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És un plaer per a mi presentar-vos l'Informe d'activitat de
la Fundació Jesús Serra en què, al marge de la rendició de
comptes preceptiva, volem posar en valor la nostra tasca
davant la societat i els nostres grups d'interès.

01_Carta del
president

En aquest informe repassem els principals projectes i
iniciatives que hem desenvolupat durant el difícil exercici
del 2020; també hi incloem un resum breu dels comptes
de l'entitat. Aquest document recull, de manera senzilla i
concisa, informació general sobre qui som, la nostra
història, òrgans de govern, línies d'actuació principals,
impacte en els Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS) i informació econòmica.
El nostre Patronat va aprovar el pla d'actuació el 28 de
novembre de 2019 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 del qual té data de 28 de juny de 2020.
Ambdós documents estan disponibles a la pàgina web
corporativa.
(https://www.fundacionjesusserra.org)
El 2020, les nostres iniciatives van beneficiar 17 persones
i 46 entitats en set països mitjançant 55 accions distribuïdes
en cinc línies d'actuació: recerca, empresa i docència, acció
social, esport i promoció de les arts. També cal destacar
que el 72 % d'aquests projectes van ser directes i només
un 28 % van ser 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 rellevant en el desenvolupament
d'un dels aspectes de la nostra materialitat, el compromís
amb la societat, que és l'instrument principal per mitjà del
qual es canalitzen les iniciatives d'acció social del Grup.

L'activitat de la Fundació Jesús Serra impacta en els
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les
Nacions Unides per la seva naturalesa. Per mitjà 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 prioritaris
dins del nostre marc d'actuació.

13 - Compromís amb els Objectius de Desenvolupament
Sostenible
14 - Informació econòmica

Imprimeix

Junts hem aconseguit uns resultats excel·lents amb
l'objectiu comú de fer arribar les nostres accions de manera
que impactin en més persones i així aportar benefici a la
societat.
Federico Halpern
President

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 de la
infecció, amb la finalitat 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 tractar de
minimitzar els efectes d'aquesta situació sense precedents
en famílies amb una especial situació de vulnerabilitat,
per tal de garantir als infants el dret a l'educació i pal·liar,
en la mesura que sigui possible, els efectes negatius, tant
econòmics com psicosocials, d'aquesta crisi. Totes aquestes
accions seran matèria més detallada en el pròxim Informe
d'activitat de la Fundació.
Tornant a l'exercici que ens ocupa, el de 2020, us animo a
la lectura d'aquest informe i a enviar-nos les vostres
opinions i suggeriments per tal que puguem enriquir-ne
el contingut i continuar millorant. Aprofito aquesta
oportunitat per agrair la tasca excel·lent duta a terme pels
equips de totes les entitats amb què col·laborem i, per
descomptat, per les persones que formen la nostra Fundació.
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Sostenible
14 - Informació econòmica

Bilbao

02_La Fundació
Jesús Serra el 2020

Projectes
afectats
per la COVID-19

13 - Compromís amb els Objectius de Desenvolupament

01 - Carta del president

Impacte en
ciutats espanyoles

Tenerife

SENEGAL
MALI

Projectes en

6 països

REPÚBLICA CENTREA

GHANA

SENEGAL

Tenerife

REPÚBLICA CENTREAFRICANA

Inversió en la societat:
2020

2019

2018

GHANA

2,45 M€
2,33 M€
2,22 M€

Distribució por naturalesa
de l'activitat:

72 %
28 %

projectes directes
projectes indirectes

55

projectes distribuïts
en cinc línies d'actuació:

•
•
•
•
•

UGANDA
KENYA

Recerca
Empresa i docència
Acció social
Esport
Promoció de les arts
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el va convertir en una de les personalitats més rellevants
del sector a Espanya.

03_Informació
general

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, empresa i docència, acció social, esport i promoció
de les arts, amb un objectiu comú: el compromís responsable
amb la societat.
La Fundació treballa per ajudar a aconseguir una societat
millor, i la seva activitat es guia per valors com ara la
solidaritat, l'esforç i el treball en equip, inspirats per la
consciència humanitària que va caracteritzar Jesús Serra
Santamans.
Dins de l'estratègia de responsabilitat corporativa del Grup
Catalana Occident, la Fundació canalitza el compromís de
contribuir al benestar de la societat per mitjà de la creació
de valor social sostenible.

04_Història

Jesús Serra Santamans, fundador del Grup Catalana Occident

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

La Fundació Jesús Serra va néixer dins del Grup Catalana
Occident el 1998 amb l'objectiu de canalitzar les tasques
de patrocini i mecenatge que l'asseguradora havia anat
desenvolupant al llarg de tot un segle. El seu nom original
—Fundació Catalana Occident— 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 defensor ferm, des de l'àmbit privat, de l'esperit i els valors
humanitaris en benefici de la comunitat.
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, amb
la finalitat d'impulsar la tasca i el compromís del Grup
Catalana Occident amb la societat.

