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Carta del president
Us presentem l’Informe d’activitat de la
Fundació Jesús Serra del 2021, amb la ferma
convicció que sigui un document d’utilitat per
poder acostar la nostra visió i el nostre propòsit
a la societat i als nostres grups d’interès.
En aquest Informe expliquem els projectes
i iniciatives principals que hem promogut,
tant de manera directa com en aliança amb
partners estratègics, una fórmula creixent i que
demostra com en són de necessàries i reeixides
les aliances entre els diferents agents del tercer
sector, públics i privats.
El 2021 es va continuar sentint el flagell
provocat per la crisi de la COVID-19, ja sigui en
l’augment de necessitats essencials a les quals
calia donar cobertura com en la necessitat
d’aguditzar la capacitat d’adaptació tant de la
societat com dels agents socials que hi actuen.
En aquest entorn tan volàtil i de futur incert,
vull aprofitar la presentació d’aquest Informe
per reivindicar la rellevància de les fundacions
corporatives amb llarga trajectòria al nostre
país. S’estima que a Espanya hi ha a prop de
mil fundacions empresarials actives. La suma
dels seus pressupostos suposa més de 1.000
milions d’euros anuals, cosa que equival al 0,1%
del PIB espanyol. Aquest import inclou només
la part de dotació econòmica anual, sense tenir
en compte una part molt important en algunes

d’aquestes fundacions, que són les hores de
voluntariat. El 54% d’aquestes fundacions
gestionen també activitats de voluntariat dels
empleats de les companyies, amb la qual cosa,
si se n’inclogués l’impacte econòmic, encara
tindrien més rellevància.
Les fundacions corporatives es caracteritzen
per tenir uns criteris comuns d’entesa en el
mesurament d’impacte de les seves accions,
cosa que facilita una eficiència més elevada
i, en definitiva, una expansió i consolidació
d’aquesta mena d’activitats d’interès social.
Les societats que gaudeixen d’uns nivells més
alts de benestar són les que disposen de sectors
empresarials més dinàmics, més moderns i,
sobretot, amb una gestió més responsable.
Per totes aquestes qüestions, creiem essencial
l’acció de les fundacions corporatives, en
col·laboració amb la resta d’agents socials.
En el cas de Fundació Jesús Serra, aquesta
activitat és coherent amb la Política i el Pla
Director de Responsabilitat Corporativa del
Grup Catalana Occident. El nostre paper és
especialment rellevant en el desenvolupament
d’un dels aspectes de la nostra materialitat, el
compromís amb la societat, que és l’instrument
principal a través del qual es canalitzen les
iniciatives d’acció social de Grup Catalana
Occident.

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.
Els animo a llegir aquest Informe i a enviarnos les seves opinions i suggeriments perquè
puguem enriquir-ne el contingut i continuar
millorant. 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 uns resultats excel·lents
amb l’objectiu comú de fer arribar les nostres
accions al nombre més gran possible de
persones i aportar benefici a la societat.
Federico Halpern
President
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Fundació Jesús Serra el 2021

66 projectes distribuïts en

San Sebastià
Bilbao

cinc línies d’actuació:

Lleida

Recerca
Madrid

Empresa i Docència

Saragossa
Tarragona
Castelló
València

Acció Social

Girona
Barcelona
ESPANYA
Mallorca

Alacant

Esport
Sevilla
Promoció de les Arts

Projectes en

9

Granada

països

Inversió en la societat

Impacte en

2,49M€

2,45M€

La Palma

Tenerife

2,33M€

25

ciutats
espanyoles

SENEGAL
GAMBIA

MALI

GHANA
EL TOGO

REPÚBLICA
CENTREAFRICANA
UGANDA
KÈNIA

2019

2020

2021

Escoles Fundació
Jesús Serra
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Informació general

Una mica d’història

Fundació Jesús Serra

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 treballa per ajudar a aconseguir
una societat millor i la seva activitat es guia per
valors com la solidaritat, l’esforç i el treball en
equip, inspirats per la consciència humanitària
que va caracteritzar Jesús Serra Santamans.

1998

2006

2012

2017

2021

Es constitueix la Fundació
Catalana Occident per
coordinar les accions de
mecenatge que tant
a títol particular com
corporatiu promovia Jesús
Serra Santamans.

Neix la Fundació Jesús
Serra com a reconeixement
a la tasca promoguda pel
fundador del Grup.
Les seves activitats
segueixen fidelment els
seus valors humanistes,
donant suport a iniciatives
en les àrees d’investigació,
empresa i docència, acció
social, esport i promoció
de les arts.

La Fundació passa a
ser una entitat en si
mateixa, no dependent de
l’estructura orgànica de la
companyia d’assegurances,
i se’n constitueix una
estructura organitzativa
executiva.

Neixen els Premis a la
Recerca Fundació Jesús
Serra.
Uns guardons propis creats
per la Fundació per donar
suport a la investigació a
Espanya centrada en la
alimentació i la nutrició i el
seu impacte en la salut.

