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PRESENTACIÓ 
 
 
El 2021 va deixar entreveure la llum després de tanta foscor. La presencialitat va tornar a 
poc a poc, encara amb restriccions. No podíem veure els somriures o captar les emocions 
del públic que assistien a les nostres activitats, però els equipaments i el carrers es van 
anar omplint de nou d’alegria i de ganes per tornar a gaudir de la cultura. I és que la cultura 
ens fa vius i ens emociona.  
 
La Fundació que presideixo va fer tots els possibles perquè les accions educatives i 
culturals tornessin amb més força que mai, com si volguéssim fer un salt i recuperar allò 
que havia quedat ajornat o que no havíem pogut compartir amb tothom.   
 
La memòria d’activitats que us presentem desprèn que no vam defallir i que ens vam 
adaptar a la situació que tocava viure, com històricament ho van fer sempre les obres 
socials i culturals de les antigues caixes.  
 
Però els professionals de la cultura a qui ens adrecem amb els nostres premis culturals de 
literatura catalana, de música per a professionals i joves estudiants, de les arts plàstiques 
i escèniques, del cinema i de l’associacionisme cultural, ens van fer costat perquè hi vam 
rebre més candidatures que mai. Això demostra que la cultura i el talent sempre estan 
latents i que ressorgeixen quan més es necessiten.   
 
Paral·lelament al vessant cultural, vam continuar treballant en la línia d’actuació 
mediambiental, a través del premi per a empreses que reconeix iniciatives empresarials 
innovadores en sostenibilitat mediambiental, així com algunes de les accions  educatives 
que vam treballar al 2021 i que veuran la llum durant el 2022. 
 
La carrera de fons de què parlàvem al 2020 ha continuat el seu recorregut sense aturar-se 
i amb més força que mai, creant noves aliances al territori. Continuarem treballant en 
aquest sentit, més compromesos amb la cultura i el territori que mai.  
 
Gràcies a totes les entitats que col·laboren amb la nostra Fundació i que ens fan confiança. 
I especialment a BBVA, per la seva implicació i suport econòmic en la majoria de les 
nostres activitats. 
 
 
 
Jaume Ribera Segura 
President 
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MISSIÓ, VISIÓ I VALORS 
 

 
 

Missió 
Realitzar iniciatives culturals, socials, educatives i mediambientals dirigides a 
promoure el talent, 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, innovació, foment del talent 

·Relació i participació amb les persones i les entitats 

·Compromís social 

·Solidaritat 
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QUI SOM 

El patronat està representat per persones vinculades al món social i cultural, així com a les 
antigues caixes d’estalvis. 

 

 

             Sr. Jaume Ribera            Sr. Miquel Torrents  
    President                                    Vocal i secretari 
 
 

Sr. Christian Terribas     Sr. Francesc Roig 
Vocal                                              Vocal 
Vicepresident 

 
 

           Sr. Pere Sala i Martí                          Sr. Josep Maria Manyosa Mas 

        Vocal                                             Vocal 

      
      

 
 

Sra. Belén Latorre 

   Direcció general 
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ACTIVITAT 2021 

CULTURAL 
 

LITERATURA 
 

Premi BBVA Sant Joan 
Avui també és Sant Joan 
La Setmana del Llibre en 
Català 

ARTS ESCÈNIQUES 
 

Premi BBVA de Teatre 
Festival 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     

 
Concurs BBVA de Dibuix Escolar 

 
 

MEDI AMBIENT 
EMPRESES 

 
Premi BBVA a la Innovació en Sostenibilitat 
Mediambiental per a pimes i autònoms 

 
EXPOSICIONS 

 
Espais Recobrats. Els nous usos del patrimoni 
industrial català 
Menús de guerra 

    
 
    
    
    

ALTRES 
 
Vídeo Conte de Nadal 

 
 

SOCIAL 
UniversiMÉS 
Premi BBVA de l'Associacionisme Català a l'entitat 

 