Posseïdor d'un talent empresarial extraordinari, durant
la seva extensa trajectòria, a més del Grup, va fundar altres
companyies i institucions d'una gran rellevància i va ser
l'impulsor de múltiples projectes, als quals sempre va
aportar l'esperit positiu i visionari que el va fer mereixedor
de nombroses distincions.
Durant tota la vida va mantenir un interès especial per les
arts, entre les quals va conrear amb passió la música i la
poesia, i pels esports, que no només va practicar, sinó que
va promoure de manera activa per mitjà de diverses
iniciatives, relacionades especialment amb el tennis i
l'esquí.
No obstant això, si alguna cosa el caracteritzava, era el seu
gran esperit humanitari, sensibilitzat especialment 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 per mitjà dels
diversos projectes que desenvolupa.

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, fet que
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05_Òrgan
de govern

El Patronat és l'òrgan de govern i representació de la
Fundació i li correspon complir els fins fundacionals, així
com administrar amb diligència els béns i drets que
integren el seu patrimoni, mantenir-ne el rendiment i la
utilitat i exercir les funcions que li corresponen, conforme
al que disposen l'ordenament jurídic i els estatuts socials.
Així mateix, té plena llibertat per determinar les activitats
i la manera d'actuar de la Fundació, encaminades a la
consecució dels objectius concrets que, segons el seu parer
i dins del 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:

Patró secretari:

Federico Halpern Blasco

Francisco José Arregui Laborda

Vicepresidenta:

Director general:

Laura Halpern Serra

Ignacio Gallardo-Bravo

Patrons:

Subdirectora:

José Ignacio Álvarez Juste

Susana Codina Johnson

Álvaro Juncadella de Pallejà
Jorge Enrich Izard

Tècnica de projectes:

Jorge Enrich Serra

Laura López Lafuente

Enrique Giró Godó
Juan Ignacio Guerrero Gilabert
Carlos Halpern Serra

13 - Compromís amb els Objectius de Desenvolupament
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06_Gestió de l'activitat
de la Fundació

La Fundació Jesús Serra aprova anualment el seu pla d'actuació, en què es detallen totes
les activitats que es desenvoluparan, els beneficiaris potencials i els recursos humans i
materials necessaris. Per assegurar-ne l'objectivitat, es disposa d'un protocol formal en
què 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 de valorar l'estat dels que es troben en curs, entre d'altres funcions. El Comitè
es reuneix amb periodicitat bimestral.
La Fundació participa en iniciatives en benefici de determinats col·lectius; d'aquestes, el
72 % han estat directes i el 28 %, indirectes. La major part d'aquests projectes i iniciatives
han disposat de programes d'avaluació d'impactes i desenvolupament.

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

Promoció de la carrera musical dels guanyadors del Concurs Maria Canals
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Empresa i docència: l'activitat de la Fundació consisteix
en el finançament, la promoció i la 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,
la producció i la difusió artística dels que inicien o
desenvolupen la seva feina en els diferents àmbits
artístics, principalment en l'àmbit de la poesia i de la
música, en concret de la interpretació del piano.

L'any 2020 el pressupost total de la Fundació va ser de
2,45 M€, dels quals 2,45 M€ es van invertir en les finalitats
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.

Re

•

Projectes relacionats amb
la recerca cardiovascular
i biomèdica

• Projectes esportius i
inclusius relacionats
amb l'esquí

ce

Em p

rca

res

ai

i emprenedoria per
a persones amb
discapacitat

do

• Programes de beques
per a estudiants
amb talent sense
recursos econòmics

• Programes enfocats a

millorar la situació social,
educativa i sanitària de
col·lectius en situació
de risc

cia
l

•

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

•

• Programes de formació

visitants amb centres
de prestigi nacional i
internacional

Acció
so

•

Esport: la Fundació organitza campionats i tornejos
esportius i també promou el desenvolupament esportiu
de persones amb discapacitat física i de l'esport inclusiu.

• Programa d'investigadors

cia

Des de la seva creació el 1998, primer com a Fundació
Catalana Occident i, des del 2006, com a Fundació Jesús
Serra, s'ha promogut un ampli nombre de projectes en
diferents àrees d'activitat dins dels àmbits de recerca,
empresa i docència, acció social, esport i promoció de les
arts.

•

Imprimeix

Accions destacades desenvolupades el 2020:

n
cè

07_Línies
d'actuació

Acció social: la Fundació desenvolupa i participa en
projectes de diversa índole, entre els quals destaquen
els relacionats amb l'ajuda a la integració en la societat
de les persones amb discapacitat; l'ajuda a nens i nenes
amb malalties greus; la millora de la situació social,
educativa i sanitària de col·lectius en situació de risc, i
la conscienciació mediambiental i l'emprenedoria social.

or t

•

Sostenible
14 - Informació econòmica
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• Projectes formatius i

Pro

inclusius relacionats
amb el tennis

m oci

ó de les ar t s

• Conscienciació
•
• Concurs de Poesia Fundació Jesús Serra 13a edició

Projectes que impulsen la carrera musical de joves pianistes

mediambiental per
protegir la biosfera marina

Promoció de les arts

Recerca

Empresa i docència

Acció social

12,6 % (-10,3 %)
Distribució
del pressupost
per línies
d'actuació
el 2020

9,1 % (+1,1 %)

32,2 % (+10,23 %)

16,8 % (+0,4 %)

Esport

29,3 % (-0,8 %)
* 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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Certamen de fotografia científica FOTCIENCIA
La Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia
(FECIT) 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.
La Fundació Jesús Serra impulsa aquest original
esdeveniment que ajuda a apropar la ciència al ciutadà del
carrer mitjançant una visió artística i estètica suggerida
mitjançant imatges científiques i que és, per si mateix, un
impuls per a futures vocacions.