Es reforcen les cinc línies
d’actuació per continuar
preservant el principi
d’igualtat d’oportunitats
per a la societat en un
entorn complex després de
la crisi de la COVID-19. Es
posa en relleu l’èxit d’una
bona coordinació entre
entitats corporatives,
públiques i del tercer
sector.
La base del futur en l’Acció
Social.
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Òrgan de govern
Patronat
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

Álvaro Juncadella de Pallejà

Tècnic de projectes:

Jorge Enrich Izard
Jorge Enrich Serra
Enrique Giró Godó

Laura López Lafuente

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, conservant-ne el rendiment
i la utilitat, exercint les funcions que li
corresponen, de conformitat amb el que
disposen 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.

Juan Ignacio Guerrero Gilabert
Carlos Halpern Serra
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
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Accions destacades desenvolupades el 2021
Distribució del pressupost per línies
d’actuació el 2021
Recerca

Empresa i
Docència

(-0,8%)

(+10,23%)

9,1%

No hi ha progrés sense investigació,
per això donem suport als joves
investigadors del nostre país

29,3%

32,2%
Empresa i
Docència

16,8%
(+0,4%)

(+1,1%)

Som la institució a través de la qual es canalitza
l’acció social del Grup.
Promovem i col·laborem en iniciatives
relacionades amb la recerca, la formació, l’acció
social, l’esport i la promoció de les arts amb un
objectiu comú: el compromís responsable amb
la societat.

Recerca

Esport

Acció
Social

Promoció de
les Arts

Esport

L’educació és poder, per
això ampliem cada any
les beques d’estudis
Fundació Jesús Serra

L’esport és motor
d’inclusivitat, per això
som impulsors de
competicions inclusives
de tenis i esquí

Promoció de les Arts

Acció Social

12,6%
(-10,3%)

Compromís
responsable amb la
societat

La poesia i la música ens acosten a un
futur esperançador, per això promovem
diferents programes socials que acosten,
de forma universal, l’art

El principi d’igualtat d’oportunitats és
un dels nostres eixos d’actuació, per
això col·laborem amb diverses entitats
socials

Tots els projectes tenen un enfocament social i es distribueixen entre les 5 línies d’actuació,
segons la naturalesa de l’entitat amb la qual es col·labora
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Recerca
Activitats més destacades
desenvolupades el 2021
Premis a la Recerca Fundació Jesús Serra
Amb aquests guardons donem suport i
reconeixement a la trajectòria i els projectes
d’investigadors a Espanya, en els àmbits
d’investigació bàsica, clínica, epidemiològica i
tecnològica en alimentació i nutrició.
Amb una dotació econòmica de 35.000 € bruts
per cada categoria, aquests Premis tenen com
a objectiu incentivar la investigació en l’àmbit
de la nutrició i l’alimentació, un camp que s’ha
demostrat que és fonamental per la seva relació
amb la salut. Aquest vincle s’ha consolidat de
tal manera que molts estudis i investigacions
apunten que els estils de vida i els hàbits
alimentaris són capaços de prevenir i millorar
la situació clínica d’algunes malalties, com la
cardiopatia isquèmica, la hipercolesterolèmia,
la diabetis, el càncer o l’obesitat, entre d’altres

Motivem el benestar
de les generacions
futures ajudant
a construir una
societat més
saludable

3

guanyadors

Borja Ibañez recibiendo el Premio en categoría clínica del presidente de la Fundación, Federico Halpern

8

Informe d’activitat
Fundació Jesús Serra

01 - Carta del president

04 - Òrgan de govern

07 - Empresa i Docència

10 - Promoció de les Arts

02 - Fundació Jesús Serra el 2021

05 - Accions desenvolupades el 2021

08 - Acció Social

03 - Informació general

06 - Recerca

09 - Esport

11 - Compromisos amb els Objectius
de Desenvolupament Sostenible

Programa d’acompanyament a joves
investigadors Fundació Jesús Serra
Aquest programa es basa a oferir suport
personalitzat als joves investigadors de
l’Institut d’Investigació Biomèdica de Lleida
(IRBLleida) en la sol·licitud dels seus projectes
en l’àmbit biomèdic, concretament en els seus
projectes de recerca en salut. Els investigadors
reben ajuda en els àmbits en què més ho
necessiten, tant científic com per a millorar
altres aspectes d’aquest, amb l’objectiu que els
seus projectes siguin acceptats i aconseguir el
finançament que necessiten per impulsar-los.

12 - Informació econòmica
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Programa Investigadors Visitants

Impulsem la formació
d’investigadors i
l’intercanvi de
coneixements en centres
d’investigació de prestigi
nacional i internacional

Aquest programa consisteix a portar un
professor visitant de gran prestigi internacional
cada any, que fa una estada d’uns quants
mesos al Centre Nacional d’Investigacions
Oncològiques (CNIO), al Centre Nacional
d’Investigacions Cardiovasculars (CNIC) o
l’Institut d’Astrofísica de les Canàries (IAC).
Aquestes estades permeten, d’una banda,
aprofundir en la relació científica del grup
d’investigació amfitrió amb el grup del centre
d’origen de l’investigador visitant i, d’una altra,
iniciar noves línies d’actuació en funció de la
generació de nous interessos científics.
Faith Vilas, investigadora visitant de l’IAC

