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Per una societat millor
 Fundació Baleària

La Fundació Baleària assumeix els compromisos socials 
i ambientals definits en el Codi de Conducta i Ètica 
Empresarial de Baleària. Tota la seva activitat se centra 
en millorar la qualitat de vida dels ciutadans de les co-
munitats on opera la companyia, en coŀlaboració amb 
entitats públiques i privades, locals o autonòmiques, i 
amb la participació activa del voluntariat corporatiu.

La Fundació s'orienta pels Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible i té les següents línies d'acció:

  Contribució al desenvolupament sostenible dels 
territoris on opera la companyia.
  Elaboració d'ofertes de turisme sostenible.
  Conservació del medi ambient marí.
  Promoció de la sostenibilitat i reforç del compromís 
contra el canvi climàtic.

722.928€
inversió

(-7,8%) 

42
convenis 

(-26%)

10
nous
(-52%)

32
renovacions

(-11%)

429
accions 

(-3%)

112
pròpies

(-12%)

327
amb tercers

(+1%)

Cor de dones de la Universitat de les Illes Balears (església de Nostra Senyora del Rosari del Verger).
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139
activitats 

(-28%)

18.352
assistents
espais propis 

(+39%)

213
artistes 

Baleària Cultural

Llonges de la Cultura

33
activitats

 (-35%)

3.373
assistents

 (+4,8%)

Baleària Port
(Dénia)

74
activitats

 (-35%)

Altres 
espais

20
activitats 

(-25%)

13.179
assistents 

(+32%)

Es Polvorí
(Eivissa)

12
activitats

1.800
assistents

Torre Ducs 
Medinaceli*

(El Verger, Alacant)

Les Llonges de la Cultura són espais que faciliten l'intercanvi d'expressions culturals entre els diferents 
territoris, en els quals participen artistes, centres d'investigació i educatius, ONG, administracions, or-
ganitzacions empresarials o entitats cíviques. La Fundació Baleària compta amb centres propis i manté 
col·laboracions amb altres espais. 

| Obra Cultural Balear (Formentera) 
| Casal de Cultura Can Gelabert (Mallorca) 
| Centre d'Art Taller d'Ivars, Benissa
   (Alacant)
 | La Llotgeta, Aula de Cultura de la CAM 
   (València) 
| Sa Pantxa (Formentera) 
| Espai Frumentaria (Formentera)*

*Incorporats el 2018

Exposicions destacads

  40 anys, 40 poetes, XL 
artistes
Exposició que combinava l'obra 
de poetes i artistes plàstics 
destacant  la riquesa cultural i 
l'intercanvi artístic dels territo-
ris que uneix Baleària.
  Baleàrics
Exposició col·lectiva que va 
reunir  l'obra de deu artistes 
contemporanis que represen-
ten l'activitat artística entorn als 
territoris que uneix la naviliera.
  Naufrage en Méditerranèe, 
d'Hachemi Ameur 
Mostra d'aquest reconegut 
artista algerià, que reflecteix, a 
través d'una vibrant i commove-
dora visió personal, el drama de 
la immigració. 

Inauguració de 40 anys, 40 poetes, XL artistas, a la Torre dels Ducs de Medinaceli, a El Verger.
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Association Culturelle Ibn Badja Mostaganem-
Algerie
Arran de l'acord amb aquesta associació cultural d'Al-
gèria, es van dur a terme diferents accions. A Espanya, 
es van fer concerts de música andalusina a Dénia, 
Eivissa i Mallorca, i el pintor algerià Hachemi Ameur, 
director de l'Escola de Belles Arts de Mostaganem, 
va exposar la seva obra a Eivissa, Mallorca, El Verger i 
Pego. A Algèria, la Fundació va facilitar concerts dels 
cantautors valencians Borja Penalba i Mire Vives i de la 
Colla el Falçó de música valenciana.

Promoció del transport marítim a l'Estret
La Fundació Baleària, juntament amb el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, la Consejería de Educa-
ción y Cultura de Ceuta i el Ayuntamiento de Algeciras, 
va organitzar el II Concurso de Dibujo Mi primer Barco, 
dirigit a alumnes de Primària de les dues ciutats. El 
concurs té com a objectiu posar en valor les comunica-
cions marítimes entre dos continents.

Participants: 210

PRINCIPALS COL·LABORACIONS O PATROCINIS CULTURALS

Illes Balears
122

Comunitat 
Valenciana

63

Ceuta
42

Catalunya
5

Algèria
5

Melilla
3 Algesires

3

Projecte europeu sobre competències digitals
La Fundació Baleària es va adherir com a coŀlaborador 
associat de l'empresa Tradigenia de Dénia, que és 
un dels set socis del projecte europeu Digital Acces, 
l'objectiu del qual és dotar a les persones grans de les 
habilitats digitals necessàries per a accedir als serveis 
públics online. La Fundació contribuirà a la difusió dels 
resultats del projecte i l'organització de reunions inter-
nacionals a Dénia.

Concert de l'Association Culturelle Ibn Badja Mostaganem-Algerie , a Baleària Port.

243
activitats 
culturals
amb tercers

(-3%)
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Baleària Solidària: voluntariat corporatiu

Activitats destacades
Perruqueria per 

a persones sense 
recursos

Va col·laborar amb 
l'associació Extiende tu 
Mano de Dénia venent 
samarretes per ajudar 
en la posada en funcio-
nament d’un perru-
queria per a persones 
sense recursos.