08_Recerca

FOTCIENCIA17. Premi General "Antenas y Feromonas". Javier A. Canteros

Activitats més destacades
desenvolupades el 2020

Recerca

Beneficiaris
Directes

Suport al CSIC en la recerca de la vacuna
per combatre la COVID-19

Entitats

Virus que causa la COVID-19
Projecte d'ajuda d'emergència destinada a la recerca de la vacuna contra
la COVID-19. Centre Nacional de Biotecnologia - CSIC

1

Persones

Indirectes

El 2020, amb motiu de la pandèmia provocada per la
COVID-19, la nostra Fundació ha fet una donació al Consell
Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) amb l'objectiu
d'impulsar la recerca d'una vacuna contra la COVID-19,
destinada a un dels grups de recerca del Centre Nacional
de Biotecnologia (CNB) del CSIC.

Aquesta iniciativa és un pas més dins de les diferents
mesures que la Fundació Jesús Serra ha desenvolupat en
el seu compromís de preservar la salut i la seguretat de la
societat davant del brot de COVID-19, dins la seva vocació
per reconèixer l'esforç i fomentar la tasca dels investigadors
i científics espanyols.

Programa d'investigadors visitants Fundació Jesús Serra i projecte
"Dean's Office". Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques de Madrid (CNIO)

1

1 investigador
302 participants

Societat en
general

Programa d'investigadors visitants Fundació Jesús Serra.
Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars (CNIC)

1

1 investigador

Societat en
general

Programa d'investigadors visitants Fundació Jesús Serra.
Institut d'Astrofísica de Canàries (IAC)

1

1 investigador

Societat en
general

Certamen de fotografia científica FOTCIENCIA 2019-2020.
Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECIT)

1

207 participants

Societat en
general

Aquests grups de recerca, en col·laboració amb altres grups
de recerca nacionals i internacionals, lideren diversos
projectes per tal de conèixer detalladament l'estructura
d'aquest coronavirus i abordar el desenvolupament de
vacunes, clau per protegir la població davant de la infecció.

En aquest context, els tests de diagnòstic han resultat ser
una tecnologia fonamental per controlar la pandèmia. Per
això, quatre grups del CNB-CSIC han treballat amb l'objectiu
de desenvolupar un test serològic, que, segons els estudis
duts a terme en col·laboració amb els Serveis d'Immunologia
de l'Hospital Universitari de La Princesa i de l'Hospital de
La Paz, permet conèixer amb una fiabilitat del 98 % la
immunitat davant de la COVID-19.

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

1

Indeterminat

Societat en
general

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

1

10 persones

Societat en
general

Càtedra d'Investigació Cardiovascular, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Fundació d'Investigació Cardiovascular

1

Indeterminat

Societat en
general

Premis a la Recerca Fundació Jesús Serra. Premis que reconeixen l'excel·lència
i el nivell de recerca desenvolupat per investigadors espanyols en els camps
de la nutrició i l'alimentació

Societat en
general

El pressupost destinat a la línia de recerca va suposar un 32,2 % sobre el total de pressupost destinat a aquestes línies.

• Suport al CSIC en la recerca

de la vacuna contra la COVID-19

• Sonia Laín, investigadora visitant del CNIO
• Projecte amb l'IRBLleida
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Promoció d'hàbits saludables

09_Empresa
i docència

Activitats més destacades
desenvolupades el 2020

Un dels valors primordials a la Fundació consisteix a
promoure la consciència social i la salut per mitjà de
diferents iniciatives. En aquest cas, la Fundació Jesús Serra
i l'agència Bakery han pres les aules amb motiu d'un
projecte pedagògic denominat "Tomando Conciencia
Schools". Aquest programa consta de diverses lliçons i
reptes que es desenvolupen a diferents escoles, per tal de
promoure hàbits saludables en nens i nenes de 10 a 12
anys, com ara l'alimentació saludable, l'activitat física, la
comunicació i l'expressió d'emocions, la inclusió social o
la sostenibilitat.