COL·LABORACIONS 

Fundació Catalunya Cultura 



CULTURAL - LITERATURA 
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PREMI BBVA SANT JOAN 
 

 

 

 
 

 

Al 2021, es va celebrar la 41a edició del Premi BBVA Sant Joan. Van participar 109 
escriptors i escriptores de llengua catalana. El guardó se'l va endur l'obra Garbo parla, de 
Roser Caminals, una novel·la amb un protagonista únic, l'agent secret barceloní Joan 
Pujol i Garcia, àlies “Garbo”, que va jugar un paper decisiu a la Segona Guerra Mundial. 

 
El Premi BBVA Sant Joan, instituït per Caixa Sabadell el 1981, té l’objectiu 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 euros lliures d’impostos més els drets  d’autor  de l’edició 
comercial de l’obra, a càrrec d’Edicions 62. Això el converteix en un dels premis literaris 
més ben dotats en llengua catalana. 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, Carme Riera, Gemma Lienas i Albert Forns.
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AVUI TAMBÉ ÉS SANT JOAN 
I  LA SETMANA DEL LLIBRE EN 
CATALÀ 

 

Sota el paraigües del Premi BBVA Sant Joan es realitzen dues activitats per tal de 
potenciar el Premi arreu de Catalunya. 

 
El cicle Avui també és Sant Joan té la finalitat de fomentar la lectura catalana de qualitat 
i la reflexió sobre els valors universals entre la societat, a través d’unes converses a 
biblioteques públiques catalanes en les que participen una psicòloga i un dels darrers 
guardonats del Premi BBVA Sant Joan, juntament amb el club de lectura. Es pren com a 
referència l’obra guardonada de l’escriptor o escriptora i es  tracten valors i emocions 
universals. 

 
A l’any 2021, donades els restriccions de la pandèmia, es va decidir posposar l’activitat 
fins que no es pogués tornar a fer presencialment i es va realitzar només 1 de les 
converses del cicle. 

 
La Setmana del Llibre en Català es va celebrar a Barcelona el mes de setembre amb 
l’activitat “Rellegint i creant nous relats”. Andreu Martín, Melcior Comes, Ada Castells, 
Àlvar Caixal, Gemma Lienas, Carme Riera i Najat El Hachmi, darreres autores i autors 
guardonats amb el Premi BBVA Sant Joan, van llegir fragments de les seves obres tot 
generant un nou relat coral. 
 
Finalment, es va fer el Concurs “41 anys d’un Premi literari”, on es va sortejar un lot de 
llibres de les darreres obres guardonades amb el Premi, i es va donar un ajut econòmic a 
tres biblioteques públiques per adquirir nous llibres a La Setmana i poder ampliar i 
renovar llibres del fons del què disposen. 



CULTURAL - MÚSICA 
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PREMI BBVA DE MÚSICA AL 
TALENT INDIVIDUAL 

 
 

El Premi BBVA de Música al Talent Individual es va crear l’any 2016 i s'adreça a 
estudiants de grau professional que cursen estudis reglats als Conservatoris 
Professionals, Centres Autoritzats de Grau Professional i Centres Integrats de Catalunya 

Té com a objectiu potenciar la formació musical dels joves músics estudiants per a 
facilitar que puguin dedicar-se professionalment a la música. Compta amb la 
coorganització de l’Associació de Conservatoris de Catalunya (ACCat). 
 
El Premi presenta tres categories: 
 
Categoria Aleví: pera estudiants fins a 14 anys (16 anys per a l'especialitat de cant) 
Categoria Júnior: pera estudiants entre 15 i 16 anys (18 anys per a l'especialitat de cant) 
Categoria Jove: pera estudiants entre 17 i 19 anys (21 anys per a l'especialitat de cant) 
 
El Premi és itinerant i cada edició té com a seu de les proves un Conservatori d’una 
població diferent. 
 
