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1. Presentació 

Em plau presentar-vos la memòria d’activitats de la Fundació Especial 

Antigues Caixes Catalanes de Manlleu, Sabadell i Terrassa (FACC) de 
l’any 2016, com a resum de l’activitat realitzada a l’exercici. 

La nostra finalitat, des que la Fundació es va constituir al 2013, ha estat 

continuar fent l’obra social i cultural que les antigues caixes realitzaven a 
Catalunya, especialment les accions més rellevants, preservant els 

objectius que les van configurar, però també adaptant-les als nous 
temps i fent que tinguin una major dimensió i projecció al territori.  

En aquest sentit, aquesta memòria d’activitats 2016 mostra la clara 

aposta de la Fundació pels Premis que convoca en disciplines tan 
diverses com la literatura, les arts escèniques, les arts plàstiques o el 

cinema, entre d’altres.  

Estem convençuts que els Premis incentiven als joves professionals a 

continuar creant, però a la vegada  fan possible un doble objectiu que 
creiem que és necessari: ajudar-los en la seva projecció i difusió, i a la 
vegada, estendre la cultura a tot Catalunya, a través de diverses accions 

que donen a conèixer les obres guanyadores.  

Així doncs, durant el 2016, hem desenvolupat activitats innovadores i 

creatives al voltant d’aquests Premis que en la majoria dels casos 
compten amb una llarga trajectòria històrica que ja són un referent a 
nivell nacional i internacional.   

Per fer això possible, la Fundació Antigues Caixes Catalanes treballa  
amb entitats, associacions i professionals del territori que mantenen 

relació amb aquests col·lectius, i que ens ajuden a adaptar i fer créixer 
any rere any cadascun dels Premis.  

Així, vam rellançar el Premi BBVA de Música de Cambra Montserrat 

Alavedra (darrera edició l’any 2012) i vam crear una nova modalitat 
dirigida a estudiants de música entre els 12 i els 20 anys, el Premi BBVA 

de Música al Talent Individual. 

En aquest camí que vam encetar amb il·lusió el 2013, hem comptat en 
tot moment amb el suport de BBVA CX, per realitzar la majoria de les 

nostres activitats d’arreu de Catalunya i de la col·laboració històrica de 
les Fundacions de les antigues caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa.  

Ens sentim compromesos i volem que l’activitat cultural sigui més 
propera, útil i solidària, i així ho continuarem fent en el futur.  

 

 
Jaume Ribera Segura 

President 
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Missió, visió i valors 

MISSIÓ:  

 Realitzar iniciatives socials i culturals dirigides a promoure el  

progrés humà, educatiu i cultural de les persones. 

VISIÓ: 

 Suscitar una consciència ciutadana, participativa, compartida i 
responsable que impliqui a totes les persones i institucions.  

VALORS:  

 Proximitat a les persones i al territori  

 Pluralitat  

 Creativitat i innovació  

 Relació i participació amb les persones i les entitats 

 Compromís social 

 Solidaritat  

 

Qui som? Dades d’interès 

La Fundació Antigues Caixes Catalanes es regeix per un Patronat format 
per: 

 Sr. Jaume Ribera Segura, President 
 Sr. Joan B. Casas Onteniente, Vicepresident 

 Sr. Miquel Torrents Espuña, Vocal 
 Sr. Francesc Roig Queralt, Vocal 

 Sr. Joan Badia i Pujol, Vocal 
 Sr. Jordi Espona Arumí, Vocal i secretari 

La gerència i direcció són portades a terme per la Sra. Belén Latorre 

Laguna. 

El patronat està representat per persones vinculades al món social i 

cultural, així com a les antigues caixes d’estalvis.  

 
Fundació Antigues Caixes Catalanes 

Carrer Gràcia, 17 
08201 – Sabadell 

Telèfon 937 346 736  
fundacio@fcaixescatalanes.cat 
www.fcaixescatalanes.cat 

 

mailto:fundacio@fcaixescatalanes.cat
http://www.fcaixescatalanes.cat/
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2. Activitats  
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2.1. Territoris Solidaris 

Territoris Solidaris és un programa mitjançant el qual BBVA ofereix als 
seus empleats en actiu l'oportunitat de participar de forma activa en la 

selecció i concessió d'ajudes a projectes amb finalitats socials i solidaris 
desenvolupats per entitats sense ànim de lucre.  