Empresa i docència

Beneficiaris
Directes
Entitats

Persones

Indirectes

Programa de beques per a estudiants sense recursos.
Àfrica Digna

1

21

Societat en
general

Programa Aula d'emprenedors i programa de beques
universitàries per a persones amb discapacitat.
Fundació Prevent

2

13

Societat en
general

Projectes de promoció de joves emprenedors i innovadors.
Fundació Princesa de Girona

1

5 beques
5 beneficiaris

Societat en
general

Programa de beques per a joves amb talent de la Fundació
Jesús Serra per a estudiants sense recursos. Fundació Esade

1

4 beques

Societat en
general

Programa de beques per als col·legis guanyadors del torneig
de tennis FJS. Universitat Abat Oliba CEU

1

4 beques

Societat en
general

Projecte de formació en hàbits saludables en nens
i nenes. "Tomando Conciencia"

1

28 col·legis
1.120 alumnes

Societat en
general

Programa de beques universitàries.
Universitat de Deusto

1

2 beques

Societat en
general

El pressupost destinat a la línia d'empresa i docència va suposar un 9,1 %
sobre el total de pressupost destinat a aquestes línies.

• Vídeo del projecte "Àfrica Digna"
• Projecte "Tomando Conciencia Schools"

9

Informe d'activitat 2020 - Fundació Jesús Serra

01 - Carta del president

04 - Història

07 - Línies d'actuació

10 - Acció social

02 - La Fundació Jesús Serra el 2020

05 - Òrgan de govern

08 - Recerca

11 - Esport

03 - Informació general

06 - Gestió de l'activitat de la Fundació

09 - Empresa i docència

12 - Promoció de les arts

13 - Compromís amb els Objectius de Desenvolupament
Sostenible
14 - Informació econòmica

Imprimeix

Fisioteràpia i formació per a dones africanes

10_Acció
social

Activitats més
destacades desenvolupades
el 2020

El projecte Lluïsa Farré, en honor de l'esposa de Jesús
Serra Santamans, fundador del Grup Catalana Occident,
sorgeix com a resposta als danys obstètrics i ginecològics
que pateixen moltes dones als països en vies de
desenvolupament, durant els embarassos i els parts, i
que arriben a provocar la mort en molts casos.
El seu objectiu s'alinea amb el tercer dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible per a l'any 2030 aprovats
per l'ONU, enfocat a fites de salut sexual i reproductiva
i salut infantil.
L'ONG Ser Madre, Ser Mujer, mitjançant un equip format
per fisioterapeutes i osteòpates, s'encarrega de formar
personal sanitari local en intervencions innovadores
sistematitzades a escala preventiva i terapèutica, per
aconseguir una bona atenció durant l'embaràs, part i
postpart, i ajudar a combatre les complicacions obstètriques
per a la mare i el nadó.

Projecte de conscienciació mediambiental amb Save the Med

Impulsors del canvi
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
empren 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.

Projecte Lluïsa Farré en col·laboració amb Ser Madre, Ser Mujer

• Projecte social "Em Toca!"

• Programa "Al teu costat" de
Save the Children

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 té 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, ocells marins i plàstics a l'ecosistema marí.

Save the Med i la Fundació Jesús Serra treballen
conjuntament pel projecte "Impulsors del canvi", un
programa que neix com a resultat de la combinació entre

• Vídeo del projecte de Save the Med
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Acció social

Beneficiaris
Directes

13 - Compromís amb els Objectius de Desenvolupament

Beneficiaris
Directes

Indirectes

Entitats

Indirectes

Persones

Projecte destinat a millorar la situació social i emocional
de les persones amb discapacitat intel·lectual. Apadema

1

Famílies de les persones
amb discapacitat

Famílies de les
persones amb
discapacitat

Projecte d'ocupabilitat per a persones amb discapacitat.
Femarec

1

20 persones

Famílies i societat
en general

Festival de màgia solidària per a empleats i mediadors del
Grup Catalana Occident i les seves famílies. Fundació Abracadabra

1

449 participants

Infants i persones
grans hospitalitzats
o en centres
especialitzats

Projecte "Desitjos complerts" per a infants malalts.
Fundació Pequeño Deseo

1

46 infants

Famílies i societat
en general

Famílies i
comunitat local

Col·laboració amb els bancs d'aliments.
FESBAL i Banc d'Aliments de Tenerife

2

Indeterminat

1

82 professionals formats i 1.990
pacients/usuàries

Famílies i societat
en general

Projecte "Impulsors del canvi" de conscienciació mediambiental i
emprenedoria social dirigida a nens i nenes. Save The Med

1

27 alumnes

Societat en general

Projecte Lluïsa Farré al Senegal orientat a la formació de personal
sanitari i la prevenció de complicacions que deriven en alta
mortalitat materna i neonatal.
Ser Madre, Ser Mujer
Programa de vacunació infantil a l'hospital de Batangafo
a la República Centreafricana. Metges Sense Fronteres

1

19.108 infants

Famílies i
comunitat local

Millora de l'ensenyament primari a Mujunju, Uganda, mitjançant
la construcció d'una escola.
Mans Unides

1

808 infants i 17 professors

Famílies i
comunitat local

Programa d'acompanyament de menors en situació de risc.
Fundació Balia

1

66 infants

Famílies i societat
en general

Programa de gestió d'articles no alimentaris per a persones
en situació de risc. Associació La Sagrera Es Mou