45

investigadors
beneficiats

Presentació del programa d’acompanyament a joves investigadors

Benedetta Izzi, investigadora visitant del CNIC

Raúl Rabadán, investigador visitant del CNIO
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Beneficiaris
Directes

Indirectes

Entitats

Persones

Projecte Beca estudiant predoctoral i Projecte suport a joves investigadors postdoctorals
CNB -CSIC

1

Indeterminat

Societat en
general

Projecte Dean’s Office orientat a impulsar el desenvolupament professional del personal científic en formació
Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO)

1

1 participant

Societat en
general

Programa Investigadors Visitants Fundació Jesús Serra
Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO)

1

1 investigador

Societat en
general

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

1

2 investigadors

Societat en
general

Programa Investigadors Visitants Fundació Jesús Serra
Institut d’Astrofísica de les Canàries (IAC)

1

10 investigadors

Societat en
general

Curs Especialista en Gestió i Transformació d’Organitzacions Sanitàries del s. XXI
Fundació Interhospitalària per a la Investigació Cardiovascular (FIC)

1

22 metges

Societat en
general

Càtedra Cardiovascular Hospital Sant Pau
Fundació d’Investigació Cardiovascular (Dra. Lina Badimon)

1

Indeterminat

Societat en
general

Certamen de fotografia científica Fotciencia
Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT)

1

334 participants

Societat en
general

Projecte d’acompanyament joves investigadors Fundació Jesús Serra
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida

1

34 investigadors

Societat en
general

Premis a la Recerca Fundació Jesús Serra en alimentació i nutrició

1

3 investigadors

Societat en
general

407

beneficiaris

El pressupost destinat a la línia de recerca va suposar un 32,2% sobre el total de pressupost destinat a aquestes línies.
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Empresa i Docència
Activitats més destacades
desenvolupades el 2021
Beques universitàries per a persones amb
discapacitat
Amb el projecte de beques Nova de
la Fundació Prevent impulsem el
desenvolupament professional del talent
universitari amb discapacitat, acompanyant,
capacitant i connectant estudiants
universitaris amb discapacitat i empreses per
aconseguir la seva inclusió laboral.

Cerimònia de lliurament de beques Nova

Programa d’Emprenedoria

Projectes formatius
i d’emprenedoria
per aconseguir la
inclusió laboral

Aquesta iniciativa combina formació i
mentoria per a emprenedors amb discapacitat
que tenen un projecte en ment o que han posat
en marxa fa poc una iniciativa empresarial
i necessiten un petit impuls. Durant més de
setanta hores, que es divideixen en formació
acadèmica i formació transversal en forma de
tallers i conferències, els participants d’aquest
programa aprenen sobre estratègies de negoci,
les claus de l’emprenedoria, el màrqueting
i les finances, aspectes legals i normatius o
conceptes de gestió de personal, entre altres
àrees.

63,5%
De joves amb
discapacitat sense
feina

Programa Aprèn i Emprèn
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Beques per a persones refugiades
Impulsem el programa de beques DAFI,
promogut per ACNUR, en el qual els estudiants
universitaris refugiats reben beques que
cobreixen una àmplia gamma de despeses i
necessitats de suport durant els seus estudis.
El programa serveix com a base per al seu
desenvolupament social i professional,
i els permet construir carreres en àrees
competitives del mercat laboral i aconseguir
diversos objectius, entre els quals enfortir la
seva educació, potenciar futurs models que
poden seguir nens i joves refugiats i promoure
la igualtat social, de gènere i econòmica.

Estudiar contribueix a
proporcionar estructura
i normalitat a
nens i joves vulnerables
Trobada amb les estudiants Ana Zarate i Lida Sargsyan

Projecte de voluntariat corporatiu
Treballem en el projecte #coachExit, una
iniciativa impulsada per la Fundació Éxit
enfocada a lluitar contra el fracàs escolar,
incrementant l’ocupabilitat juvenil i treballant
la motivació per evitar l’abandonament
prematur de la formació des de la realitat de
l’empresa.

12

estudiants
beneficiats

2

estudiants
beneficiades
Taller d’estudiants a Alemanya

En el programa hi participen joves d’entre 16
i 19 anys, als quals se’ls assigna un voluntari
corporatiu que exercirà de coach. El coach
l’ajudarà a definir un objectiu personal/
professional i els passos que ha de seguir per
assolir-lo.
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Beneficiaris
Directes

Indirectes

Entitats

Persones

Programa de beques adreçat a persones refugiades
Acnur

1

12 estudiants

Societat en
general

Programa de beques a estudiants d’educació secundària i superior de Kènia
Àfrica Digna

1

31 estudiants

Societat en
general

Beques universitàries destinades a alumnes amb talent d’entorns rurals o ètnics per facilitar-los l’entrada a la
universitat Fundació Dádoris

1

2 becats

Societat en
general

Programa Beques al Talent Fundació Jesús Serra per a estudiants sense recursos
Fundació Esade

1

1 becat

Societat en
general

1

2 becats

Societat en
general

Programa de beques universitàries
Ajuntament del Pont de Vilomara

1

4 becats

Societat en
general

Programa de beques per als guanyadors del torneig de tenis escolar de Catalunya
Universitat Abat Oliba