Al 2021 es va convocar la 5a edició i es van presentar 148 estudiants de música de 23 
centres de tot Catalunya. Degut a les restriccions de la pandèmia, la prova semifinal es 
va celebrar en format virtual, a través de l’enviament d’enregistraments individuals de 
cada estudiant i el jurat, reunit de forma virtual, va seleccionar els 18 finalistes que van 
realitzar la prova final presencialment al Conservatori Municipal de Música de Sant 
Cugat. 
 

 



CULTURAL - MÚSICA 
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PREMI BBVA DE MÚSICA DE 
CAMBRA MONTSERRAT 
ALAVEDRA 

 

 
El Premi BBVA de Música de Cambra Montserrat Alavedra va ser instituït per l’Obra 
Social de Caixa Terrassa i vol retre homenatge a la soprano lírica Montserrat Alavedra 
i Comas. Té com a objectiu potenciar la formació musical dels joves músics i ajudar-los 
en la seva projecció professional i es convoca de forma biennal. 

El primer premi consisteix en una gira de 5 concerts valorada en 20.000 euros, en espais 
referents de tot Catalunya. També incorpora un enregistrament en vídeo a la Sala de la 
Música del Museu Pau Casals, i un coaching amb professionals docents del màster 
“Management i Producció Musical” de l’ESMUC.  

El segon premi obté una gira de 4 concerts dins la “Xarxa de Músiques” de Joventuts 
Musicals de Catalunya, retribuïts d’acord als seus honoraris vigents, i coaching amb 
professionals docents del màster “Management i Producció Musical” de l’ESMUC. 

El jurat també concedeix una menció especial a la millor interpretació d’una obra d’autor 
català. 

El novembre de 2020 es va convocar la 14a edició del Premi si bé les proves es van haver 
de posposar fins el mes de març del 2021, seguint les restriccions de la pandèmia, i van 
tenir lloc a l’Escola Municipal de  Música-Conservatori  de Terrassa. Es van presentar 25 
músics distribuïts en 4 quartets i 3 trios (7 formacions en total). 

El grup guanyador va ser el Trio Da Vinci, format per Maria Florea (violí), Marion Platero 
(violoncel) i Àlex Ramírez (piano), 
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CONCERTS 
 
 

 

 
 

 

Concerts de música clàssica que es realitzen especialment en l’època de Nadal 
conjuntament amb els auditoris i l’Orquestra Simfònica del Vallès.  

 

Durant el 2021 es van celebrar els dos concerts tradicionals que es realitzen anualment a 
les ciutats de Sant Boi de Llobregat i a Rubí, amb l'assistència de 414 persones. 

 

L'objectiu és fer arribar la música al territori i a tota mena de col·lectius (principalment 
música clàssica). 

 



CULTURAL - ARTS PLÀSTIQUES 
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CONCURS BBVA DE DIBUIX 
ESCOLAR 

 

 

Al 2021 es va celebrar la 40 a edició del Concurs BBVA de Dibuix Escolar on van participar 
208 escoles provinents de 136 poblacions diferents d’arreu de Cataluña. 

 
D'entre un total de 2.484 dibuixos presentats es van atorgar 62 premis, 36 per a nens i 
nenes d'escoles d'educació primària i 26 per nens i nenes d'escoles d'educació especial. 

 
En aquesta edició també es va continuar treballant l’educació emocional, però també el 
respecte al medi ambient a través dels Sis contes per Cuidar el Planeta, escrits per Júlia 
Prunés. 

 
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 i d’educació especial 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, amb el suport de BBVA i la 
col·laboració de la Fundació Antiga Caixa Terrassa, Centre Cultural Terrassa, Editorial 
Mediterrània, Fundació Fluidra i Folder Sabadell. 