1

32 famílies

Famílies i
comunitat local

Programa d'enfortiment del moviment associatiu de malalties poc
freqüents. Fundació Feder

1

Indeterminat

Famílies i
comunitat local

Projecte "Al teu costat": ajuda alimentària, psicològica i de suport
escolar a famílies amb infants en situació de risc provocada
per la pandèmia de la COVID-19. Save the Children

1

100 famílies

Famílies i
comunitat local

El pressupost destinat a la línia d'acció social va suposar un 16,8 % sobre el total de pressupost destinat
a aquestes línies.
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(RFEDI) i l'objectiu de futur és consolidar un circuit amb
diverses proves inclusives i ampliar els participants a la
categoria Màster.
El torneig consta d'una prova de Gegant (GS) i una altra
d'Eslàlom (SL) per als esquiadors i puntua per a la general
de la Copa d'Espanya inclusiva i la Copa d'Espanya d'esquí
alpí adaptat. Després de l'èxit de la primera edició, enguany
s'han ampliat les categories en què podran competir junts
esquiadors amb discapacitat o sense.

11_Esport

Els tennistes professionals Quico Tur i Lola Ochoa

13è Trofeu d'Esquí Fundació Jesús Serra a Baqueira-Beret
amb rècord de participació

Activitats més destacades
desenvolupades el 2020

Campus CEHA

Esport

Beneficiaris
Directes

El campionat, que va tenir lloc a l'estació de la Vall d'Aran
el març de 2020, va tancar amb un total de 155 participants.

Campus de detecció de nous esportistes
i tecnificació i Copa d'Espanya inclusiva
d'esquí alpí
La V edició del Campus Fundació Jesús Serra va reafirmar
el compromís de la Fundació amb la promoció de l'esquí
adaptat i la preservació del principi d'igualtat d'oportunitats.
Hi van participar 20 esportistes, alguns dels quals
s'iniciaven en aquest esport, i quatre han passat al
Programa de tecnificació del CSD per mitjà del Centre
d'Esports d'Hivern Adaptats (CEHA).
El 2020 vam organitzar la primera Copa d'Espanya
inclusiva d'esquí alpí, una competició que va tenir lloc a
l'estació de Baqueira-Beret i en la qual van participar 122
esportistes U10 i U12 amb discapacitat o sense. Aquesta
competició té el suport de totes les federacions d'esport
adaptat i de la Reial Federació Espanyola d'Esports d'Hivern

La carrera va comptar amb el campió mundial, europeu i
paralímpic Jon Santacana i el seu company Miguel Galindo
(tots dos reben el suport de 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 Gegant hi van participar 155 esquiadors
distribuïts en 22 categories diferents que van haver
d'esquivar 24 portes abans d'arribar a la meta. Els 32
millors corredors masculins i les 16 millors corredores es
van classificar per a la disputa, l'endemà, de la final
eliminatòria del torneig en format paral·lel.

Entitats

Persones

Indirectes

Xpress Tennis Cup. Torneig de tennis per a nens i nenes de 5 a 12 anys amb l'objectiu
de fomentar el tennis base

1.200 infants

Famílies i societat
en general

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

155 participants i
set becats

Comunitat local

Campus de detecció i tecnificació i Copa d'Espanya inclusiva d'esquí alpí
de la Fundació Jesús Serra. Centre d'Esports d'Hivern Adaptats (CEHA)

1

20 persones
122 participants

Societat en general

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

1

No es va fer

Famílies i societat
en general

Tennistes professionals en cadira de rodes Quico Tur i Lola Ochoa

2 esportistes

Programa de beques esportives. Club Tennis Llafranc

1

Indeterminat

Programa esportiu de tecnificació dirigit a esportistes amb discapacitat.
Centre d'Esports d'Hivern Adaptats (CEHA)

1

20
participants

Setmana blanca per a familiars amb discapacitat d'empleats i mediadors
del Grup Catalana Occident. Centre d'Esports d'Hivern Adaptats (CEHA)

1

70
participants

Trofeu de natació Fèlix Serra Santamans. Club Natació Minorisa

No es va fer

El pressupost destinat a la línia d'esport va suposar un 29,3 % sobre el total de pressupost
destinat a aquestes línies.

• Trofeu d'esquí de la Fundació
Jesús Serra 2020

• Copa d'Espanya inclusiva
d'esquí i surf de neu

• Xpress Tennis Cup 2020

• Vídeo de la Copa d'Espanya inclusiva
• Vídeo de la Xpress Tennis Cup, mesures contra la COVID-19
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XIII Concurs de Poesia Fundació Jesús Serra
La Fundació Jesús Serra va celebrar la tretzena edició del
seu Concurs de Poesia, que reconeix la creació poètica en
llengua castellana i catalana, en tres categories: A, per a
participants més grans de 18 anys (premiada amb 2.500 €);
B, per a autors entre 14 i 17 anys (1.500 €), i C, dirigida a
concursants d'edats compreses entre els 10 i els 13 anys
(800 €).