1

4 becats

Societat en
general

Programa de beques universitàries per a alumnes amb pocs recursos
Universitat de Deusto

1

4 becats

Societat en
general

Programa de beques de Grau a l’Excel·lència acadèmica Ajuda familiar
Institut Químic Sarrià

12 - Informació econòmica
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Beneficiaris
Directes

Indirectes

Entitats

Persones

Programa Emprenedors “Aula Aprèn i Emprèn”
Fundació Prevent

1

8 estudiants

Societat en
general

Programa Beques Universitàries “Nova”
Fundació Prevent

1

5 estudiants

Societat en
general

Projecte de promoció del talent jove
Fundació Princesa de Girona

1

5 becats

Societat en
general

Projecte de formació en hàbits saludables adreçat a nens
Prenent consciència

1

1.048 alumnes

Societat en
general

Programa de voluntariat corporatiu de mentoria a joves en risc d’exclusió
Fundació Éxit

1

2 alumnes

Societat en
general

1,128
beneficiaris

El pressupost destinat a la línia d’Empresa i Docència va suposar un 9,1% sobre el total de pressupost destinat a aquestes línies.
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Acció Social
Activitats més destacades
desenvolupades el 2021
Entorns educatius protectors

Garantint el dret a l’educació

A Espanya, 1 de cada 3 nens i adolescents es
troben en risc de pobresa i exclusió social. La
crisi econòmica i les retallades de pressupostos
destinats a polítiques socials han accentuat
les desigualtats i han multiplicat el nombre de
llars amb escassos ingressos.

L’objectiu del projecte “Al teu costat”, que
impulsem amb Save the Children, és atendre
les famílies en situació de vulnerabilitat a
causa de l’emergència sanitària generada per la
COVID-19, garantint el seu dret a l’educació, el
benestar i la protecció i minimitzant els efectes
negatius, emocionals i educatius de la crisi.

Per ajudar a pal·liar aquesta situació, juntament
amb la Fundació Educo impulsem el projecte
de foment d’entorns educatius protectors,
que lluita contra la violència a les aules. Una
bona educació, si es dona en un entorn segur
i protector, repercuteix en el descens del
fracàs escolar i potencia l’educació de qualitat
i equitativa.

400
escolars
atesos

Nens seguint instruccions per muntar una joguina

432
nens
atesos

D’aquesta manera, els nens en situació de
risc tenen cobertes les seves necessitats
alimentàries, reben suport psicològic i se’ls
proporcionen eines tecnològiques perquè
puguin continuar els seus estudis.

Compromís amb els
drets i la protecció
de la infància
Nens fent un treball escolar en línia
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Equipaments sanitaris i educatius
La nostra Fundació col·labora des de fa anys
amb Manos Unidas en diversos projectes de
foment de l’educació mitjançant la construcció
d’equipaments sanitaris i educatius en llocs
com Madagascar, l’Índia, Haití, Ghana i Uganda.
El 2021, el projecte va ser la construcció d’una
escola primària a Mujunju, una zona àrida i
remota d’Uganda, que ha permès que tots els
nens i nenes de la població disposessin d’aules
i serveis, cosa que ha beneficiat un total de 808
alumnes i 17 professors.
L’alegria dels desitjos complerts
Conèixer els millors futbolistes, visitar
Disneyland, visitar un circuit de carreres o
passar el dia al parc d’atraccions són només
alguns dels més de 6.000 desitjos que la
Fundació Pequeño Deseo ha ajudat a complir
de nens que pateixen una malaltia crònica
o terminal. La seva missió és donar suport
anímicament al nen i al seu entorn per fer
més suportable la seva malaltia. Les emocions
positives que es generen gràcies als somnis
realitzats repercuteixen positivament en el seu
benestar i la seva millora física.
Des dels nostres inicis de col·laboració amb la
Fundació Pequeño Deseo, hem ajudat a complir
més de 200 desitjos.
Nens a la seva nova escola a Mujunju, Uganda

El desig de la Valeria és muntar en poni

S’ha demostrat
científicament que
el compliment d’un
desig genera en el nen
emocions positives que
repercuteixen en el seu
benestar i millora física

200
Desitjos complerts des
del començament de la
nostra col·laboració
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Medi ambient
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.
Save the Med i la Fundació Jesús Serra treballen
conjuntament pel projecte Impulsors del Canvi,
un programa educatiu que neix com a resultat
de la combinació entre la recerca científica i les
iniciatives educatives més innovadores, amb
l’objectiu d’incentivar entre els més joves la
conscienciació i la cerca de solucions per a la
reducció dels plàstics d’un sol ús.

