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M E M Ò R I A



M E M Ò R I A 

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.

Segona edició
Premis Blanquerna 
Impulsa
Curs 2018-19
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La segona edició dels Premis Blanquerna Impulsa

Després de l’experiència de la primera edició, el mes de novembre de 
2018, vàrem iniciar la difusió de la segona edició amb una tramesa de 
593 cartes i 542 correus electrònics a escoles i instituts de Catalunya, 
Balears i Andorra, que informaven de la celebració dels Premis i que 
s’acompanyaven de pòsters per a la difusió del certamen entre els 
estudiants i el professorat dels centres.

La pàgina web dels Premis (www.premisblanquernaimpulsa.com) ha 
estat l’element de comunicació i la font d’informació, tant per als centres 
educatius com per a les empreses col·laboradores. A través d’aquest mitjà, 
les escoles i  els instituts han trobat materials de consulta sobre els ODS, 
i  les empreses i organitzacions han pogut visibilitzar la seva col·laboració i 
formar part de la xarxa, a mida que s’han anat sumant al projecte.

562
Cartes

542
Correus
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Les empreses i institucions 
col·laboradores

En aquesta segona edició, hem obtingut el suport 
de 15 entitats col·laboradores, fet que ha suposat 
un petit augment respecte a l’any anterior.  Aquestes 
entitats s’han classificat en tres categories: col·labo-
radors Premium (aportacions superiors a 3.000€), 
col·laboradors (amb aportacions monetàries o en 
espècie), i entitats amigues (organitzacions que han 
donat el seu suport institucional sense fer cap tipus 
d’aportació monetària o en espècie).

Són 8 les empreses que van participar a la prime-
ra edició i que aquest any han continuat la seva 
col·laboració: Aramark, Canon, Abacus, Fedefarma, 
Càtedra Unesco Santander-URL, Gràfiques Serafí, 
Lavola i Junior Report. 
Les 7 institucions que s’han incorporat de nou als 
Premis Blanquerna Impulsa ha en estat: Obra Social 
La Caixa, Corma, Previsora General, Metropolitan, 
Nutrició sense fronteres, Escoles+sostenibles,  
i Banc dels Aliments. 

La Caixa i Aramark han estat els col·laboradors 
Premium; i Nutrició sense fronteres, Escoles+sos-
tenibles,  i Banc dels Aliments, les entitats amigues 
d’aquesta segona edició.
 
Gràcies a aquestes aportacions i a la de la Funda-
ció Blanquerna s’ha pogut tirar endavant aquesta 
segona edició dels Premis Blanquerna Impulsa, que 
ha tingut un cost total de 31.200 €

Més enllà de les empreses que ens han dotat dels 
recursos econòmics i materials necessaris per 
realitzar la segona edició dels Premis, cal fer esment 
del suport del Departament d’Informació de les 
Nacions Unides a Brussel·les, dirigit per la Sra. De-
borah Seward, i del Departament de Promoció de 
la Campanya dels ODS a Bonn, liderat pel Sr. Xavier 
Longan. Aquest reconeixement incrementa 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

Com vàrem fer a la primera edició, des del mes de 
novembre vàrem contactar amb els centres educa-
tius per explicar-los amb més detall en què consis-
teixen els premis i quins objectius persegueixen.

En aquest sentit, també vàrem enviar correus 
explicatius a les direccions generals de congrega-
cions 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 escoles, departa-
ments d’orientació o coordinacions de secundària.

Vista l’experiència d’aquest curs, tornem a reivin-
dicar que encara queda molt de camí perquè els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible estiguin 
presents en les activitats curriculars i extracurriculars 
dels centres educatius, sobretot en el darrer cicle de 
l’ensenyament obligatori i en el postobligatori. 

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.
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Estadístiques sobre els centres:

Quant a la procedència territorial, dels 25 centres 
participants, 28% han estat de Barcelona ciutat, 60% 
de la província de Barcelona, i 8 % de Tarragona 
i un 4% de fora de Catalunya.
 

Quant a la titularitat, el 32% han estat centres pú-
blics i un 68% centres privats i concertats.

Pel que fa a la participació segons els nivells edu-
catius, el 40% d’estudiants han estat de 4t d’ESO, el 
56% estudiants de batxillerat, i un 4% estudiants de 
cicles formatius.