12_Promoció
de les arts

El 2020, dels 1.000 poemes participants, un 23 % van ser
escrits en català i 77 %, en castellà, provinents de 28 països
diferents, com ara Haití o Israel.

Activitats més destacades
desenvolupades el 2020
Projecte Fundació MACBA
Aquest projecte té com a objectiu facilitar l'accés a la cultura
i l'art contemporani a les escoles del barri del Raval de
Barcelona. Amb aquest programa, nens i nenes del Raval
de 9 a 12 anys, s'acosten al museu i experimenten amb un
artista una vivència col·lectiva en una zona elàstica i oberta
a la imaginació.
La idea és explorar i potenciar les possibilitats del nostre
entorn urbà, i que els infants ho facin críticament a través
del joc, i imaginar un espai social i ambiental sostenible
que situï la vida en el centre.

La participació en les categories d'infants i joves va suposar
el 16 % dels poemes presentats, i molts d'aquests joves
havien participat en el cicle "Poetitza't. Poesia a l'escola".
Aquest projecte ha portat la poesia a una trentena de centres
educatius en col·laboració amb l'Associació Col·legial
d'Escriptors de Catalunya, amb l'objectiu d'apropar la poesia
als més joves com una eina més d'expressió i comunicació.
En aquesta edició s'ha establert una nova categoria, el Premi
Especial, que té la voluntat de reconèixer la trajectòria
creativa d'un poeta i en la qual Feliu Formosa ha estat el
poeta distingit el 2020.

En aquest curs escolar s'ha treballat amb el projecte
"Beyond the Spatial "de l'artista Cristina Fraser, una
proposta de recerca-acció que explora les limitacions
i possibilitats del joc en el museu i el seu entorn.

• Lliurament de premis del
Concurs de Poesia 2020

• Premi Especial de Poesia a Feliu Formosa
• Projecte amb la Fundació MACBA

Projecte "Em Toca!". Promoció de la música
per a infants en situació de risc

Projecte per a la promoció de la cultura en nens i nenes
amb la Fundació MACBA

Promoció de les arts

Beneficiaris
Directes

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

Entitats

Persones

5

2

Famílies i
societat
en general
Comunitat local i
societat
en general

Projecte "La teva ciutat s'emplena de pianos" a Saragossa, Barcelona,
Madrid i Sant Sebastià
Projecte "Em toca!" d'aprenentatge de piano per a infants en situació de risc
de vulnerabilitat social a Barcelona, Madrid i Sevilla

Indirectes

1

Concurs de Poesia Fundació Jesús Serra

109 alumnes

Societat
en general

1.000
participants

Societat
en general

"Poetitza't. Poesia a l'escola". Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya

1

810

Societat
en general

Projecte educatiu i social a les escoles del Raval. Fundació MACBA

1

15 alumnes

Societat
en general

Activitats culturals organitzades per als empleats i mediadors del Grup
Catalana Occident. Fundació Amics del MNAC

1

100 participants

Societat
en general

El pressupost destinat a la línia de promoció de les arts va suposar un 12,6 % sobre el total de pressupost destinat
a aquestes línies.

• Vídeo resum del XIII Concurs de Poesia 2020
• Programa "Poetitza't. Poesia a l'escola"
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malalties són producte de la malnutrició o de mals hàbits
alimentaris. En aquest sentit, la Fundació contribueix, per
mitjà d'activitats de suport al Banc d'Aliments o amb la
col·laboració amb entitats com la Fundació Balia, a protegir
menors en situació de risc.

13_Compromís
amb els Objectius
de Desenvolupament
Sostenible

Projecte Escola Yaipei de Mans Unides

L'activitat de la Fundació Jesús Serra impacta en els
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les
Nacions Unides per la seva mateixa naturalesa, que es
concreta en iniciatives, programes i informació publicada.
Per mitjà 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.

com ara el projecte Lluïsa Farré al Senegal, orientat a la
prevenció i tractament de les complicacions derivades de
parts que tenen com a conseqüència una alta mortalitat
materna i neonatal. Un altre exemple seria el suport per a
la construcció d'hospitals amb la finalitat de reduir la
mortalitat infantil i millorar la formació mèdica a països
com la República Centreafricana o la República Democràtica
del Congo.

Els ODS de salut i benestar i educació de qualitat són
prioritaris, ja que concentren un nombre més elevat
d'accions amb impacte.

Un dels pilars bàsics per promoure aquest ODS 3 és el de la
inversió en recerca en matèria de salut, que és precisament
l'objecte dels Premis a la Recerca de la Fundació Jesús Serra
en els àmbits de l'alimentació i nutrició, que distingeixen
en categories bàsica i clínica l'excel·lència i projecció dels
joves investigadors espanyols en aquestes matèries.
L'ODS 3, salut i benestar, és un compromís transversal que
es relaciona amb altres objectius com ara l'ODS 1, fi de la
pobresa, i l'ODS 2, fam zero, atès que la major part de

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 ajudar en aquestes finalitats amb iniciatives

L'educació és prioritària per al desenvolupament d'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 global
completa, i presta 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,
per a la qual cosa promou la consecució de l'ODS 4. Destaquen
en aquest sentit els projectes de rehabilitació i construcció
d'escoles en zones desfavorides, programes d'educació per
promoure hàbits saludables o les beques de formació per
a joves estudiants a Kenya.

