línia de Promoció de les Arts suposa un 22,9% del pressupost total de la fundació.
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una atenció especial a grups socials vulnerables o en risc
de pobresa. La Fundació Jesús Serra treballa per procurar
la igualtat en les oportunitats d’aprenentatge i evitar la
pèrdua de talent i potencial humà, promovent la consecució
de l’ODS 4. En aquest sentit, destaquen els projectes de
rehabilitació i construcció d’escoles en zones desafavorides,
programes d’educació per promoure hàbits saludables,
beques de formació per a joves estudiants a Kènia o persones
amb diferents capacitats.

13_Compromís amb els
Objectius de
Desenvolupament
Sostenible
L’activitat de la Fundació Jesús Serra impacta en els
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions
Unides per la seva pròpia naturalesa, que es concreta en
iniciatives, programes i informació publicada. A través
d’aquest informe d’activitat, la fundació fa visible el seu
compromís amb els ODS i assumeix la seva missió en el
compliment de l’Agenda 2030, actuant com a promotora de
l’acció social del Grup Catalana Occident.
Salut i benestar i Educació de qualitat són els ODS prioritaris
i que concentren més accions amb impacte.
La salut és un dret humà fonamental. L’Agenda 2030 recull
l’accés universal als serveis de salut reproductiva i sexual
i la reducció de la mortalitat infantil, materna i prematura
en regions vulnerables. La Fundació Jesús Serra centra els
seus esforços a contribuir a aquests fins, amb iniciatives
com el projecte Luisa Farré al Senegal, orientat a la prevenció
i el tractament de complicacions derivades del part, que
tenen com a conseqüència una alta mortalitat materna i
neonatal. Un altre exemple seria el suport per a la construcció
d’hospitals per tal de reduir la mortalitat infantil i millorar
la formació mèdica en països com Guinea Bissau o Etiòpia.

Imprimir

Una educació universal i de qualitat fomentarà el vuitè
Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS), centrat en
la creació de llocs de treball decents i creixement econòmic.
Projectes com el Servei d’anàlisi d’ocupabilitat per a
persones amb diferents capacitats són un exemple de suport
a aquest objectiu.
Un dels pilars bàsics per promoure aquest ODS 3 és la
inversió en recerca en matèria de salut, que és precisament
l’objecte dels Premis a la Recerca Fundació Jesús Serra
d’alimentació i nutrició, amb les categories bàsica i clínica.
L’ODS 3 “Salut i benestar” és un compromís transversal
relacionat amb altres objectius com l’ODS 1 “Fi de la pobresa”
i l’ODS 2 “Fam zero”, atès que la majoria de malalties són
producte de la malnutrició o d’uns mals hàbits alimentaris.
En aquest sentit, la fundació contribueix a protegir menors
en situació de risc, a través d’activitats de suport al banc
d’aliments o la col·laboració amb entitats com a Aldees
infantils.

D’aquí a 2030 la Fundació Jesús Serra centrarà part dels
seus esforços a facilitar l’accés al treball de col·lectius amb
menys oportunitats o en risc d’exclusió social. Aquesta tasca
es fa d’acord amb la cultura i la realitat social dels països
on es desenvolupen els projectes que afavoreixen la
integració al món laboral de dones, joves, persones amb

discapacitat, famílies amb escassos recursos o bretxa
digital. Col·lateralment s’afavoreix també l’ODS 10 “Reducció
de les desigualtats”.
El repte actual de la Fundació Jesús Serra és aprofundir en
la vinculació entre els seus pilars d’actuació i els diferents
ODS, integrant-los com a criteri fonamental a l’hora de
definir nous projectes o de redimensionar els ja existents.
Amb ple respecte als nostres objectius estatutaris, a les
particularitats de la fundació i a l’esperit humanista i
filantrop del nostre fundador, Jesús Serra Santamans, que
inspira el nostre origen, anirem alineant la nostra activitat
de manera coherent amb els ODS que considerem prioritaris.
D’aquesta manera, aportarem més valor a les iniciatives
que desenvolupem, ajudant també a consolidar el compromís
global del Grup Catalana Occident.