 100 samarretes venudes

Donacions de 
material humanitari

La Fundació va donar 
material humanitari 
a Cáritas Algeciras, el 
Banc d’Aliments de 
Palma, Hermanos y 
Hermanas de la Cruz 
Blanca de Tánger, i 
Hermanas de la Divina 
Infantita de Melilla.

Ulleres per a l'ONG 
Visió sense Fronteres

La Fundació va en-
tregar a l'ONG Visió 
sense Fronteres ulleres 
aportades pels em-
pleats de la naviliera i 
destinades a nens amb 
risc d'exclusió social i 
amb problemes oftal-
mològics.

300 ulleres recaptades 

Donació de llits 
adaptats a PMR

La Fundació va fer una 
donació de llits adap-
tats a persones amb 
mobilitat reduïda per 
a cobrir les necessitats 
de la residència de gent 
gran Santa Llúcia, de 
Dénia.

10 llits adaptats

143
voluntaris

(-9)

21
activitats

(+4)

Des de 2009 Baleària té un grup de voluntariat corporatiu format per 
personal de la companyia que participa de manera activa i altruista en 
activitats socials, culturals i solidàries de la Fundació Baleària.

Voluntaris 
de Baleària, 
amb material 
humanitari.

Illes Balears
31

Comunitat 
Valenciana

24

Ceuta
4

Catalunya
3

Algesires
2 Melilla

1

65
activitats 

socials
amb tercers

(+5 %)



M
em

òr
ia 

de
 R

SC
 i S

os
te

ni
bi

lit
at

 2
01

8

6

Activitat destacada
Pla de Benestar i Salut

La Fundació Baleària va posar en marxa un pla cen-
trat en potenciar la salut i el benestar, tant físic com  
psicosocial, fomentant hàbits saludables dins i fora 
de l'empresa, amb accions dirigides tant a treballa-
dors, com als seus familiars i a la comunitat. Així, va 
organitzar excursions de senderisme gratuïtes per 
a promoure hàbits saludables, entre les quals va 
destacar la possibilitat de realitzar un tram del Camí 
de Santiago en nou etapes. 

Baleària Saludable

Aquest programa se centra en potenciar la salut i la pràctica esportiva a 
través de coŀlaboracions, convenis, patrocinis i activitats vinculades amb 
el món de la salut i de l'esport. Les activitats, dirigides tant a diferents 
coŀlectius socials com als empleats de la naviliera, estan relacionades amb 
el món de l'esport, l'alimentació o l'oci saludable per a fomentar el benestar 
individual i coŀlectiu.

390
participants

12
excursions

PATROCINIS
ESPORTIUS

Es va signar un conveni amb la 
Fundació per la Pilota Valenciana, 
mitjançant el qual la naviliera es 
va convertir en nou coŀlaborador 
oficial d'aquesta entitat, que gestio-
na l'àmbit professional de la pilota 
valenciana.

El president de Baleària, Adolfo Utor, i el 
vicepresident de la Fundació per la Pilota 
Valenciana, Josep Maria Cataluña.
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EcoBaleària

Albirament de cetacis i animals marins
El programa d'albirament i monitoratge de cetacis i altres espècies 
marines es va ampliar a una nova zona, l'estret de Gibraltar, gràci-
es a l'acord amb l'empresa MMIRC (Marine Mammal Information, 
Research & Conservation), les investigacions de la qual compten 
amb l'aval de la Universidad de Càdiz. També es va unir al programa 
l'associació Pelagicus, dedicada a la conservació i estudi de l'avifauna 
marina del Mediterrani. Es van sumar així a les entitats que duen a 
terme aquest projecte des d'anys anteriors: el Grup Balear d'Ornito-
logia i Defensa de la Naturalesa (GOB), la Conselleria de Medi Ambi-
ent de la Generalitat de Catalunya i el centre d'educació ambiental 
BIoEduca. També es va coŀlaborar amb IMEDEA en un projecte sobre 
la posidònia a Formentera.

 27 vaitges a l'Estret i 16 viatges a Balears.

Activitats pròpies
Expedicionària

Projecte de sensibilització i 
educació ambiental dirigit a 
estudiants de Secundària, que 
consisteix en una expedició 
científica tant a bord dels 
vaixells (on es realitzen albira-
ments) com a terra (a través 
d'activitats mediambientals).

'La Panseta'

Embarcació solar gratuïta que uneix Baleària Port (estació marítima de 
Dénia i seu central de la naviliera) amb el centre de la ciutat. 
El 2018, en la zona d'embarcament de La Panseta, es va col·locar una 
instal·lació informativa sobre la història del port 
de Dénia, la seva evolució i la importància del 
comerç de la pansa al segle XIX. A més, la 
Fundació té un programa destinat a esco-
lars on també difon aquesta temàtica.

599
estudiants

(+42%)

17
centres 

educatius
(+5)

19.161
viatges

(+9%)

270.298
passatgers

(+8%)

727
estudiants

(-24%)

Illes Balears
12

Comunitat 
Valenciana
4

Catalunya
3

19
activitats 

medioambientales
amb tercers

(+35%)

COL·LABORACIONS MEDIAMBIENTALS



fundaciobalearia.org /ca/


