
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Memòria activitats 

2017 
Fundació Especial Antigues Caixes Catalanes 
de Manlleu, Sabadell i Terrassa 

 

Compromesos amb la cultura i el territori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 
fcaixescatalanes.cat

Fundació Especial Antigues Caixes Catalanes de Manlleu, Sabadell i Terrassa 
19.06.2018 

 

 

 

Sumari 

 
1. Presentació ............................................................................................. 3 

2. Activitats 2017 ........................................................................................ 5 

2.1. Valors de futur .................................................................................. 6 

2.2. Concurs BBVA de Dibuix Escolar .......................................................... 7 

2.3. Concerts .......................................................................................... 9 

2.4. Exposicions itinerants ....................................................................... 10 

2.5. Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana ....................................... 11 

2.6. Premi BBVA de Teatre ....................................................................... 13 

2.7. Premi BBVA de Pintura Ricard Camí .................................................... 14 

2.8. Premi BBVA de Música ...................................................................... 15 

2.9. Gran Premi BBVA Zirkòlika de Circ ...................................................... 17 

2.10.  Festival BBVA de Cinema de Muntanya ............................................... 18 

2.11. Premi BBVA a l’Entitat de l’Associacionisme cultural català ..................... 20 

2.12.  Universimés .................................................................................... 21 

2.13.  Congrés Cultura Catalana .................................................................. 22 

2.14.  Programa Beques FACC per a la Gestió d’Entitats de l’Economia Social .... 23 

3. Quadre resum activitat ............................................................................ 24 

4. Agraïments ............................................................................................ 25 

 

 



3 
 

 
fcaixescatalanes.cat

Fundació Especial Antigues Caixes Catalanes de Manlleu, Sabadell i Terrassa 
19.06.2018 

 
1. Presentació 

Un any més, em plau presentar-vos la memòria d’activitats de la Fundació 

Especial Antigues Caixes Catalanes de Manlleu, Sabadell i Terrassa (FACC) de 

l’any 2017, com a resum de l’activitat realitzada a l’exercici. 

Any rere any, des del 2013 que la Fundació es va constituir, la nostra finalitat 

ha estat  continuar fent l’obra social i cultural que les antigues caixes 

realitzaven a Catalunya, però sobretot estendre la cultura al territori a través de 

les diverses activitats, i ajudar a la projecció de joves talents a través de la 

convocatòria de premis.  

Actualment, ja són 9 els premis culturals que convoquem any rere any, en 

disciplines tan diverses com la literatura, la música, les arts plàstiques i 

escèniques, el cinema i l’associacionisme cultural. Alguns d’ells amb llargues 

trajectòries que són un referent a nivell nacional i internacional.   

I ho fem de la mà d’entitats que treballen amb aquests professionals, i que 

coneixen les seves necessitats, però també d’equipaments que ens ajuden en la 

difusió del premiats o les obres guardonades.  

La memòria d’activitats 2017 que presentem mostra la clara aposta pels premis 

culturals com a plataformes per fomentar la creació, la difusió de projectes i el 

descobriment de nous talents i tendències. Les gires i les activitats que 

organitzem al voltant dels premis ens permeten portar la cultura arreu de 

Catalunya.  

Durant el 2017, a més de convocar els Premis, hem continuat fent concerts i 

exposicions itinerants, i  hem incrementat les nostres relacions amb entitats i 

associacions culturals i professionals del territori.  

Hem creat noves activitats al voltant dels premis i hem iniciat col·laboracions 

amb entitats culturals i educatives per al foment de la Cultura com és la 

commemoració del 40è Congrès de Cultura Catalana i el programa 

d’Universimés, una iniciativa dirigida a proporcionar una experiència formativa a 

persones amb discapacitat intel·lectual, i el Programa de Beques FACC per al 

Gestió d’Entitats de l’Economia Social, adreçat a professionals de fundacions i 

associacions de Catalunya.  

Des d’aquí volem donar les gràcies a totes les entitats amb què col·laborem, i 

especialment a BBVA CX, per la seva implicació i suport econòmic en la majoria 

de les nostres activitats.   