La FACC, amb la participació de les Fundacions territorials, participa en 

la tasca de difusió del projecte.  

Al 2016,  

 Es van presentar 90 projectes 

 32 projectes van rebre un ajut d’un màxim de 10.000 euros 

 La dotació total es va situar en 300.000 euros que beneficiaran a 

40.000 persones de tot Catalunya 

 Els projectes més votats van ser els vinculats a l’atenció a la infància i 

la joventut, a l’assistència a persones amb discapacitat i a l’atenció a 
malalts i familiars. 
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2.2. Valors de futur 

Valors de Futur és un programa pedagògic en valors associats a l’ús dels 
diners, que aborda els continguts relacionats amb l'ús responsable dels 

diners en el marc d'una educació en valors. Nens de 6 a 15 anys.  

Valors de futur és una iniciativa que té com a objectiu promoure 
competències i valors associats a l'ús dels diners, com l'esforç, la 

solidaritat i l'estalvi, entre d'altres, mitjançant la realització de tallers 
participatius que fomenten la reflexió i el diàleg a l'aula.  

La inscripció al programa i els materials pedagògics són completament 
gratuïts. Aquest programa es desenvolupa a BBVA i s’ha ampliat a les 
escoles del territori d’origen de la Fundació Antigues Caixes Catalanes. 

Es desenvolupa durant tot l’any en període escolar (al 2016 es va dirigir 
a 1.036 centres educatius, es van realitzar un total de 8.823 classes i 

van assistir 213.756 alumnes).  
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2.3. Concurs BBVA de Dibuix Escolar 

L'objectiu del concurs és estimular la creativitat dels escolars en la 
faceta del dibuix, estímul que compta amb l'al·licient que els treballs 

premiats serveixen per il·lustrar el contingut d'un nou llibre de la 
col·lecció "Concurs de Dibuix Escolar“.  

Els escolars de primària de totes les escoles de Catalunya elaboren un 

dibuix a partir d’una sèrie de contes, que es publiquen en un llibre amb 
les il·lustracions dels alumnes guanyadors.  

El Concurs va ser creat per l’Obra Social de Caixa Terrassa, i actualment 
està convocat i promogut per la Fundació Antigues Caixes Catalanes i 
BBVA CX, amb la col·laboració de la Fundació Antiga Caixa Terrassa. 

Al 2016 el Concurs va arribar a la 35a edició. Hi van participar 85 
escoles de 57 poblacions diferents.  

Es va canviar la temàtica i es va començar a treballar l’educació 
emocional a través dels “Sis contes per aprendre a ser feliços”, escrits 
per Júlia Prunés.  

Al voltant del Concurs i per a donar-hi més continuïtat es va celebrar la 
segona edició de “El Gran Llibre de les històries imaginades”. És un 

espectacle participatiu de creació de contes que portem a 10 Fires i 
Festes Tradicionals de tot Catalunya. 
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2.4. Concerts  

Concerts de música clàssica que itineren per les diferents poblacions 
catalanes. Organitzem els concerts i fem la gestió amb tots els 

equipaments. 

Els concerts es realitzen durant tot l’any i especialment en èpoques 
especials com Nadal i Setmana Santa.  

L’any 2016 es va signar un conveni amb la Fundació Música Solidària en 
el qual s’ha presentat el Cicle de Música Solidària: Música contra la 

pobresa infantil coorganitzat per la Fundació Música Solidària, la 
Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA CX. Un cicle de 24 concerts 
que té dos objectius: fer arribar la música clàssica arreu de Catalunya, i 

especialment a poblacions i a persones on no arriba habitualment, i la 
captació d’ingressos per compartir amb Càritas Catalunya el projecte 

social centrat en la pobresa infantil. Els concerts han estat interpretats 
per l’Orquestra Amics UNESCO Barcelona.    