Ecosistema marí

Consciència i
sensibilització sobre el
canvi climàtic

Inventari de microplàstics del programa Dos Manos

63

participants

13

t.
de plàstic
recollides del
mar
Expedició programa Impulsors del Canvi
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Beneficiaris
Directes

Indirectes

Entitats

Persones

Torneig benèfic de pàdel en què participen empleats del Grup Catalana Occident
Apadema

1

40 participants

Famílies de
persones amb
discapacitat

Projecte Servei Anàlisi Ocupabilitat per a persones amb discapacitat
Femarec

1

20 persones

Famílies de
persones amb
discapacitat

Projecte gestió d’articles no alimentaris
Associació La Sagrera es mou

1

34 families

Famílies i
comunitat
local

Projecte de Teaming impulsat per empleats del Grup Catalana Occident
Banc d’Aliments (FESBAL)

1

indeterminat

Famílies i
societat en
general

Projecte de recollida i repartiment d’aliments
Banc d’Aliments de Tenerife

1

indeterminat

Famílies i
societat en
general

Programa acompanyament menors en situació de risc
Fundació Balia

1

36 nens

Famílies i
societat en
general

Projecte de foment d’entorns educatius protectors
Fundació Educo

1

400 nens

Societat en
general

Programa “Al teu costat”: garantint el dret a l’educació entre la infància més vulnerable
Save the Children

1

432 nens

Famílies i
comunitat
local
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Beneficiaris
Directes
Entitats

Persones

Indirectes

Festival de màgia solidari per a empleats i mediadors del Grup Catalana Occident
Fundació Abracadabra

1

226 participants

Nens i
gent gran
hospitalitzats
o en centres
especialitzats

Programa Educa en Xarxa
Federació Espanyola Malalties Estranyes (Feder)

1

87 menors i
170 professionals
educatius

Famílies i
comunitat
local

Projecte “Desitjos complerts” adreçat a menors malalts i Projecte Euro Solidari amb empleats del Grup Catalana
Occident
Fundació Pequeño Deseo

1

32 nens

Famílies i
societat en
general

Millora de l’ensenyament primari a Mujunju, Uganda, mitjançant la construcció d’una escola
Manos Unidas

1

808 nens

Famílies i
societat en
general

Programa de vacunació infantil a l’hospital de Batangafo (Rep. Centreafricana)
Metges sense Fronteres

1

19.108 nens

Famílies i
societat en
general

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

1

87 professionals
formats

Famílies i
societat en
general

Projecte de conscienciació mediambiental i emprenedoria social
Save the Med

1

63 alumnes

Societat en
general

21.543
beneficiaries

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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Esport
Activitats més destacades
desenvolupades el 2021
Xpress Tennis Cup
Xpress Padel Cup
Xpress Tennis Cup és un torneig organitzat
i promogut per la nostra Fundació que s’ha
consolidat com un circuit referencial dins el
panorama del tenis de base a Espanya. En
aquesta edició s’ha aconseguit el rècord de
participació de les cinc edicions disputades
fins a la data, cosa que demostra la confiança
de tots els clubs participants. El torneig se
celebra a Catalunya, la Comunitat Valenciana i
la Comunitat de Madrid, en nou fases diferents
i tres grans finals. Una festa del tenis en què
es conjuguen l’esportivitat, el bon ambient i la
formació en valors. El 2021 també va tenir lloc
la primera edició de l’Xpress Padel Cup.

1.600
participants

Lliurament de premis en la final del torneig Xpress Tennis Cup

Circuit Copa Espanya Inclusiva CDIA
La Fundació organitza, en col·laboració amb
el Centre d’Esports d’Hivern Adaptats (CDIA),
l’únic circuit d’Espanya d’esquí alpí inclusiu,
en què participen i conviuen esportistes amb
discapacitat i sense. La proposta se centra en
la participació de totes les categories d’esport
adaptat i de les categories U10, U12 i Màsters
d’esportistes sense discapacitat. Els objectius
de la Copa d’Espanya es basen a desenvolupar
una competició integrada que sigui un referent
en l’àmbit nacional i fomentar la convivència
d’esportistes amb discapacitat i sense, cercant
la normalització a través de l’esport.

268

participants

Guanyadores en el lliurament de premis de la Copa d’Espanya inclusiva
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Esports d’hivern a Baqueira-Beret

Aventura Nàutica a València

La Fundació, en col·laboració amb el Centre
d’Esports d’Hivern Adaptats de la Vall d’Aran
(CDIA), promou una Setmana Blanca a
l’estació d’esquí de Baqueira Beret destinada
als empleats i mediadors de les companyies
del Grup Catalana Occident amb discapacitat
física, intel·lectual o sensorial.

Treballem amb la Fundación Deporte y Desafío
organitzant activitats plenes d’aventures
perquè els empleats i mediadors de Grup
Catalana Occident i les seves famílies puguin
gaudir de moments plens d’esport i diversió,
com l’organitzat a València el 2021.

Aquest programa es basa a iniciar en l’esquí alpí
persones amb diferents discapacitats durant
uns quants dies a Baqueira-Beret, buscant tot
el que l’esport aporta a la discapacitat, com la
formació, l’autonomia o la integració. A més, es
fan altres activitats d’oci, que tenen lloc a les
diferents poblacions de la Vall.

25

participants

Participants en les activitats esportives a València

L’esport millora la
condició psicològica i
emocional de
les persones amb
discapacitat

Els beneficis psicològics que s’obtenen gràcies
al desenvolupament de la pràctica esportiva
estan reconeguts en nombrosos estudis, que
constaten que l’esport millora la condició
psicològica i emocional gràcies a beneficis com
l’autosuperació, la llibertat o la independència,
entre d’altres, així com la condició física, a més
de prevenir problemes derivats de la falta de
mobilitat i afavorir la seva seguretat en la vida
quotidiana.