Ens sentim compromesos amb al cultura i el territori, 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 2017 

 

 
 
CULTURAL 
Literatura 
Premi BBVA Sant Joan 
La Setmana del Llibre en Català 
Diada del Llibre 
Avui també és Sant Joan 
 
Arts escèniques i audiovisuals 
Premi BBVA de Teatre 
Gran Premi BBVA Zirkòlika de Circ 
Festival BBVA de Cinema de Muntanya 
Cicle BBVA de Cinema de Muntanya 
 
Música 
Premi BBVA de Música al Talent Individual 
Premi BBVA de Música de Cambra Montserrat 
Alavedra 
Concerts tradicionals 
 
Arts plàstiques 
Premi BBVA de Pintura Ricard Camí 
Concurs BBVA de Dibuix Escolar 
 
Exposicions 
Espais Recobrats 
Menús de guerra 

FORMACIÓ I SOCIAL 
Formació 
Programa Beques FACC per a la Gestió 
d’Entitats de l’Economia Social 
Programa UniversiMés per a persones amb 
discapacitat intel·lectual 
Masterclasses de música catalana 
Valors de Futur 
 
Premis 
Territoris Solidaris 
Premi BBVA a l’Entitat de l’Associacionisme 
Cultural Català 

COL·LABORACIONS 
Fundació Catalunya Cultura 
Congrés Cultura Catalana 
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2.1. 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 2017 es va dirigir 
a 1.023 centres educatius, es van realitzar un total de 8.715 classes i 

van assistir 210.307 alumnes).  
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2.2. 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 2017 el Concurs va arribar a la 36a edició. Hi van participar 136 
escoles de 89 poblacions diferents.  

En aquesta edició es continua treballant l’educació emocional a través 
dels “Sis contes per créixer”, escrits per Júlia Prunés.  

Al voltant del Concurs i per a donar-hi més continuïtat es va celebrar la 

tercera edició de “El Gran Llibre de les històries imaginades”. És un 
espectacle participatiu de creació de contes que es porta a terme a Fires 

i Festes Majors de 10 poblacions de Catalunya.  

Es va dur a terme a: Canovelles, Les Borges Blanques, El Vendrell, 

Empuriabrava-Castelló d’Empuries, Solsona, Vila-seca, Barberà del 
Vallès, Manresa, Alcover i Sant Feliu de Guíxols. 
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2.3. 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.  

Durant el 2017 es van celebrar 5 concerts a les 5 poblacions 
tradicionals, Sant Boi de Llobregat, Rubí, Terrassa, Manlleu i l’Abadia de 

Montserrat, amb una assistència total de 1.841 persones. 

Els preus són populars i es fan descomptes per a persones amb risc 
d’exclusió social, gent gran, alumnes de música, etc.   

Paral·lelament, el 2017 també hem organitzat 8 concerts “De Pel·lícula” 
arreu de Catalunya i de forma extraordinària, 4 concerts dels 2 darrers 

grups guanyadors del Premi BBVA de Música de Cambra Montserrat 
Alavedra, els Kebyart Ensemble i el Trio Camilli. 
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2.4. Exposicions itinerants 

La Fundació Antigues Caixes Catalanes va itinerar durant el 2017 
l’exposició, Menús de Guerra. Cuina d’avantguarda i supervivència, que 

vam coproduir amb el Museu d’Història de Catalunya, a 2 poblacions, 
Cornellà de Llobregat i La Seu d’Urgell. 

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 que va durar fins a mitjans de 
març 2017.  
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2.5.  Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana 

Al 2017 es va celebrar el 37a 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 i Carme Riera, entre d’altres. Rafael Vallbona 
va guanyar l’edició del 2017.   

 
 

 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

A la 37a edició, van assistir 250 persones a l’acte de lliurament i es van 

presentar a concurs 47 escriptors.  
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2.5.1. 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 ha organitzat el 4rt 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, si bé 

enguany excepcionalment ha arribat a un total de 18, 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, 

Carme Riera o Rafael Vallbona, 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 va 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 2017, Rafael Vallbona. 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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2.6. Premi BBVA de Teatre 

Al 2017 es va celebrar la 17a 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 Torroella 
de Montgrí, Valls, Manlleu, Tàrrega, Calldetenes i Martorell), i el 
guanyador es coneix el dia de la gala. 

Al 2017 l’obra guanyadora va ser per L’Empestat de la cia. Associació 
Artística Indi Gest, 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. 

 

      
Al 2017 un total de 60 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 3.308 persones.   