Durant el 2016 es van celebrar 30 concerts a 26 poblacions d’arreu del 

territori, amb una assistència total de 12.100 persones. 

Els preus són populars i es fan descomptes per a persones amb risc 

d’exclusió social, gent gran, alumnes de música, etc.   
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2.5. Exposicions itinerants 

La Fundació Antigues Caixes Catalanes va itinerar durant el 2016 dues 
exposicions procedents del catàleg permanent de la Fundació  Antiga 

Caixa Sabadell 1859, La vida a pagès i Contes infantil de la Guerra. En 
total es van fer 5 itineràncies. 

En el 2014, es va coproduir una exposició, Menús de Guerra. Cuina 
d’avantguarda i supervivència, amb el Museu d’Història de Catalunya, i 
al 2016 es van fer 4 itineràncies. 

El 2016, juntament amb el mNACTEC (Museu Nacional de la Ciència i la 
Tècnica de Catalunya) es va coproduir una nova exposició, Espais 

Recobrats. Els nous usos del patrimoni industrial català, i se’n va fer una 
primera itinerància a la seu del Museu.  

Al setembre, també es va organitzar l’exposició del guanyador del Premi 

BBVA de Pintura Ricard Camí 2015, Territoris de l’oblit, al Centre Cultural 
Terrassa. 

Durant el 2016, en total es van itinerar 11 exposicions a 9 poblacions 
diferents d’arreu de Catalunya, i les van visitar 17.146 persones entre 
visitants i escoles que participen en les activitats relacionades. 
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2.6. Jornada BBVA d’Economia i Perspectives 

Aquesta conferència s’ha organitzat de manera ininterrompuda des de 
1991 (inicialment com a Caixa Sabadell).  

L’objectiu d’aquesta activitat ha estat oferir a la societat un espai de 
reflexió i anàlisi de les perspectives socials i econòmiques de l’any en 

curs, a càrrec de reconeguts experts.  

En l’edició del 2016 van participar a la jornada l’economista Rafael 
Doménech (BBVA), que va donar el punt de vista més econòmic i el 

president de Lead To Change i de la Barcelona Drucker Society, Xavier 
Marcet, que va donar una visió més des de l’àmbit social. L’acte va ser 

presentat i moderat pel periodista Antoni Bassas. 

Va presidir l’acte el vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda, 
l’Hble. Sr. Oriol Junqueras. Van assistir un total de 450 persones.  
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2.7. Premi BBVA de Pintura Ricard Camí 

El Premi BBVA de pintura Ricard Camí s’adreça a joves pintors 
contemporanis. Es va instituir l’any 1988, per l’Obra Social de Caixa 

Terrassa, amb la finalitat d’estimular la creació pictòrica i de contribuir a 
la promoció i a la projecció de joves valors. Amb el pas dels anys, s’ha 

anat introduint en els cercles culturals, artístics i docents, i ha 
esdevingut una cita tradicional dins del panorama artístic català. Premi: 
18.000 euros i 6.000 accèsit.  

  
Cada dos anys, els artistes tenen l’oportunitat de presentar les seves 

noves creacions i d'optar a uns premis que compten amb l’incentiu 
d’una dotació econòmica important i amb un jurat altament qualificat, 
format per persones de prestigi en els àmbits de la crítica, de la història 

de l’art i de l’activitat artística. 
 

Per a donar continuïtat al Premi, l’any següent a la seva convocatòria 
s’organitza una exposició de l’artista guanyador. 
 

L’any 2015 es va celebrar la 14 edició. S’hi van presentar 210 artistes 
dels quals es van seleccionar 25 obres finalistes. 

 
Al 2016 es va organitzar una exposició de l’obra de l’artista guanyador 
de la 14ª edició, “Territoris de l’oblit” de Manu vb Tintoré, al Centre 

Cultural Terrassa. Un total de 3.300 persones van visitar l’exposició. 
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2.8.  Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana 

Al 2016 es va celebrar el 36a edició del Premi BBVA Sant Joan, instituït 

per Caixa Sabadell el 1981, amb l’objeciu de contribuir a l’enriquiment 
de la literatura catalana i fomentar l’escriptura i la lectura en català. Hi 

poden optar obres de qualsevol modalitat de prosa literària escrites 
originalment en català, independentment de  la  nacionalitat  i/o 
residència   de   l’autor.  