De totes les memòries que s’han presentat a con-
curs, el 28% han girat al voltant de l’eradicació de la 
fam, i el 72% al voltant d’iniciatives destinades a fer 
unes comunitats i unes ciutats més sostenibles
                                                                                  

60%
Província de Barcelona

28%
Barcelona ciutat

8%
Tarragona4%

Fora de Catalunya
40%
Estudiants 4t ESO

56%
Estudiants batxillerat

4%
Estudiants cicles formatius

68%
Centres privats i concertats

32%
Centres Públics

72%
Ciutats i comunitats sostenibles

28%
Erradicació de la fam
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Finalistes de la segona edició

Els centres finalistes han estat:

·  Ecat Institut Lluïsa Cura (Barcelona)

·  Escola Pia de Granollers (2 projectes finalistes)

·  Escola Sant Ramon Nonat (Collblanc)

· Escola Vedruna de Gràcia (Barcelona)

· Institut Candelera (Ametlla de Mar)

· Institut el Cairat (Esparreguera)

· Institut Montgròs (Sant Pere de Ribes) 
 (2 projectes finalistes)

L’acte de lliurament dels Premis

A l’acte, que va tenir lloc el dia 18 de juny a l’Auditori 
de la Facultat de Comunicació i Relacions Interna-
cionals Blanquerna, hi varen assistir unes 160 perso-
nes entre personalitats del món educatiu i universitari, 
del món associatiu, centres educatius participants 
als premis,  i nois i noies representants dels 7 centres 
finalistes. Entre les personalitats, destaca la presència 
del conseller d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, Hble. Sr. Josep Bargalló, i del rector de la 
Universitat Ramon Llull, Dr. Josep M. Garrell.

La Dra. Giorgia Miotto, vicedegana d’empresa i 
innovació de la Facultat de Comunicació i Rela-
cions Internacionals Blanquerna, va intervenir en 
l’acte amb una brillant exposició sobre la gestació 
i l’aplicació dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible.

Durant l’acte,  es van fer públics els guanyadors de la 
segona edició. Les escoles que hi van participar només 
tenien coneixement de si havien resultat o no finalistes. 

Els premis de cada categoria van ser els següents:

Premi en l’àmbit internacional:
-  Primer premi: Institut Montgròs pel projecte 
 MONTGRÒS MEETING

Premi en l’àmbit comunicatiu:
- Primer premi: Escola Sant Ramon Nonat pel pro-

jecte PANDÈMIA D’ESKAMOTS

· Segon premi: Escola Pia de Granollers pel projecte 
TIME TO CHANGE

· Tercer premi: ECAT Institut Lluïsa Cura pel projecte 
CAMPANYA DE COMUNICACIÓ PER AL RECAPTE 
D’ALIMENTS

Premi en l’àmbit educatiu:
· Primer premi: Institut Montgròs pel projecte 
 ECOMONTGRÒS
· Segon premi: Escola Pia de Granollers pel 
 projecte S.O.STainability
· Tercer premi: Institut El Cairat pel projecte 
 OCEANS DE PLÀSTIC

Premi en l’àmbit de la salut:
- Primer premi: Escola Vedruna de Gràcia pel pro-

jecte SAPS QUÈ RESPIRES?
- Segon premi: Institut Candelera pel projecte 

ECO-TSUNAMI

A banda del lliurament dels guardons, l’acte va 
comptar amb tres parlaments, el del director general 
de Blanquerna-URL, el del rector de la Universitat 
Ramon Llull,  i el del conseller d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya.
La presentació de l’acte va córrer a càrrec de tres 
estudiants de 3r curs de periodisme de la Facultat 
de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquer-
na-URL.

La comunicació dels Premis

Les accions comunicatives que s’han portat a terme 
durant el curs 2018-19 han estat:

Comunicació interna 
· Mencions al butlletí Blanquerna: 

http://premsa.blanquerna.edu/butlleti/Noticies.
aspx?NumButlleti=228&Opcio=noticies

· Notícies web: 
https://www.blanquerna.edu/ca/noticies/guanya-
dors-2a-edicio-premis-blanquerna-impulsa
https://www.blanquerna.edu/ca/noticies/finalis-
tes-segona-edicio-premis-blanquerna-impulsa

· Linkedin:
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:acti-
vity:6547413756648005632

· Revista Blanquerna: Núm. 40. Març 2019



Comunicació externa:
· Mailings:

Mailing juny 2018: correu postal (anunci dels Pre-
mis en el programa d’activitats per a les escoles)
Mailing novembre 2018: correu postal (carta del 
director general i pòsters)
Mailing gener 2019: correu electrònic
Mailing març 2019: correu electrònic
Mailing abril 2018: correu electrònic

· Mitjans de comunicació:
Junior Report: 18 articles entre novembre 
de 2018 i juliol de 2019 (veure annex 3a)

· Twiter: novembre de 2018 a juliol de 2019

Valoració de la 2a edició dels Premis
Amb aquesta segona edició, hem avançat i millorat 
en diversos aspectes, tant de participació de centres 
com de temes organitzatius. 