L’educació és prioritària per desenvolupar una millor
qualitat de vida i un impacte positiu en el medi ambient i
en l’economia. L’agenda dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) i el Marc d’Acció per a l’Educació 2030
pretenen assegurar l’escolarització completa global, amb
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Bones pràctiques

1. Fi de la pobresa
1.2. Reduir a la meitat la proporció de persones que viuen Projecte de centre de dia a Almeria amb Aldees infantils per a menors en situació de risc. Projecte “Euro solidari”.
en la pobresa d’acord amb els estàndards nacionals
2. Fam zero
2.1. Posar fi a la fam

Projecte amb el banc d’aliments FESBAL i el banc d’aliments de Tenerife.

3. Salut i benestar
3.1. Reduir la taxa de mortalitat materna

Projecte de millora de la salut maternoinfantil a la localitat de Meki,
Etiòpia, en col·laboració amb la Fundación Pablo Horstmann.

3.2. Posar fi a les morts evitables de nounats i d’infants
menors de 5 anys

Projecte Luisa Farré “Ser mare, ser dona” al Senegal, orientat a la formació de personal sanitari i
prevenció de complicacions que deriven en una elevada mortalitat materna i neonatal.

3.7. Garantir l’accés universal als serveis de salut sexual i
reproductiva

Projecte “Hospital Simao Mendes” de Guinea Bissau per reduir la mortalitat infantil i
millorar la formació mèdica, en col·laboració amb Metges sense Fronteres.

3b. Donar suport a la recerca i el desenvolupament de
vacunes i medicaments

Premis a la Recerca Fundació Jesús Serra en alimentació i nutrició, amb impacte en la salut.

4. Educació de qualitat
4.1. Assegurar que tots els infants acabin l’ensenyament
primari i secundari gratuït, equitatiu.

Projecte de construcció i rehabilitació d’escoles en zones desafavorides per impulsar l’accés
a l’educació. Programa “Prenent consciència” de formació en hàbits saludables.

4.3. Assegurar l’accés igualitari a una formació tècnica,
professional i superior de qualitat.

Programa de formació per a dentistes a Mauritània amb Acció planetària (“Dentistes sobre rodes”).

4.5. Eliminar les disparitats de gènere en l’educació i
assegurar l’accés igualitari a l’ensenyament.

Programa “Àfrica digna” de beques per a noies estudiants sense recursos a Kènia.

4b. Augmentar el nombre de beques disponibles per als
països en desenvolupament

Programa “Aula emprenedors” i programa de beques universitàries per a persones

Programa “Empenyent cap al futur”, de formació en noves tecnologies per a persones amb discapacitat.
amb discapacitat, en col·laboració amb la Fundació Prevent.

8. Treball decent i creixement econòmic
8.5. Aconseguir el treball ple i el treball decent en els
col·lectius desafavorits

Projecte “Servei Anàlisi Ocupabilitat” per a persones amb discapacitat i projecte
teaming amb empleats del grup a favor de l’associació Femarec.
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10 - Acció social

02 - La Fundació Jesús Serra el 2019

05 - Òrgans de govern

08 - Recerca

11 - Esport

13 - Compromís amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible

03 - Informació general

06 - Gestió de l’activitat de la fundació

09 - Empresa i Docència

12 - Promoció de les Arts

14 - Informació econòmica

2018 (*)
0,00

0,00

A continuació es presenta un resum dels comptes econòmics
aprovats pel Patronat i auditats per DQ Auditores de Cuentas
sense excepcions. Podreu trobar informació més detallada
a la Memòria anual que trobareu a la nostra pàgina web.