 
La  dotació  del premi és de 35.000€ lliures d’impostos més els drets 

d’autor de l’edició comercial de l’obra, a càrrec d’Edicions 62. Això el 
converteix en el tercer premi literari en llengua catalana per la seva 
dotació. Entre els guanyadors figuren els autors més rellevants de la 

literatura catalana dels darrers anys: Baltasar Porcel, Jordi Coca, Vicenç 
Villatoro, Maria de la Pau Janer, Valentí Puig, Toni Sala, Pep Coll, Melcior 

Comes, Najat El Hachmi, entre d’altres. Carme Riera va guanyar l’edició 
del 2016.   
 

 
 

  

   

 

 

A la 36a edició, van assistir 250 persones a l’acte de lliurament i es van 
presentar a concurs 34 escriptors.  
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2.8.1. Cicle BBVA Avui també és Sant Joan i La Setmana del 
Llibre 

A l’entorn del Premi BBVA Sant Joan i per tal de potenciar-lo i fer que 
pugui arribar arreu del territori català, la FACC i BBVA CX han organitzat 

el 3r cicle de l’Avui també és Sant Joan. Es tracta d’una activitat que té 
la finalitat de fomentar la literatura catalana de qualitat i la reflexió 

sobre els valors universals entre la societat. 

L’activitat es porta a 12 biblioteques públiques de Catalunya (el 2016 

s’ha passat de 10 a 12 biblioteques per la bona acceptació de l’activitat) 
i té el format de conferència/debat a partir d’una conversa entre una 
psicòloga i l’autor d’un dels llibres guanyadors del Premi BBVA Sant Joan 

de literatura catalana. Es pren com a referència les obres dels escriptors 
i es tracten valors i emocions universals. Hi participen els diferents clubs 

i grups de lectura de les biblioteques. 

Reconeguts escriptors com Jordi Coca, Andreu Martín, Ada Castells o 

Carme Riera, i de novells com Àlvar Caixal, Melcior Comes i Najat El 

Hachmi tots guardonats també amb el Premi BBVA Sant Joan, i 

psicòlogues com Núria Vendrell, Anna R. Ximenos, Núria Beitia i Pilar 

Arlándiz van participar en les diferents converses d’aquest tercer cicle. 

També a l’entorn del Premi BBVA Sant Joan, la FACC i BBVA CX van 
participar en La Setmana del Llibre en Català que es va celebrar a 

Barcelona i on es va presentar el nou guardonat de l’edició del 2016, 
Carme Riera. També es va donar un petit ajut a diverses biblioteques 
públiques per a poder adquirir nous llibres a La Setmana i així poder 

ampliar i renovar llibres. 
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2.9. Premi BBVA de Teatre 

Al 2016 es va celebrar la 16a edició del Premi BBVA de Teatre. Activitat 

cultural de suport a grups i entitats que fan teatre. El seu objectiu és 
servir de plataforma per a què les companyies de teatre puguin donar a 

conèixer els seus treballs. El Premi és l'oportunitat per fer un pas 
endavant, conscients de les dificultats que tenen dia a dia els actors, 
directors i professionals del sector.  

Les obres es presenten en format DVD i són visionades pel jurat, que 
escull a les 6 finalistes. Les finalistes es representen en directe en 

diverses poblacions catalanes (en aquesta edició van pasar per Valls, 
Salt, Martorell, Calldetenes, Tàrrega i Manlleu), i el guanyador es coneix 
el dia de la gala. 

Al 2016 l’obra guanyadora va ser per Psicosi de les 4.48 de la cia. The 
Three Keatons, que va obenir com a premi una gira valorada en 20.000 

euros a diversos teatres de Catalunya (Teatres Amics) i al festival de 
Temporada Alta. 