48

participants

Un participant i el seu monitor durant la Setmana Blanca celebrada a
l’estació d’esquí de Baqueira-Beret.
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Beneficiaris
Directes

Indirectes

Entitats

Persones

Foment de l’esport i la formació mitjançant l’esquí
Campionat Esquí Baqueira Trofeu Fundació Jesús Serra

1

166 participants
i 6 becats

Comunitat
local

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

1

26 esportistes

Societat en
general

Circuit de la Copa d’Espanya inclusiva d’esquí alpí
Centre d’Esports d’Hivern Adaptats (CDIA)

1

268 participants

Societat en
general

Activitats esportives hivernals a Baqueira dirigides a empleats i mediadors amb discapacitat del Grup Catalana
Occident
Centre d’Esports d’Hivern Adaptats (CDIA)

1

25 participants

Famílies i
societat en
general

Activitats esportives aquàtiques dirigides a empleats i mediadors amb discapacitat del Grup Catalana Occident
Fundación Deporte y Desafío

1

48 participants

Famílies i
societat en
general

Projecte valors en centres educatius
Club Tennis Llafranc

1

24 alumnes

Societat en
general

Tenista professional en cadira de rodes
Quico Tur

0

1 esportista

-

Tenista professional en cadira de rodes
Lola Ochoa

0

1 esportista

-
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Beneficiaris
Directes

Indirectes

Entitats

Persones

Torneig de tenis dirigit a nens i joves amb l’objectiu de fomentar el tenis de base
Xpress Tennis Cup

1

1.557 nens

Famílies i
societat en
general

Sports project for the promotion of the practice of basic padel skills
Xpress Padel Cup

1

42 nens

Famílies i
societat en
general

Projecte esportiu relacionat amb la natació ‘Trofeu Fèlix Serra Santamans’
Club Natació Minorisa

1

Indeterminat

Societat en
general

2.164
beneficiaris

El pressupost destinat a la línia d’Esport va suposar un 29,3% sobre el total de pressupost destinat a aquestes línies.
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Promoció de les Arts
Activitats més destacades
desenvolupades el 2021

D’esq. a dreta: Mariona Carulla, Sandro Gegechkori, Joan Subirats i Ignacio Gallardo-Brau

Promovem l’accés
universal a la
pràctica del piano

Primer Premi Concurs Maria Canals

Projecte d’inclusió social Em Toca!

Des del 2008, la Fundació Jesús Serra dona
suport al guanyador del concurs amb una gira
de concerts per diferents ciutats. A més, com a
reconeixement a una intensa tasca de suport
a la música, des del 2018 el primer guardó del
concurs rep el nom de Premi Fundació Jesús
Serra.

Aquesta iniciativa té com a objectiu promoure
la pràctica musical entre nens i nenes d’entorns
amb percentatges elevats de població en
situació de vulnerabilitat social. Amb el projecte
Em Toca!, la Fundació Jesús Serra i el Concurs
Internacional Maria Canals bequen un nen de
cadascuna de les classes de 1r a 3r de Primària
dels col·legis participants. Els alumnes que
passen a formar part de la iniciativa reben una
classe setmanal de piano a les seves escoles.

El Concurs Internacional de Música Maria
Canals pretén afavorir la projecció de
l’excel·lència musical i artística mitjançant
el suport a joves talents internacionals. Està
considerat un certamen de referència global i
és degà dels concursos a Espanya.

La iniciativa es posa en marxa al principi del
curs escolar, moment en què es col·loca un
piano de cua en llocs transitats de les ciutats
esmentades per promoure que les escoles
públiques s’hi acostin amb les seves classes de
primer curs de Primària per conèixer, escoltar i,
sobretot, tocar aquest instrument, per aproparlos d’aquesta manera a la cultura.

Participant en la final del projecte Em Toca!
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Exposició Gaudí
Col·laborem amb el Museu Nacional d’Art de
Catalunya (MNAC) desenvolupant el programa
educatiu “Gaudí i la idea de ciutat”. Amb aquest
programa es pretén arribar a 45.000 alumnes
per acostar-los a la concepció de ciutat de Gaudí
fent-los agents actius per “repensar” la ciutat.
Es pot veure que Gaudí no era el geni aïllat i
incomprès que bona part de la seva bibliografia
ens ha deixat entendre, sinó que la seva obra es
va desenvolupar no només en un context artístic
i arquitectònic específic, local i internacional,
sinó també en el marc d’estratègies polítiques,
ideològiques i estètiques ben concretes.
Vista exterior de l’església de la Colònia Güell, Antoni Gaudí, cap al 1908-1910.

Beques d’art inclusiu
TEl projecte d’art inclusiu promou el
desenvolupament artístic de les persones amb
discapacitat com a via per a la inclusió i la
millora de la seva qualitat de vida. És la tasca
que fa el Grup Sifu, una entitat que promou
i fomenta la inserció social i laboral de les
persones amb discapacitat.
La Fundació s’ha unit al seu programa de beques
artístiques atorgant una Beca Excel·lència de
Piano, per afavorir així el desenvolupament
dels artistes amb discapacitat per tal d’ajudarlos a aconseguir un projecte professional i de
formació contínua.