CULTURAL - ARTS ESCÈNIQUES 
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PREMI BBVA DE TEATRE 
 

 
 

 

Al 2021 es va celebrar la 21a edició del Premi BBVA de Teatre, una plataforma de suport 
a la creació teatral i a la difusió del teatre professional, en qualsevol dels gèneres o estils, 
adreçat a companyies teatrals. 

 
D'entre les 103 de propostes presentades en format DVD i visionades pel jurat, se’n van 
escollir 5 com a finalistes que es van representar als teatres de Tàrrega, Calldetenes, 
Martorell, Bescanó i Igualada. Van ser:  
 
- Suicide notes de Marc Caellas & David G. Torres 
- Orbital de la Cia. Farrés Brothers 
- Vaig ser pròsper de Projecte Ingenu 
- Una galaxia de luciérnagas d’Aina Tur, Cia. El Maldà 
- Ramon de Mar Monegal amb Francesc Ferrer, Cia. Eòlia I+D. 

 
Al 2021 el Premi BBVA de Teatre al Millor Espectacle Teatral se'l va endur Vaig ser 
pròsper de Projecte Ingenu, que va obtenir com a premi una gira valorada en 20.000 euros 
a diversos teatres de Catalunya i al festival de Temporada Alta. 

 
Un total de 1.338 persones van assistir a les representacions i a la gala de lliurament. El 
Premi compta amb la col·laboració de l'AADPC i equipaments d'arreu de Catalunya. 



CULTURAL - ARTS ESCÈNIQUES 
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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.. 

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

 
Al 2021 es va celebrar la 39a edició i es van presentar 127 pel·lícules de 29 països diferents. 
La celebració del certamen va comptar amb una assistència de 12.503 espectadors. 

 



CULTURAL - EXPOSICIONS ITINERANTS 

15

56

15 

 

 

 

ESPAIS RECOBRATS 
 
 

 
 
 

 

Durant el 2021 es va itinerar l’exposició “Espais Recobrats. Els nous usos  del patrimoni 
industrial catal”, un projecte de l’arquitecte Ferran Pont i de la fotògrafa Teresa Llordés, 
coproduït amb el mNACTEC (Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya), a 
la Casa de les aigües de Montcada i Reixach. Van visitar l'exposició 300 persones. 

 
La FACC també compta amb l'exposició “Menús de guerra, cuina d'avantguarda i 
supervivència”. Al 2021 no es va itinerar a cap espai. 
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VÍDEO-CONTE DE NADAL 
 

 

 

 
 

 

Video-conte que es va realitzar a les dates nadalenques adreçat a nens i nenes de 
primària, professors i famílies amb l'objectiu de, a través de l'explicació d'un conte 
relacionat amb el Nadal, sensibilitzar sobre els ODS i en concret el respecte al medi 
ambient. 

El conte que es va fer el 2021, “El primer vol d’en Carbònic 3.5”, escrit i narrat per Júlia 
Prunés, amb il·lustracions de Bernadette Cuxart, explica el viatge d'un dron anomenat 
Carbònic 3.5, que a través de tot el recorregut ens sensibilitza sobre la importància de 
disminuir la petjada de carboni a la nostra societat per tal de poder conservar el planeta. 
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PREMI BBVA A LA INNOVACIÓ 
EN SOSTENIBILITAT 
MEDIAMBIENTAL  
per a pimes i autònoms 

 

Amb l’objectiu de ser un estímul per generar nous projectes innovadors que ajudin la 
sostenibilitat mediambiental en l'àmbit empresarial, al 2019 es va convocar amb BBVA 
la 1a edició del Premi BBVA a la Innovació en sostenibilitat Mediambiental per a Pimes i 
autònoms. El 2021 es va celebrar la 2a edició del Premi. 

 
El Premi s’adreça a autònoms i petites i mitjanes empreses (fins a 5 milions de facturació) 
amb seu a Catalunya que estiguin portant a terme alguna iniciativa en l’àmbit de la 
innovació mediambiental, tot i que la seva activitat principal no sigui aquesta, i han de 
perseguir la millora en algun o alguns dels següents àmbits: energia neta i renovable, 
producció i consum responsable, i/o acció climàtica. 