Com a novetat s’ha presentat una jornada d’espectacles al carrer, amb 

la qual el Premi torna als seus orígens i recupera una de les activitats 
més populars, “Manlleu, teatre de carrer”. 

 

      
 

Al 2016 un total de 116 obres optaven al premi, de les quals es van 

escollir les 6 finalistes. A les representacions i a la Gala final de 
concessió del Premi hi van assistir 2.578 persones. 
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2.10. Festival BBVA de Cinema de Muntanya 

El Festival BBVA de Cinema de Muntanya, un dels més importants i 
prestigiosos del món en el seu gènere, exhibeix i posa en competició 

cada any els millors films a nivell mundial sobre activitats relacionades 
amb la muntanya i la natura.  

Es convoca des de l’any 1982. L'ampli ventall de possibilitats temàtiques 
que ofereixen les bases del festival permet que durant els 10 dies 
d'exhibició es projectin documentals de diversos gèneres: d'expedicions, 

reportatges de natura, d'esports d'aventura, documentals ecològics, 
etc..  

Organitza la Fundació Festival de Cinema de Muntanya de Torelló. La 
FACC i BBVA CX col·laboren en la coorganització del festival donant 
suport econòmic per als premis, despeses del premi i per a l’acte 

d’atorgament. Durant l’any es fan exposicions i projeccions de les 
pel·lícules guanyadores.  

A l’edició del 2016 (34a edició) es van presentar 134 pel·lícules de 28 
països, de les quals es van seleccionar 38 finalistes que es van projectar 
en el decurs del Festival. 

Es van realitzar moltes activitats a l’entorn del festival: exposició, 
xerrades i projeccions, amb una assistència de més de 6.600 persones. 
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2.10.1. Cicle BBVA de Cinema de Muntanya 

Amb l’objectiu d’acostar el Festival BBVA de Cinema de Muntanya a 
diverses poblacions de Catalunya i fomentar els valors del coneixement i 

el respecte per la muntanya, la Fundació Antigues Caixes Catalanes i 
BBVA CX organitzen, a més de la itinerància d’exposicions, aquest Cicle 

BBVA de Cinema de Muntanya, en col·laboració amb entitats 
excursionistes de Catalunya i el Festival de Cinema de Muntanya de 
Torelló. 

En aquesta edició del 2016, es van doblar les projeccions i es van portar 
a 20 poblacions de Catalunya, en les quals s’hi van projectar quatre de 

les pel·lícules que es van premiar a la darrera edició del Festival BBVA 
de Cinema de Muntanya. Hi van assistir 2.020 persones. 

La presentació de les pel·lícules a cada entitat va a càrrec de Joan 
Salarich, director del Festival. 
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2.11. Gran Premi BBVA Zirkòlika de circ 

Al 2016 es va fer la 3a edició del Gran Premi BBVA Zirkòlika de Circ, 
amb l’objectiu de donar suport al circ, incentivar la creativitat de les 

companyies i reforçar la seva professionalització.  

El Premi és un dels millors dotats econòmicament en arts escèniques a 

Catalunya. Consisteix en una gira per Catalunya per la qual la 
companyia guanyadora rep un total de 16.000 euros. 

Aquest Premi forma part dels Premis Zirkòlika de Circ de Catalunya, 

organitzats per la revista Zirkòlika. 

              

 

 
 
 

Al 2016 un total de 42 companyies es van presentar al certamen. A la 
Gala final de concessió del Premi 2016 hi van assistir 360 persones. 
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2.12. Premi BBVA de Música 

En l’any 2016 s’ha convocat el Premi BBVA de Música, que té com a objectiu 
potenciar la formació musical dels joves músics i estudiants i ajudar-los en 

la seva projecció professional. 

El Premi BBVA de Música presenta dues modalitats: 

 

Premi BBVA de Música de Cambra Montserrat Alavedra 

Dirigit a joves músics de grau superior i professionals. Aquest Premi va ser 

instituït per l’Obra Social de Caixa Terrassa i vol retre un homenatge a la 
soprano lírica Montserrat Alavedra i Comas, que va morir prematurament 

l’any 1991, un any abans de la primera edició. 