176

visitants

Promovem el
desenvolupament
artístic i l’acostament
de la cultura a la
societat

1

alumne

Promoció de la inclusió mitjançant beques d’art
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Beneficiaris
Directes

Indirectes

Entitats

Persones

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,
Sevilla i Tenerife.

5

2 pianistes

Societat en
general

Projecte “La teva ciutat s’omple de pianos”
Saragossa, Barcelona, Madrid, Sant Sebastià

1

4.000 persones

Comunitat local
i societat en
general

Concurs de Poesia Fundació Jesús Serra

0

1.255
participants

Programa educatiu Arquiescola
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)

1

10 centres
educatius

Famílies i
societat en
general

Programa familiar educatiu
Fundació Joan Miró

1

56 centres
educatius

Famílies i
societat en
general

Projecte Exposició Gaudí
Museu Nacional d’Art de Catalunya

1

176 persones

Societat en
general

Societat en
general
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Beneficiaris
Directes

Indirectes

Entitats

Persones

Projecte social “Em Toca!” de beques de piano per a menors en situació de risc
Concurs Internacional Maria Canals

1

117 alumnes

Famílies i
societat en
general

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

1

Indeterminat

Societat en
general

Projecte artístic educatiu “Nens i nenes del Raval”
Fundació Macba

1

15 alumnes

Societat en
general

Projecte d’art inclusiu que promou el desenvolupament artístic de les persones amb discapacitat
Grup Sifu

1

1 alumne

Societat en
general

5.632
beneficiaris

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.
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Compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible
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.

Menjador d’una escola de Madagascar, un projecte coordinat amb
Manos Unidas © Javier Mármol

L’agenda 2030 sobre
el Desenvolupament
Sostenible és essencial
en la nostra actuació
Projecte de reducció de la mortalitat infantil i millora de la formació mèdica en un hospital de Guinea Bissau. Metges sense Fronteres.
© Ramon Pereiro

Projecte de Manos Unidas de millora d’equipament sanitari en un
hospital de l’Índia
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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 segons els Projectes destinats a combatre la pobresa desenvolupats per Manos Unidas, la Fundació Balia, la Fundació Educo i
estàndards nacionals
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 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.
Programa de vacunació infantil a l’hospital de Batangafo (Rep. Centreafricana) de Metges sense Fronteres.

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

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.d Reforçar la capacitat de tots els països, en particular dels països en
desenvolupament, en matèria d’alerta precoç, reducció de riscos i gestió dels Premis a la Recerca Fundació Jesús Serra en nutrició i alimentació.
riscos per a la salut nacional i mundial
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Bones pràctiques

4. Educació de qualitat
Projecte de construcció i rehabilitació d’escoles en zones desafavorides per impulsar l’accés a l’educació amb
4.1. Assegurar que tots els nens acabin l’ensenyament primari i secundari gratuït, Manos Unidas.
equitatiu
Programa “Prenent consciència” de formació en hàbits saludables.
Projectes destinats a potenciar la formació i a millorar la situació social i laboral de les persones amb discapacitat
4.3. Assegurar l’accés igualitari a una formació tècnica, professional i superior de amb Apadema i la Fundació Prevent.
qualitat
Beques universitàries destinades a alumnes amb talent d’entorns rurals o ètnics amb la Fundació Dádori.
Beques universitàries per a alumnes amb pocs recursos amb la Universitat de Deusto.
4.4 D’aquí al 2030, augmentar considerablement el nombre de joves i adults que
tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per Projecte de voluntariat corporatiu per a estudiants en situació de vulnerabilitat amb la Fundació Éxit.
accedir a l’ocupació, l’ocupació decent i l’emprenedoria
4.5. Eliminar les disparitats de gènere en l’educació i assegurar l’accés igualitari a
l’ensenyament
4b. Augmentar el nombre de beques disponibles per als països en desenvolupament

Programa “Àfrica digna” de beques per a noies estudiants sense recursos a Kènia.
Programa de beques per a persones refugiades promogut per ACNUR.

8. Treball decent i creixement econòmic
Projecte “Servei Anàlisi Ocupabilitat” per a persones amb discapacitat i projecte teaming amb empleats del grup a
favor de l’associació Femarec.
8.5. Aconseguir l’ocupació plena i el treball decent en els col·lectius desafavorits

Programa de voluntariat corporatiu amb la Fundació Éxit dirigit a estudiants en situació de risc per tal que acabin
els seus estudis i aconsegueixin una feina.
Projecte Aprèn i Emprèn de la Fundació Prevent destinat a potenciar la formació i a millorar la situació social i
laboral de les persones amb discapacitat.
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Bones pràctiques

10. Reducció de les desigualtats
Projecte social “Em Toca!” de beques de piano per a menors en situació de risc.
Projecte Beques Nova i projecte Aprèn i Emprèn de la Fundació Prevent destinats a potenciar la formació i a millorar la
10.2 D’aquí al 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política situació social i laboral de les persones amb discapacitat.
de totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, Activitats esportives dirigides a empleats i mediadors amb discapacitat del Grup Catalana Occident organitzades per la
raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o qualsevol altra condició
Fundación Deporte y Reto.
Activitats esportives dirigides a empleats i mediadors amb discapacitat del Grup Catalana Occident organitzades pel
Centre d’Esports d’Hivern Adaptats (CDIA).