Per segon any consecutiu s’ha realitzat l’espectacle de teatre infantil i 

juvenil a escena “Manlleu Actua”, en què va col·laborar la FACC. 

 

 



14 
 

 
fcaixescatalanes.cat

Fundació Especial Antigues Caixes Catalanes de Manlleu, Sabadell i Terrassa 
19.06.2018 

 

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 2017 es va celebrar la 15 edició. S’hi van presentar 205 obres 

dels quals es van seleccionar 24 obres finalistes. La guardonada va ser 
Brigitta Both, amb l’obra “Sincronitzats” i també es va concedir un 
accèssit a l’obra “Somni en blanc 31/17” de Núria Ruano. 

 
Coincidint amb la concessió del premi, es va inaugurar una exposició al 

Centre Cultural Terrassa amb les 24 obres finalistes i amb totes les 
obres guanyadores de les edicions precedents. 

 

 

 

 
 



15 
 

 
fcaixescatalanes.cat

Fundació Especial Antigues Caixes Catalanes de Manlleu, Sabadell i Terrassa 
19.06.2018 

 

2.8. Premi BBVA de Música 

En l’any 2017 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 20.000 euros 
com a retribució d’una gira de 5 concerts per tot Catalunya.  

És un Premi biennal i la propera convocatòria és al 2018. 
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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 segona edició, van participar 125 alumnes de 22 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 segona edició es va celebrar a Vic i va 
comptar amb el suport de l’Escola de Música i Conservatori de Vic, 

L’Atlàntida Centre d’Arts Escèniques d’Osona i l’Ajuntament de Vic.  

Compta amb la coorganització de l’Associació de Conservatoris de 

Catalunya. 

Aquest any també s’ha realitzat la primera edició d’un cicle de Master-
classes de piano, guitarra, corda, vent i cant que es realitzen en 5 sessions 

distribuïdes pel territori. 
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2.9. Gran Premi BBVA Zirkòlika de Circ 

Al 2017 es va fer la 4a 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 20.000 euros. 

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

organitzats per la revista Zirkòlika. 

              

 

 
 
 

Al 2017 un total de 21 companyies van ser nominades. A les 

representacions i a la Gala final de concessió del Premi hi van assistir 
4.931 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 2017 (35a edició) es van presentar 119 pel·lícules de 27 
països, de les quals es van seleccionar 44 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 2017, les projeccions de les pel·lícules es van 
portar a 25 poblacions de Catalunya, en les quals s’hi van projectar tres 

de les pel·lícules que es van premiar a la darrera edició del Festival 
BBVA de Cinema de Muntanya. Hi van assistir 2.164 persones. 

Les pel·lícules projectades varen ser:  "Freedom Under Load", Gran 

Premi 2016 i Premi FEEC a la millor fotografía, "La Liste", Premi 
GRANDVALIRA al millor film d'Esports de Muntanya 

2016, i "Jurek", Premi BBVA al millor film de Muntanya 2016 i Premi 
BOREAL al millor guió.  

La presentació de les pel·lícules a cada entitat va a càrrec de Joan 

Salarich, director del Festival. 
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2.11. Premi BBVA a l’Entitat de l’Associacionisme cultural 
català 

Els Premis Antoni Carné de l’Associacionisme Cultural Català tenen la 
finalitat de visualitzar, homenatjar i reconèixer a persones, entitats i 
mitjans de comunicació que s’hagin caracteritzat, des de les seves 

propostes i activitats, en el foment de l’associacionisme i els seus valors 
inherents que comporten una visió oberta, sense afany de lucre, cultural i 

democràtica. 

El Premi BBVA a l’Entitat de l’Associacionisme Cultural Català, és un dels 3 
premis que s’atorguen a la gala dels Premis Antoni Carné de 

l’Associacionisme Cultural Català, i té per objectiu reconèixer la tasca d’una 
entitat que treballa per l’associacionisme cultural català. 

Va adreçat a les persones o organitzacions que treballen en la difusió de 
l’associacionisme i la cultura popular a Catalunya i s’atorguen 3.000 €, 
trofeu Premi “Antoni Carné” de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català i 

diploma acreditatiu. 

