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Des de la voluntat de ser un instrument eficient i eficaç en la cooperació per 
un món millor, Blanquerna-URL ha creat els Premis Blanquerna Impulsa. I ho 
ha fet partint de les seves relacions amb el món escolar, el món empresarial i, 
en concret, amb la gent jove. En aquest sentit, els Blanquerna Impulsa recu-
llen el potencial creatiu dels joves estudiants de 4t d’Eso, batxillerat o cicles 
formatius tot premiant aquells projectes o activitats que tenen lloc en l’àmbit 
escolar, i que incorporen una acció de consciència, de sensibilització, de suma 
de forces en un full de ruta comú per a tots els ciutadans i ciutadanes del 
planeta. Aquest full de ruta són els 17 Objectius de Desenvolupament Soste-
nible promoguts per les Nacions Unides. 

Blanquerna-URL té el convenciment que la clau de volta per fer possible 
aquests grans objectius és l’educació, i que els centres educatius són una 
plataforma ideal per portar-los a la pràctica. Per això, l’objectiu és el d’impulsar 
una gran mobilització, una sinergia que vagi més enllà de cada persona, de 
cada centre, de cada empresa, més enllà de Blanquerna, per teixir una xarxa 
de molts actors diferents que ajudi a fer possible la consolidació d’aquest gran 
projecte que són els ODS.
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Impulsa
Curs 2017-18



Preparació i inici dels Premis Blanquerna Impulsa

Després d’un període de gestació interna, el tret de sortida dels Premis Blan-
querna Impulsa va ser el 13 de novembre de 2017 amb la publicació del seu 
web (http://www.premisblanquernaimpulsa.com/) i una tramesa de 593 cartes a 
escoles i instituts de Catalunya, Balears i Andorra, que informaven de la creació 
dels Premis i que s’acompanyaven de pòsters per a la difusió del certamen entre 
els estudiants i professorat dels centres.

593
cartes enviades a centres
d’educació secundària
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Les empreses i institucions 
col·laboradores

En aquest moment d’arrencada, comptàvem amb el 
suport de 6 entitats col·laboradores (Abacus, Fun-
dació Agbar, Lavola, Microgestió, Serafí i Canon). Des 
d’aleshores, hem anat teixint més xarxa amb entitats 
i empreses que s’han anat sumant al projecte fins 
arribar a ser-ne 13 (Fedefarma, Junior Report, Ara-
mark, Unilever, Càtedra Unesco, Ametller i Animaset).

Les aportacions d’aquestes entitats han estat de 
tres tipus: monetàries, en espècie i en prestació de 
serveis.

Gràcies a aquestes aportacions, la primera edició 
dels Premis Blanquerna Impulsa, que ha tingut un 
cost de 17.982€, ha estat una realitat. 

De cara a la segona edició, voldríem consolidar la 
col·laboració d’aquestes 13 empreses i afegir-ne de 
noves.

Més enllà de les empreses que ens han dotat dels 
recursos econòmics i materials necessaris per 
realitzar la primera edició dels Premis, cal fer esment 
de la col·laboració del Departament d’Informació de 
les Nacions Unides a Brussel·les, dirigit per la Sra. 
Deborah Seward, i del Departament de Promoció 
de la Campanya dels ODS a Bonn, liderat pel Sr. 
Xavier Longan. El seu suport ha incrementat el valor 
i la dimensió institucional dels Premis. Un agraïment, 
també,  a la Sra. Cristina Gallach, actualment alta 
comissionada dels ODS pel govern espanyol, i al 
Sr. Federico Mayor Zaragoza per la seva inestimable 
col.laboració.

Els centres educatius

Des del mes de novembre i fins a finals de març, 
vàrem mantenir diversos contactes, i  per diverses 
vies, amb els centres educatius per explicar-los amb 
més detall en què consisteixen els premis i quins 
objectius persegueixen.

En aquest sentit, a partir de gener vàrem enviar 
correus explicatius a les direccions generals de 
congregacions que compten amb centres educatius 
i a les direccions d’agrupacions escolars, amb la 
intenció de reforçar el mailing del mes de novembre 
adreçat únicament a les direccions de les esco-
les, departaments d’orientació o coordinacions de 
secundària.

El mes de març es van començar a fer contactes 
personalitzats (entrevistes, trucades, correus,...) amb 
professorat que tenia relació directa amb activitats 
vinculades amb els objectius dels Premis.