A) PATRIMONI NET

2019
64.099,85

2018 (*)
64.099,85

A-1) Fons propis

64.099,85

64.099,85

I. Dotació fundacional

64.099,85

64.099,85

64.099,85

64.099,85

B) PASSIU NO CORRENT

8.467,81

4.774,00

I. Actius no corrents mantinguts per a la venda

I. Provisions a llarg termini

8.467,81

4.774,00

II. Existències

II. Deutes a llarg termini

III. Usuaris i altres deutors de l’activitat pròpia

III. Deutes entitats del grup i associades a llarg termini

IV. Deutors comercials i altres comptes a cobrar

IV. Passius per impost diferit

V. Invers. en entitats grup i assoc. a curt termini

V. Periodificacions a llarg termini

VI. Inversions financeres a curt termini

VI. Creditors no corrents

VII. Periodificacions a curt termini

C) PASSIU CORRENT

16.585,48

19.948,43

16.585,48

19.948,43

16.585,48

19.948,43

89.153,14

88.822,28

I. Immobilitzat intangible

14_Informació
econòmica

PATRIMONI NET I PASSIU

II. Béns del patrimoni històric

1. Dotació fundacional

III. Immobilitzat material
IV. Inversions immobiliàries

II. Reserves

V. Invers. en entitats grup i assoc. a llarg termini

III. Excedents d’exercicis anteriors

VI. Inversions financeres a llarg termini

IV. Excedent de l’exercici

VII. Actius per impost diferit

A-2) Ajustos per canvi de valor

VIII. Deutors no corrents

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts

B) ACTIU CORRENT

89.153,14

88.822,28

VIII. Efectiu i altres actius líquids equivalents

89.153,14

88.822,28

I. Passius vincul. amb actius no cor. mantin. per a la venda

Tresoreria

89.153,14

88.822,28

II. Provisions a curt termini

TOTAL ASSETS (A+B)

89.153,14

88.822,28

III. Deutes a curt termini

(Imports en euros)

A) ACTIU NO CORRENT

2019

(Imports en euros)

ACTIU

Imprimir

IV. Deutes entitats del grup i associades a curt termini
(*) Es presenta només a efectes comparatius
Les notes 1 a 11 de la Memòria abreujada adjunta formen part integrant del Balanç abreujat a 31
de desembre de 2019

V. Beneficiaris-Creditors
VI. Creditors comercials i altres comptes a pagar
2. Altres creditors
VII. Periodificacions a curt termini
TOTAL PATRIM. NET I PASSIU (A+B+C)
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11 - Esport
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14 - Informació econòmica

Imprimir

Determinació de compliment del destí de rendes i ingressos
Excedent de
l’exercici

Ajustos
positius

Ajustos
negatius

Base de
càlcul

Renda a
destinar

Recursos
destinats
a fins

Percentatge
a destinar

01/01/2015 - 31/12/2015

0,00

1.419.972,32

0,00

1.419.972,32

1.419.972,32

100,00

1.419.972,32

01/01/2016 - 31/12/2016

0,00

1.534.195,52

0,00

1.534.195,52

1.534.195,52

100,00

1.534.195,52

01/01/2017 - 31/12/2017

0,00

1.679.440,66

0,00

1.679.440,66

1.679.440,66

100,00

1.679.440,66

01/01/2018 - 31/12/2018 (*)

0,00

2.224.423,88

0,00

2.224.423,88

2.224.423,88

100,00

2.224.423,88

01/01/2019 - 31/12/2019 (*)

0,00

2.330.545,15

0,00

2.330.545,15

2.330.545,15

100,00

2.330.545,15

(Imports en euros)

EXERCICI

Aplicació dels recursos derivats en compliment de fins

01/01/2015 - 31/12/2015

2015
1.419.972,32

01/01/2016 - 31/12/2016
01/01/2017 - 31/12/2017

2016

2017

2018

2019

Import
pendent

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

1.419.972,32

0,00

1.534.195,52

0,00

0,00

0,00

1.534.195,52

0,00

1.679.440,66

0,00

0,00

1.679.440,66

0,00

2.224.423,88

0,00

2.224.423,88

0,00

2.330.545,15

2.330.545,15

0,00

01/01/2018 - 31/12/2018 (*)
01/01/2019 - 31/12/2019 (*)

(Imports en euros)

EXERCICI

(*) inclou les despeses d’administració

Recursos aplicats en l’exercici a compliment de fins
RECURSOS
Despeses activitat pròpia meritades en l’exercici (inclou despeses
comunes a l’activitat pròpia)
Inversions fetes en l’activitat pròpia en l’exercici

Despeses d’administració
Imports en euros
2.330.545,15
0,00

RECURSOS
Despeses comunes assignades a l’administració del patrimoni
Despeses rescabalables als patrons
Total despeses administració meritades en l’exercici

Imports en euros
306.652,46
0,00
306.652,46

TOTAL RECURSOS DESTINATS EN L’EXERCICI
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Per a més informació contacteu amb: www.fundacionjesusserra.org