13. Acció pel clima
13.3 Millorar l’educació, la sensibilització i la capacitat humana i institucional pel
que fa a la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a aquest, la reducció dels Projecte mediambiental amb Save the Med”.
seus efectes i l’alerta primerenca.

14. Vida submarina
14.2 D’aquí al 2030, gestionar i protegir sosteniblement els ecosistemes marins i
costaners per evitar efectes adversos importants, fins i tot enfortint la seva
Projecte mediambiental amb Save the Med”.
resiliència, i adoptar mesures per restaurar-los per tal de restablir la salut i la
productivitat dels oceans.
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Informació econòmica
ACTIU

6.068,62

2020 (*)
9.965,10

I. Immobilitzat intangible
II. Béns del Patrimoni Històric
III. Immobilitzat material

PATRIMONI NET I PASSIU

64.099,85

64.099,85

A-1) Fons propis

64.099,85

64.099,85

I. Dotació fundacional

64.099,85

64.099,85

1. Dotació fundacional

64.099,85

64.099,85

8.528,52

15.287,61

8.528,52

15.287,61

15.995,22

15.337,32

II. Reserves

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

III. Excedents d'exercicis anteriors
6.068,62

9.965,10

VII. Actius per impost diferit

IV. Excedent de l'exercici
A-2) Ajustos per canvi de valor

VIII. Deutors no corrents
B) ACTIU CORRENT

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts
82.554,97

84.759,68

B) PASSIU NO CORRENT

I. Actius no corrents mantinguts per a la venda

I. Provisions a llarg termini

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
C) PASSIU CORRENT

VII. Periodificacions a curt termini
VIII. Efectiu i altres actius líquids equivalents

2020

A) PATRIMONI NET

IV. Inversions immobiliàries
VI. Inversions financeres a llarg termini

2021

(Amounts in euros)

A) ACTIU NO CORRENT

2021

(Amounts in euros)

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.

82.554,97

84.759,68

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

Tresoreria

82.554,97

84.759,68

II. Provisions a curt termini

TOTAL ACTIU (A+B)

88.623,59

94.724,78

III. Deutes a curt termini
IV. Deutes entitats del grup i associades a curt termini
V. Beneficiaris-Creditors
VI. Creditors comercials i altres comptes a pagar
2. Altres creditors

(*) Es presenta únicament a efectes comparatius
Les Notes 1 a 11 de la Memòria Microentitats SFL i l’Annex adjunts formen part integrant del Balanç Microentitats SFL a 31 de desembre de 2021.

15.995,22

15.337,32

15.995,22

15.337,32

88.623,59

94.724,78

VII. Periodificacions a curt termini
TOTAL PATRIM. NET I PASSIU (A+B+C)
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Comptes de resultats (microentitats SFL) corresponents als exercicis acabats el 31 de desembre de 2021 i 2020
PATRIMONI NET I PASSIU

2021

2020 (*)

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

PATRIMONI NET I PASSIU

2021

2020 (*)

17. Diferències de canvi
2.498.377,63

2.451.558,03

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers

a) Quotes d'usuaris i afiliats

A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS (14+15+16+17+18)

0,00

0,00

b) Aportacions d'usuaris

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions

2.498.377,63

2.451.558,03

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

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

e) Reintegrament d'ajudes i assignacions

B) INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET

2. Vendes i altres ingressos de l'activitat mercantil
3. Despeses per ajudes i altres
A) Ajudes monetàries
b) Ajudes no monetàries

19. Impost sobre beneficis

-2.193.884,05

-2.120.377,51

1. Subvencions rebudes

-1.574.554,02

-1.554.569,52

2. Donacions i llegats rebuts

-619.330,03

-565.807,99

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

3. Altres ingressos i despeses
4. Efecte impositiu

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

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

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

C) RECLASSIFICACIONS A L'EXCEDENT DE L'EXERCICI

6. Aprovisionaments

1. Subvencions rebudes

7. Altres ingressos de l'activitat

2. Donacions i llegats rebuts

8. Despeses de personal

-185.308,51

-208.343,74

3. Altres ingressos i despeses

9. Altres despeses de l'activitat

-119.185,07

-122.836,78

4. Efecte impositiu

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

C.1) VARIACIÓ DE PATRIMONI NET PER RECLASSIFICACIONS A L'EXCEDENT DE L'EXERCICI
(1+2+3+4)

12. Excessos de provisions

D) VARIACIÓ DE PATRIMONI NET PER INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT
E) AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERI

13. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat
A.1) EXCEDENT DE (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

0,00

0,00

F) AJUSTOS PER ERRORS

14. Ingressos financers

G) VARIACIONS EN LA DOTACIÓ FUNDACIONAL O FONS SOCIAL

15. Despeses financeres

H) AJUSTOS 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 efectes comparatius. Les Notes 1 a 11 de la Memòria Microentitats SFL i l’Annex adjunts formen part integrant del Balanç Microentitats SFL a 31 de desembre de 2021.
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