Projecte de conscienciació mediambiental amb Save The Med
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Una educació universal i de qualitat fomentarà el vuitè
Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS), que se centra
en la creació d'ocupació digna i creixement econòmic.
Projectes com ara el Servei d'anàlisi d'ocupabilitat de
Femarec per a persones amb capacitats diferents són un
exemple de suport a aquest objectiu.
La Fundació Jesús Serra també contribueix a preservar el
medi ambient mitjançant el projecte "Impulsors del canvi"
amb Save the Med, que compleix l'ODS 13 i l'ODS 14, i que
és un projecte enfocat a la conservació de les àrees marines
protegides i que lluita per mantenir l'equilibri i benestar
de l'ecosistema.

Projecte de conscienciació mediambiental amb Save The Med
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Bones pràctiques

1. Fi de la pobresa
1.2. Reduir a la meitat la proporció de persones que
viuen en la pobresa de conformitat amb les definicions
nacionals

Projectes destinats a combatre la pobresa desenvolupats per Mans Unides, la Fundació Balia i Save the Children.

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 Lluïsa Farré de formació de personal sanitari i prevenció de complicacions
amb l'objectiu de prevenir la mortalitat materna i neonatal.

3.2. Posar fi a les morts evitables de nounats i d'infants
menors de cinc anys

Projecte Lluïsa Farré amb Ser Madre, Ser Mujer al Senegal, orientat a la formació de personal
sanitari i la prevenció de complicacions que deriven en alta mortalitat materna i neonatal.

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

Projecte Hospital Simão 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

Projecte destinat a la recerca de la vacuna contra la COVID-19 amb el CNB-CSIC.

4. Educació de qualitat
Metges sense Fronteres

4.1. Garantir que tots els infants acabin l'ensenyament
primari i secundari, que ha de ser gratuït i equitatiu

Projecte de construcció i rehabilitació d'escoles en zones desfavorides per impulsar l'accés a l'educació.
Programa "Tomando Conciencia" de formació en hàbits saludables.

4.3. Garantir l'accés igualitari a una formació tècnica,
professional i superior de qualitat

Projectes destinats a potenciar la formació i a millorar la situació social i laboral de
les persones amb discapacitat amb Apadema i la Fundació Prevent.

4.5. Eliminar les disparitats de gènere en l'educació i
garantir l'accés igualitari a l'ensenyament

Programa "Àfrica Digna" de beques per a noies estudiants sense recursos a Kenya.

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

Programa "Aula d'emprenedors" i programa de beques universitàries per a
persones amb discapacitat en col·laboració amb la Fundació Prevent.

Programa per a l'enfortiment del moviment associatiu de malalties poc freqüents amb la Fundació Feder.

8. Treball digne i creixement econòmic
8.5. Aconseguir l'ocupació plena i el treball digne en els
col·lectius desfavorits

Projecte Servei d'anàlisi de l'ocupabilitat per a persones amb discapacitat i projecte
teaming amb empleats del grup en favor de l'associació Femarec.

10. Reducció de les desigualtats
10.2 D'aquí al 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment
de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició.
13. Acció climàtica
13.3 Millorar l'educació, la sensibilització i la capacitat humana i institucional respecte de la mitigació del canvi climàtic,
l'adaptació a aquest, la reducció dels seus efectes i l'alerta primerenca. Projecte mediambiental amb Save the Med.
14. Vida submarina
14.2 D'aquí al 2020, gestionar i protegir sosteniblement els ecosistemes marins i costaners, fins i tot
enfortint la seva resiliència, per tal d'evitar efectes adversos importants, i adoptar mesures per restaurarlos a fi de restablir la salut i la productivitat dels oceans. Projecte mediambiental amb Save the Med.
Aportació dels projectes de la FJS als ODS i a les diverses fites que en són subjacents.
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Informe d'activitat 2020 - Fundació Jesús Serra

13 - Compromís amb els Objectius de Desenvolupament

01 - Carta del president

04 - Història

07 - Línies d'actuació

10 - Acció social

02 - La Fundació Jesús Serra el 2020

05 - Òrgan de govern

08 - Recerca

11 - Esport

03 - Informació general

06 - Gestió de l'activitat de la Fundació

09 - Empresa i docència

12 - Promoció de les arts

9965,10

2019*
0,00

A) PATRIMONI NET

2020

2019*

64099,85

64099,85

64099,85

64099,85

I. Dotació fundacional

64099,85

64099,85

64099,85

64099,85

B) PASSIU NO CORRENT

15287,61

8467,81

I. Actius no corrents mantinguts per a la venda

I. Provisions a llarg termini

15287,61

8467,81

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 per 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

15337,32

16585,48

15337,32

16585,48

15337,32

16585,48

94724,78

89153,14

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

Tot seguit 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.