El Premi té com a objectiu potenciar la formació musical dels joves músics i 
ajudar-los en la seva projecció professional, i consisteix en 16.000 euros 

com a retribució d’una gira de 4 concerts per tot Catalunya.  

Al 2016 van participar 10 grups de música de cambra i el 1r i 2n Premi van 
resultar ex aequo en els grups Kebyart Ensemble, Trio Camilli (1r Premi) i 
Trio Lorca i Trio Kaukokaipuu (2n Premi).  
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Premi BBVA de Música al Talent Individual 

Dirigit a estudiants de grau professional que cursen estudis reglats als 
Conservatoris Professionals, Centres Autoritzats de Grau Professional i 

Centres Integrats de Catalunya. 

En aquesta primera edició, van participar 152 alumnes de 19 Conservatoris 
Professionals, Centres Autoritzats de Grau Professional i Centres Integrats 

de tot Catalunya.  

El Premi és itinerant i cada edició té com a seu un Conservatori d’una 

població catalana diferent. La primera edició es va celebrar a Manresa i va 
comptar amb la col·laboració especial de l’Escola Municipal de Música de 
Manresa i l’Ajuntament de Manresa. 

Convocat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA CX i 
coorganitzat amb l’Associació de Conservatoris de Catalunya. 
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3. Quadre resum activitat 

 

Assistents a 

actes, concerts, 

exposicions, 

cicles…

Participants 

activitat

Projectes 

escollits 

guanyadors

Concerts, 

conferències, 

exposicions o 

actes

Poblacions on 

s'ha realitzat 

accions o 

actes

TERRITORIS SOLIDARIS 115 90 32 2 2

VALORS DE FUTUR 213.756 213.756 0 8.828 n.d.

CONCURS BBVA DE DIBUIX ESCOLAR (inclou Gran Llibre) 872 16.872 41 11 11

CONCERTS 12.100 12.100 0 30 26

EXPOSICIONS ITINERANTS 17.146 17.146 0 11 9

JORNADA BBVA D'ECONOMIA I PERSPECTIVES 450 450 0 1 1

PREMI BBVA DE MÚSICA DE CAMBRA M. ALAVEDRA 300 10 4 3 1

PREMI BBVA DE MÚSICA AL TALENT INDIVIDUAL 250 152 15 1 1

PREMI BBVA SANT JOAN DE LITERATURA 250 34 1 1 1

AVUI TAMBÉ ÉS SANT JOAN (signatures, presentacions 

llibres, La Setmana) 693 693 0 18 16

PREMI BBVA DE TEATRE 2.578 116 6 15 12

FESTIVAL BBVA DE CINEMA DE MUNTANYA 6.614 134 38 22 3

CICLE BBVA DE CINEMA DE MUNTANYA 2.020 2.020 0 26 20

GRAN PREMI BBVA ZIRKÒLIKA DE CIRC 645 42 1 3 1

TOTAL 257.789 263.615 138 8.972 104

ACTIVITAT 2016
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4. Agraïments 

La Fundació Antigues Caixes Catalanes agraeix el suport de la Fundació 

Antiga Caixa Manlleu, la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 i la Fundació 
Antiga Caixa Terrassa per la implicació i col·laboració de les activitats 

realitzades durant el 2016.  
 
També a totes a les entitats i associacions que han col·laborat a través de la 

cessió d’equipaments, difusió, o coorganització d’activitats. També a la 
Generalitat, els ajuntaments i els mitjans de comunicació, que amb la seva 

presència o difusió han fet possible que les activitats hagin arribat a més 
persones.  
 

I a BBVA CX, un agraïment especial, perquè la majoria d’activitats que la 
Fundació realitza està dins de l’acord marc de col·laboració que renovem any 

rere any. Un suport econòmic que fa possible garantir la continuïtat de les 
activitats històriques de les tres entitats més rellevants, així com impulsar 
noves accions culturals i socials que portem a terme a tot Catalunya. 
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