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FUNDACIÓ BALEÀRIA

527.000€
PRESSUPOST

276

ACCIONS
I COL·LABORACIONS

153

ENTITAS

EN COL·LABORACIÓ
43 convenis
110 patrocinis
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El 2020 la Fundació Baleària va reafirmar el seu
compromís amb els objectius de desenvolupament
sostenible de les Nacions Unides prevalent les accions
i els patrocinis amb organitzacions que incorporen
els ODS o els valors dels quals coincideixin amb els de
Baleària.
Cal recordar que la Fundació Baleària és signant de la Xarxa Espanyola del
Pacte Mundial des de 2012, i s'orienta a través dels ODS. A més, ofereix ajuda
a les entitats amb les quals col·labora perquè incorporin els ODS en la seva
activitat (el 2020 va organitzar una jornada amb entitats de Menorca).
L'activitat de la Fundació se centra en millorar la qualitat de vida dels ciutadans de les comunitats on és present, en col·laboració amb entitats públiques o privades de diversos àmbits. L'objectiu de la Fundació Baleària és
realitzar activitats per a millorar la cohesió social, la cultura i la sostenibilitat
mediambiental en els territoris on opera la naviliera.
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BALEÀRIA CULTURAL

BALEÀRICS 2.0

Llonges de la Cultura i Llonges de la Música
Són espais, la majoria en col·laboració amb tercers, que faciliten l'intercanvi d'expressions culturals entre els diferents territoris en els quals opera la
naviliera.
Espais
Baleària Port (Dénia) Torre dels
Ducs de Medinaceli (El Verger)
Sala d'Exposicions del Museu
de (Pego) Taller Turia de Els
Magazinos (Dénia) Casa de la
Cultura (Pedreguer) Antigues
Escoles de Mira-rosa (Els Poblets)*
Espai Cultural de Sa Nostra
(Palma) Espai Cultural Sant Josep
(Ciutadella) Obra Cultural Balear
(Formentera)* Can Gelabert (Binissalem)

63

ACTIVITATS
194 artistes
10.000 assistents

Durant la primavera, la Fundació va organitzar el cicle
Baleàrics 2.0, que va permetre, malgrat el confinament,
continuar acostant la cultura
dels territoris on opera Baleària, a través d'esdeveniments
retransmesos per les xarxes
socials. Es van organitzar cinc
esdeveniments musicals
(grups i cantautors, bandes
de música, orquestres i música folklòrica) així com una
trobada de poetes.
6 esdeveniments en línia
71 artistes
28.000 persones abastades

*Nous espais 2020

Exposició destacada: Baleàrics ODS
Col·lectiva de 18 artistes (balears, valencians i un algerià) que busca donar visibilitat als ODS i l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. Organitzada juntament
amb Govern de les Illes Balears. Per Nadal, Baleària va posar de manifest el
seu compromís amb els ODS regalant als seus grups d'interès reproduccions
de les principals obres de l'exposició.

Vídeo

Baleàrics 2.0
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ECO BALEÀRIA

La Fundació promou activitats de sensibilització,
preservació del medi ambient i lluita contra el canvi
climàtic.
Estudi de microplàstics
La Fundació va continuar patrocinant un estudi sobre la contaminació
marítima per microplàstics a les platges balears, realitzat pel GEN-GOB i el
CSIC.
Fauna marina
L'entitat compta amb un programa d'albirament i monitoratge de cetacis i altres espècies marines des dels vaixells amb diferents entitats, tant al
Mediterrani com a l'Estret. El context de l'any va fer que només es poguessin realitzar dos viatges amb l'associació Pelagicus a Balears i quatre amb
l'associació Nereide en l'Estret.
També va col·laborar amb el projecte Biodibal de la Universitat de les Illes
Balears (que estudia la biodiversitat de les illes) i va renovar l'acord amb
el centre de recuperació de fauna marina de Palma Aquarium, coordinat
amb el COFIB i el Govern Balear, mitjançant el qual va traslladar més de 20
tortugues. A més, va participar en la 25 Setmana de la Mar d'Eivissa, amb
algunes excursions d'escolars a Formentera.
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BALEÀRIA SOLIDARIA

La Fundació promou iniciatives per a millorar la
qualitat de vida dels col·lectius en risc d'exclusió social.
SolidarizARTE
Programa dels voluntaris corporatius de la Fundació, que van comercialitzar
diversos productes artístics i solidaris, la recaptació dels quals va ser destinada a entitats socials. L'artista Joan Pascual Roca va dissenyar samarretes destinades a la Confederación Española de Alzheimer, mentre que la
pintora eivissenca Diana Bustamante va cedir tres serigrafies i també el
disseny d'unes màscares solidàries per a recaptar fons per a entitats socials
de Dénia.
Donacions de material humanitari
Durant l'estat d'alarma, la Fundació va col·laborar amb més de 20 entitats
socials, mitjançant aportacions de material, econòmiques o transport, com
Creu Roja, Cruz Blanca, Marina Alta Solidària, menjador social Extiende
tu mano (Dénia), Save The Children, Angelus Lluna (Algeciras) o l'hospital
Sant Joan de Déu (Barcelona). A més, per Nadal es van recollir aliments
en les delegacions per a entitats socials de cada territori, i es van lliurar 100
nines solidàries a la Iniciativa Betania per a la campanya de Reis Mags.
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BALEÀRIA SALUDABLE
El Consell Insular d’Eivissa va premiar a la Fundació Baleària com la
millor entitat patrocinadora.
Veure pàg. 65

La Fundació, a més de fer costat a
clubs locals de molts dels territoris
on opera Baleària perquè puguin
participar en esdeveniments nacionals, patrocina diversos equips.
Veure pàg. 45

L'entitat va patrocinar els nous mallots femenins de la Volta Ciclista
a la Marina i la Volta Ciclista a la
Comunitat Valenciana.
Esport sostenible
El 2020 es va signar un acord amb
el Circuit a Peu per la Marina Alta,
perquè les 12 carreres que l'integren (de les quals només se'n van
poder fer tres) fossin lliures de plàstic gràcies al subministrament, per
part de la Fundació, de gots biodegradables i Agua en Caja Mejor.
Excursions saludables
A causa del context de 2020,
només es van poder realitzar dos
d'aquestes excursions destinades a
treballadors de la naviliera.
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