Pel que fa als centres, si bé el grau de participació 
ha estat similar al de l’edició passada, cal destacar 
que hi hagut molta més participació de centres pú-
blics, obtenint així, una participació més equilibrada i 
que reflecteix millor la diversitat i riquesa del sistema 
educatiu català. 

D’altra banda, cal remarcar que, en conjunt, s’ha 
obtingut un nivell més alt de la qualitat dels treballs 
presentats als premis.

Quant a l’organització dels premis, valorem molt 
positivament la incorporació d’entitats amigues a 
la xarxa d’empreses col·laboradores dels Blanquerna 
Impulsa. Aquestes entitats, com ha estat el cas de 
Nutrició sense fronteres, Escoles+sostenibles  i Banc 
dels aliments, ens han facilitat el coneixement directe 
de projectes realitzats per escoles i instituts i que 
guardaven relació amb els dos temes dels ODS que 
han centrat aquesta edició.

I finalment, hem aconseguit trobar una tipologia 
d’obsequis per als guardons que guarden una 
coherència amb la filosofia dels premis. Es tracta de 
guardons sostenibles, solidaris i que tenen relació 
amb el treball acadèmic i l’aprenentatge.

Convençuts, doncs, de la importància que té la suma 
d’esforços de diverses institucions per conscienciar 
els joves a ser actors en la construcció d’un món 
millor, des dels Premis Blanquerna Impulsa continua-
rem treballant per conscienciar els centres i els seus 
estudiants de la importància que tenen els ODS per 
fer possible els canvis que la societat i el planeta 
necessiten.

Avançament d’informacions 
de la 3a edició

Els ODS proposats per treballar durant el curs 
2019-2020 són “Salut i Benestar” (objectiu núm.3) i 
“Igualtat de Gènere” (objectiu núm.5).

L’ODS “Salut i Benestar” és el que vetlla per garantir 
una vida sana i per promoure el benestar per a totes 
les persones a totes les edats. Per tant, totes les 
iniciatives dels centres educatius que tinguin la finali-
tat de conscienciar sobre la prevenció del consum de 
substàncies addictives i de l’abús de l’alcohol, sobre 
la salut i l’educació sexual i reproductiva, sobre la 
reducció de la pol.lució de l’aire, l’aigua i el sòl, entre 
d’altres, són iniciatives objecte dels Premis Blanquer-
na Impulsa.

Pel que fa a l’altre objectiu, “Igualtat de Gènere”, per 
tal d’assolir aquesta igualtat i l’apoderament de les 
dones i les nenes, podran presentar-se a la tercera 
edició dels premis, iniciatives que denunciïn qualse-
vol forma de discriminació, de violència i que cons-
cienciïn sobre la igualtat d’oportunitats i de lideratge 
en l’esfera pública i privada, tant en l’àmbit escolar 
com familiar.
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Annex 1- materials gràfics dels Premis

1.1 ANNEXOS Cartell
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1.2 

1.3 

Invitació
digital

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

2018
NOVEMBRE
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20181121/453078510107/
como-ganar-premios-increibles-haciendo-mundo-mejor.html

DESEMBRE 
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20181203/453311912336/
poner-fin-hambre-mundo-objetivos-desarrollo-sostenible.html 

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20181218/453613218614/
ciudades-motores-mundo-sostenible.html

2019
GENER
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190108/453988852875/
consejos-practicos-acabar-hambre-mundo-ods.html

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190122/454258969204/
ciudades-sostenibles-pequenas-acciones-objetivos-desarrollo.html

FEBRER
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190208/46284314050/
haz-realidad-reto-hambre-cero.html

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190219/46575912813/mo-
vilidad-clave-conseguir-ciudades-sostenibles.html

MARÇ 
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190304/46824256255/
puedes-presentar-ideas-mundo-mejor.html  

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190318/461089841945/
podemos-hacer-reducir-huella-alimentaria.html
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ABRIL 

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190403/461442830597/
vivienda-digna-sostenible-prioridad-universal.html

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190425/461856212808/
recta-final-impulsar-objetivos-desarrollo-sostenible.html 

MAIG
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-repor-
t/20190521/462394502439/27-proyectos-mundo-justo-sostenible.html

JUNY
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190604/462679265975/
nueve-proyectos-hacer-realidad-objetivos-desarrollo-sostenible.html  

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190620/463009720452/
premios-construir-futuro-mas-justo.html

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190701/463203817684/
pandemia-conciencia-ecologica.html 
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Annex 3b - Recull de twitters
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Annex 4 - Recull fotogràfic de l’acte: 
https://photos.app.goo.gl/c6645QMR4zXLBeyZ9
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