Volem fer constar que s’ha confirmat una intuïció 
que teníem a l’hora de crear els Premis i és que 
encara queda molt de camí perquè els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible estiguin presents en 
les activitats curriculars i extracurriculars dels cen-
tres educatius. També és veritat que moltes de les 
escoles que ja ho estan treballant, ho han començat 
a fer des de les etapes educatives inicials: a l’etapa 
infantil i a la primària.

Aquest fet ens encoratja a seguir treballant amb els 
Premis Blanquerna Impulsa, com un element més de 
dinamització en la conscienciació dels ODS a l’etapa 
final de l’ESO i als Batxillerats i Cicles Formatius.

Finalment, el nombre de centres que han respost a 
la crida dels Premis ha estat de 25.

D’altra banda, cal esmentar que altres centres ens 
han contactat per dir-nos l’interès que els ha sus-
citat els premis, però que enguany no hi han pogut 
participar per no tenir l’activitat programada, i que 
manifesten la voluntat de fer-ho al curs vinent.  
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Estadístiques sobre els centres:

Quant a la procedència territorial, dels 25 centres 
participants, 34,78% han estat de Barcelona ciutat, 
60,87% de la província de Barcelona, i 4,35% de 
Tarragona.
 

Quant a la titularitat, el 13,1% han estat centres 
públics i un 86,9% centres privats i concertats.

Pel que fa a la participació segons els nivells educa-
tius, el 52,2% d’estudiants han estat de 4t d’ESO, el 
34,8% estudiants de batxillerat, i un 13% estudiants 
de cicles formatius.

De totes les memòries que s’han presentat a 
concurs, el 68% han girat al voltant de l’eradicació 
de la pobresa que hi ha al món, i el 32% al voltant 
d’iniciatives destinades a l’estalvi de l’energia i a la 
conscienciació d’ús de noves energies renovables.
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Finalistes

Els centres finalistes han estat:

En l’àmbit de la salut:
Centre guanyador: Escola Pia de Caldes de Montbui
1r finalista: Salesians de Sarrià
2n finalista: Lestonnac-L’ensenyança

En l’àmbit comunicatiu: 
Centre guanyador: Escola Thau Sant Cugat
1r finalista: Teresianes de Ganduxer
2n finalista: Escola Pia de Sitges

En l’àmbit educatiu:
Centre guanyador: Sant Ramon Nonat
1r finalista: Jesuïtes Clot
2n finalista: Vedruna St. Sadurní d’Anoia

L’acte de lliurament dels Premis

A l’acte, que va tenir lloc el dia 20 de juny a 
l’Auditori de la Facultat de Comunicació i Rela-
cions Internacionals Blanquerna, hi varen assistir 
150 persones entre personalitats del món educatiu 
i universitari, del món associatiu, centres educatius 
participants als premis,  i nois i noies representants 
dels 9 centres finalistes.

Durant l’acte,  es van fer públics els guanyadors de 
la primera edició. Les escoles que hi van participar 
només tenien coneixement de si havien resultat o 
no finalistes. A banda del lliurament dels guardons, 
l’acte va comptar amb dos parlaments, el del director 
general de Blanquerna-URL i el del rector de la 
Universitat Ramon Llull; també s’hi van projectar 
els treballs finalistes, així com vídeos d’entrevistes, 
realitzats expressament per a l’acte, a personalitats 
de les Nacions Unides que van servir per informar 
els assistents sobre què són els ODS, quina ha estat 
la seva gestació, amb quines estratègies de comuni-
cació compten, i quin paper hi té la gent jove en la 
seva consecució. 

La comunicació dels Premis

Les accions comunicatives que s’han portat a terme 
durant el curs 2017-18 han estat:

Comunicació interna: 
· Presentació dels Premis a la  Jornada 
 de Sant Tomàs, el 26 de gener de 2018.
· Butlletí: Octubre 2017 (n. 213) 
 http://premsa.blanquerna.edu/butlleti/Noticies.

aspx?NumButlleti=213&Opcio=noticies
 Juny 2018 (n. 219)
 http://premsa.blanquerna.edu/butlleti/Noticies.

aspx?NumButlleti=219&Opcio=noticies

· Fulls informatius de les facultats: 
· Full informatiu FCRI (19-6-2018)
· Full informatiu FCS (26-6-2018)

· Revista Blanquerna: Núm. 39. juny 2018

Comunicació externa:
· Mailings:
· Mailing juny 2017: correu postal (anunci dels 
 Premis en el programa d’activitats per a les escoles)
· Mailing novembre 2017: correu postal 
 (carta del director general i pòsters)
· Mailing gener 2018: correu electrònic
· Mailing març 2018: correu electrònic
· Mailing abril 2018: correu electrònic

Mitjans de comunicació:
Junior Report: 10 articles entre març i juliol 2018

Twiter: 
de març a juny 2018



Valoració de la 1a edició dels Premis

La valoració de la Primera edició dels Premis Blan-
querna Impulsa és molt positiva. Conscients que cal 
millorar en certs aspectes, els resultats obtinguts han 
estat satisfactoris per ser la primera experiència que 
ha tingut Blanquerna-URL en la creació i organitza-
ció d’uns premis escolars. 