L’entitat guanyadora va ser la Coordinadora d'Entitats del Poble Sec. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 
fcaixescatalanes.cat

Fundació Especial Antigues Caixes Catalanes de Manlleu, Sabadell i Terrassa 
19.06.2018 

2.12. Universimés 

UniversiMÉS és una iniciativa de les entitats FUB i Ampans dirigida a 
proporcionar una experiència vital i formativa positiva de la universitat a 

persones amb discapacitat intel·lectual, i compta amb la col·laboració de la 
Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA CX que ofereixen 40 beques que 

cobreixen l’import total de la matrícula a tots els participants. 

El programa té com a objectiu oferir-los oportunitats vitals enriquidores com 
ara formar part de la comunitat universitària, de manera que sentin aquesta 

institució més propera, accedir a continguts i activitats formatives que 
eixamplin el seu ventall d’interessos socials i culturals i incrementar la seva 

relació amb l'entorn social. 
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2.13. Congrés Cultura Catalana 

La Fundació Congrés de Cultura Catalana (FCCC) té com a activitat 

fundacional estimular la reflexió a través de les diferents àrees del 

coneixement i amb col·laboració entre les diferents institucions culturals, 

polítiques i científiques. La Fundació Congrés de Cultura Catalana va voler 

dedicar el 2017 a la commemoració dels 40 anys del Congrés de Cultura 

Catalana, com un esdeveniment que va protagonitzar la societat civil i que 

va ser el motor de redreçament cultural de Catalunya.  

 

Durant aquest any 2017, gràcies a la col·laboració de la FACC i BBVA CX 

s’han pogut realitzar diverses activitats en commemoració dels 40 anys del 

Congrés de Cultura Catalana. Les més significatives van ser les conferències 

que es van portar per tot el territori per a la divulgació del Congrés, així 

com el simposi “El Congrés de Cultura Catalana en la transició (40 anys), en 

col·laboració amb diferents entitats i el documental sobre el Congrés en 

coproducció amb TV3 i Incís Films, que es presentarà l’any 2018.  

 

 

 



23 
 

 
fcaixescatalanes.cat

Fundació Especial Antigues Caixes Catalanes de Manlleu, Sabadell i Terrassa 
19.06.2018 

2.14.  Programa Beques FACC per a la Gestió d’Entitats de 
l’Economia Social 

La Fundació Antigues Caixes Catalanes, en col·laboració amb la Fundació 
Universitària del Bages (Campus UManresa de la UVic-UCC), ofereixen 
el Primer Programa Beques FACC per a la Gestió d'Entitats de l'Economia 

Social. 

Cada cop som més les entitats que es dediquen a l’Economia Social i al 

dedicar gran part del seu temps a l'activitat deixen de banda la formació. És 
per això que aquest programa de formació, que consta de 7 mòduls, serveix 
per aprendre aspectes com la gestió, organització, gestió comercial, 

fiscalitat i comunicació, entre altres temes. Les beques possibiliten que 
professionals que treballen al tercer sector puguin fer-lo amb un mínim 

cost. 
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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

VALORS DE FUTUR 210.307 210.307 n.d. 8.715 n.d.

CONCURS BBVA DE DIBUIX ESCOLAR (inclou Gran Llibre) 1.333 20.400 46 11 11

CONCERTS 9.470 9.470 0 17 11

EXPOSICIONS ITINERANTS 534 534 0 2 2

PREMI BBVA DE MÚSICA AL TALENT INDIVIDUAL (inclou 

Masterclasses) 250 497 15 6 6

PREMI BBVA SANT JOAN DE LITERATURA 250 47 1 1 1

AVUI TAMBÉ ÉS SANT JOAN (signatures, presentacions 

llibres, Fires literàries, La Setmana) 1.528 1.528 0 36 31

PREMI BBVA DE TEATRE 3.308 60 6 20 15

FESTIVAL BBVA DE CINEMA DE MUNTANYA 6.614 119 44 22 3

CICLE BBVA DE CINEMA DE MUNTANYA 2.164 2.164 0 25 21

GRAN PREMI BBVA ZIRKÒLIKA DE CIRC 4.931 21 1 14 12

PREMI BBVA A L'ENTITAT DE L'ASSOCIACIONISME 175 175 1 1 1

UNIVERSIMÉS 150 40 1 1 1

TOTAL 241.014 245.362 115 8.871 115

ACTIVITAT 2017
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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 2017.  
 
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.  
 

A les entitats donants i especialment 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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