PATRIMONI NET I PASSIU

A-1) Fons propis

I. Immobilitzat intangible

14_Informació
econòmica

Imprimeix

IV. Excedent de l'exercici

9965,10

VII. Actius per impost diferit

A-2) AJUSTAMENTS PER CANVI DE VALOR

VIII. Deutors no corrents

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts

B) ACTIU CORRENT

84759,68

(Imports en euros)

A) ACTIU NO CORRENT

2020

(Imports en euros)

ACTIU

Sostenible
14 - Informació econòmica

89153,14

VIII. Efectiu i altres actius líquids equivalents

84759,68

89153,14

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

Tresoreria

84759,68

89153,14

II. Provisions a curt termini

TOTAL ACTIU (A+B)

94724,78

89153,14

III. Deutes a curt termini
IV. Deutes entitats del grup i associades a curt termini

* Es presenta únicament a l'efecte comparatiu.				
Les notes 1 a 11 de la Memòria microentitats SFL adjunta formen part integrant
del Balanç microentitats SFL el 31 de desembre de 2020.				

V. Beneficiaris, creditors
VI. CREDITORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES PER PAGAR
2. Altres creditors
VII. Periodificacions a curt termini
TOTAL PATRIM. NET I PASSIU (A+B+C)
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01 - Carta del president

04 - Història

07 - Línies d'actuació

10 - Acció social

02 - La Fundació Jesús Serra el 2020

05 - Òrgan de govern

08 - Recerca

11 - Esport

03 - Informació general

06 - Gestió de l'activitat de la Fundació

09 - Empresa i docència

12 - Promoció de les arts

13 - Compromís amb els Objectius de Desenvolupament
Sostenible

Imprimeix

14 - Informació econòmica

Comptes de resultats (microentitats SFL) corresponents als exercicis acabats el 31 de desembre de 2020 i 2019
2019*

A) EXCEDENT DE L'EXERCICI
1. Ingressos de l'activitat pròpia

2451558,03

2330545,15

a) Quotes d'usuaris i afiliats
b) Aportacions d'usuaris
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions

2451558,03

2330545,15

d) Subvencions, donacions i llegats imputats a l'excedent de l'exercici

b) Ajuts no monetaris

2019*

18. Deterioració i resultat per alienacions d'instruments financers
A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS (14+15+16+17+18)

0,00

0,00

A.3) EXCEDENT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19. Impost sobre beneficis

B) INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET

2. Vendes i altres ingressos de l'activitat mercantil

a) Ajuts monetaris

2020

17. Diferències de canvi

A.4) VARIACIÓ DE PATRIMONI NET RECONEGUT EN L'EXCEDENT
DE L'EXERCICI (A.3+19)

e) Reintegrament d'ajuts i assignacions

3. Despeses per ajudes i altres

PATRIMONI NET I PASSIU

(Imports en euros)

2020

(Imports en euros)

PATRIMONI NET I PASSIU

-2120377,51

-2023892,69

-1554569,52

-1207679,43

-565807,99

-816213,26

1. Subvencions rebudes
2. Donacions i llegats rebuts
3. Altres ingressos i despeses
4. Efecte impositiu

c) Despeses per col·laboracions i de l'òrgan de govern

B.1) VAR. PATRIM. NET PER INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS DIRECTAMENT
EN EL PATRIMONI NET (1+2+3+4)

d) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació

C) RECLASSIFICACIONS A L'EXCEDENT DE L'EXERCICI

5. Treballs fets per l'entitat per al seu actiu

1. Subvencions rebudes

6. Aprovisionaments

2. Donacions i llegats rebuts

7. Altres ingressos de l'activitat
8. Despeses de personal

-208343,74

-217432,56

9. Altres despeses de l'activitat

-122836,78

-89219,90

10. Amortització de l'immobilitzat
11. Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a l'excedent de l'exercici

3. Altres ingressos i despeses
4. Efecte impositiu
C.1) VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET PER RECLASSIFICACIONS A L'EXCEDENT
DE L'EXERCICI (1+2+3+4)

12. Excés de provisions

D) VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET PER INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS
DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET (B.1+C.1)

13. Deterioració i resultat per alienació de l'immobilitzat

E) AJUSTAMENTS PER CANVIS DE CRITERI

A.1) EXCEDENT DE L'ACTIVITAT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

0,00

0,00

F) AJUSTAMENTS PER ERRORS

14. Ingressos financers

G) VARIACIONS EN LA DOTACIÓ FUNDACIONAL O FONS SOCIAL

15. Despeses financeres

H) AJUSTAMENTS PER ERRORS

16. Variació de valor raonable en instruments financers

I) RESULTAT TOTAL, VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET EN L'EXERCICI
(A.4+D+E+F+G+H)

* Es presenta únicament a l'efecte comparatiu. Les notes 1 a 11 de la Memòria microentitats SFL adjunta formen part integrant del Balanç microentitats SFL el 31 de desembre de 2020.				
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Per obtenir més informació, contacteu amb: www.fundacionjesusserra.org