Aquesta primera edició ha portat a obrir noves vies 
de col·laboració amb les empreses i institucions que 
li han donat suport, i amb els centres educatius que 
hi han participat. Estem convençuts de la importància 
que té la suma d’esforços de diverses institucions 
per conscienciar els joves a ser actors en la cons-
trucció d’un món millor, i els Objectius de Desenvolu-
pament Sostenible són una eina per fer-ho.

Per tant, des dels Premis Blanquerna Impulsa es 
continuarà treballant per conscienciar els centres i 
als seus estudiants de la importància que tenen els 
ODS per fer possible el canvi que la societat actual i 
el planeta necessiten.

Avançament d’informacions 
de la 2a edició

Els ODS proposats per treballar durant el curs 
2018-19 són “Fam Zero” (objectiu núm.2) 
i “Ciutats i comunitats sostenibles” (objectiu 
núm.11).

La novetat més notòria de cara a la segona edició 
és l’aparició d’una nova categoria de premis. Als tres 
àmbits ja existents, el comunicatiu, l’educatiu, i el de 
la salut, s’hi afegirà la categoria en l’àmbit internacio-
nal. Per participar en aquest àmbit, l’escola o l’institut 
que hi estigui interessat haurà de presentar una 
acció que es desenvolupi conjuntament amb un altre 
centre educatiu o una institució d’un altre estat.

Amb aquesta incorporació de modalitat, el nombre 
de finalistes dels premis passarà a ser de 9 a 12 
centres.
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Annex 1- materials gràfics dels Premis

1.1 flyer

1.2 cartell
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1.3 Invitació

1.4 Newsletters
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Annex 2 - Programa de l’acte de lliurament dels premis
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Annex 3 - Recull de publicacions a l’apartat juvenil de la vanguardia digital

MARÇ:

Dia 21: Presentació del Premis.
http://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180321/441785892719/
premios-blanquerna-impulsa.html

ABRIL:

Dia 9: Què són els ODS i com podem aplicar-los al nostre entorn?
http://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180409/442373543907/
fundacion-blanquerna-objetivos-desarrollo-sostenible.html

Dia 23: Recordatori del tancament del termini de presentació dels treballs 
(dia 30).
http://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180423/442782364234/
cambiar-mundo-premios-impulsa-blanquerna.html

MAIG:

Dia 22: Presentació dels 2 ODS d’aquesta edició: “Fi de la pobresa” 
i “Energia assequible i no contaminant”
http://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180518/443676296063/
impulso-objetivos-desarrollo-pobreza-medio-ambiente.html

JUNY:

Dia 4: Anunci dels treballs finalistes.
http://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180604/443982568058/
nueve-proyectos-cambiar-mundo-objetivos-desarrollo-sostenible.html

Dia 18: Anunci de l’acte de lliurament dels Premis (dia 20).
http://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180615/45125438824/
ganadores-premios-blanquerna-impulsa.html

Dia 25: Crònica de l’acte i anunci dels treballs guanyadors.
http://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180621/45303902816/
sensibilizar-cambiar-mundo-mejor-premios-blanquerna.html

JULIOL:

Dia 2: Presentació Treball guanyador en l’Àmbit Comunicatiu.
http://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180629/45478773432/
alumnos-escuela-sant-cugat-denuncian-malbaratamiento-comida.html

Dia 9: Presentació Treball guanyador en l’Àmbit Educatiu Escolar.
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180709/45478773893/
acciones-conciencia-ambiental-objetivos-desarrollo-milenio.html

Dia 16: Presentació Treball guanyador en l’Àmbit de la Salut.
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180716/45478774263/
alimentacion-saludable-campana-video-objetivos-desarrollo.html 
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Annex 4

Recull fotogràfic de l’acte: https://photos.app.goo.gl/c6645QMR4zXLBeyZ9

Vídeos ODS: 1r vídeo: https://youtu.be/DJ68WTRN28Q

2n vídeo: https://youtu.be/epH_resQdL8

3r vídeo: https://youtu.be/uck8Rd_YX74

4t vídeo: https://youtu.be/OdEv8-085QI
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