 
El 1r Premi, amb una dotació de 10.000 euros, el va guanyar The Predictive Company, 
empresa que ha desenvolupat un programari d'eficiència energètica per a edificis, i el 2n 
Premi, amb una dotació de 5.000 euros, va recaure en Cargobici, empresa que ofereix 
solucions logístiques per afrontar l'última milla a les ciutats a través de la distribució de 
bicicletes de càrrega. 
 
D'un total de 36 projectes presentats, The Predictive Company i Cargobici van quedar 
finalistes juntament amb Shotl i Oimo Bioplastics. 

 
El Premi compta amb el suport de CECOT, Pimec i el Col·legi d’Economistes de Catalunya 
per a la seva difusió. 
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UNIVERSIMÉS 
 

 

 

UniversiMÉS va néixer de la col·laboració de l'UManresa, Ampans, BBVA i la Fundació 
Antigues Caixes Catalanes i va ser el primer programa formatiu a nivell estatal destinat 
a fer que persones amb diversitat intel·lectual tinguessin l'oportunitat d'integrar-se a la 
universitat per ampliar els seus coneixements culturals i socials. 

 
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. 
 
Donades les restriccions de la pandèmia, el 2021 el programa va canviar i es van oferir 
tres programes diferents de conferències, visites i trobades amb artistes, i es va realitzar 
de febrer a juny. 
 
El 2021 van seguir el programa 38 alumnes entre les dues promocions que el segueixen. 
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PREMI BBVA DE 
L'ASSOCIACIONISME CULTURAL 
CATALÀ A L'ENTITAT 

 

 

 

Els Premis Antoni Carné de l’Associacionisme Cultural Català tenen la finalitat any rere 
any 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 premis que 
s’atorguen a la gala dels Premis Antoni Carné de l’Associacionisme Cultural Català, 
organitzat per l'Ens 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. 

 
El 2021 el guardó va recaure ex-aequo a la Societat Cultural i Esportiva La Lira (Sant 
Andreu del Palomar) i al Centre Parroquial Sant Vicenç (Sabadell).
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  QUADRE RESUM 
 

 
 

PREMI / ACTIVITAT
Nº 

Participants 
Premi

Nº 
assistents 

espectacles/
activitats

Nº centres 
participants

Nº assistents Gala 
+ RI + Inauguració

Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana 109 115
Activitats Premi Sant Joan: Llegim Valors + La Setmana + 
presentacions post llibre + Sant Jordi 514
Premi BBVA de Teatre 103 1.248 90
Premi BBVA de Música al Talent Individual 148 23 75
Premi BBVA de Música de Cambra Montserrat Alavedra 7 490 47
Premi BBVA Innovació Sostenibilitat Mediambiental 36 40
Festival BBVA de Cinema Muntanya 127 12.503 402
Premi BBVA de l'Associacionisme Cultural Català 160
Concurs BBVA de Dibuix Escolar 31.200 208
Concerts tradicionals de Nadal 414
Col·laboració Universimés 38 65 65

TOTAL 31.768 15.234 231 994
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     AGRAÏMENTS 
 
 

La Fundació Antigues Caixes Catalanes agraeix el suport de la Fundació Antiga Caixa 
Manlleu, la Fundació 1859 Caixa Sabadell i la Fundació Antiga Caixa Terrassa per la 
implicació i col·laboració de les activitats realitzades durant el 2021. 

 
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, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fundació Antigues Caixes Catalanes 
Carrer Sant Quirze, 4 
08201 – Sabadell 
Telèfon 937 346 736 
fundacio@fcaixescatalanes.cat 
www.fcaixescatalanes.cat 

mailto:fundacio@fcaixescatalanes.cat
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