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3   RESUM D’ACTIVITATS 2010

Em sento honorat que se m’hagi proposat la presidència de 
Fundació Enciclopèdia Catalana. És una entitat que té ja una 
llarga història de servei al nostre país, a la nostra cultura. I 
entenc per cultura la capacitat de comprendre millor el món 
que ens envolta, la possibilitat d’apreciar les emocions i senti-
ments a través de la sensibilitat estètica, i la capacitat de saber 
reconèixer l’exigència del nostre compromís amb la societat, 
començant pels nostres conciutadans més pròxims. 

La cultura catalana, a més de les dificultats històriques que ha 
hagut de superar com a conseqüència dels esdeveniments polí-
tics més o menys recents, es troba avui en la necessitat de res-
pondre als reptes actuals, especialment les noves tecnologies en 
la creació i difusió dels productes culturals i la composició de la 
població catalana, plural i diversa. Tots som conscients, però, 
que hem de saber donar respostes adequades a aquests reptes 
i ens hem d’esforçar per posar-hi els mitjans necessaris.

Fundació Enciclopèdia Catalana, dins de les seves possibilitats 
i disponibilitats materials, intenta col·laborar a donar aquesta 
resposta i a atendre aquests reptes. Aquesta breu memòria en 
detalla les realitzacions concretes i presenta els projectes que té 
en curs per a anar desenvolupant en connexió amb el Grup 
d’empreses d’Enciclopèdia fent compatible i complementari el 
servei a la nostra cultura a través de la Fundació, com a projec-
te cultural, i del Grup d’empreses, com a projecte empresarial. 

La Fundació continuarà treballant amb un equip humà com-
promès i competent, per a fer realitat aquests objectius. Aquest 
Resum d’activitats 2010 n’és una breu exposició.
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CANVIS A LA PRESIDÈNCIA

Amb el canvi d’any, 
el 18 de gener de 2011, 

Jordi Porta i Ribalta és nomenat 
president en substitució 
d’Agustí Montal i Costa, 

Francesc Cabana i Vancells 
passa a vicepresident primer 
i Carles Sumarroca i Claverol 

a vicepresident segon. 

PATRONATPresentació
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Gran diccionari de la llengua catalana 

Gran Geografia Comarcal de Catalunya 

Gran Enciclopèdia Catalana 

L’ENCICLOPÈDIA.CAT és el projecte di gital 
del Grup que ofereix informació enci-
clopèdica de qualitat i actualitzada, espe-
cialment de l’àmbit català.

Des de la posada en funcionament, l’EN-
CICLOPÈDIA.CAT ha destinat els esforços a 
reforçar la qualitat dels continguts, a 
incrementar-ne la quantitat i a millorar-
ne les prestacions. 

L’ENCICLOPÈDIA.CAT (www.enciclopedia.
cat) té com a precedent la Gran Enci-
clopèdia Catalana, obra impresa de 
caràcter cultural col·lectiu que represen-
tà l’esforç d’una generació de catalans 
especialistes en les més diverses matèries 
per a crear una obra de referència que 
correspongués a la situació cultural, so -
cial i econòmica d’aleshores. Des del final 
del segle passat la Gran Enciclopèdia 
Catalana s’ha convertit en l’obra de 
consulta obligada d’estudiants, profes-
sionals i adults en general. 

L’any 2008, Enciclopèdia Catalana inicià 
un procés de renovació, d’ampliació i 
d’adaptació d’aquesta obra a les noves 
Tecnologies de la Informació i la Comu-
nicació. Així, aquest any 2008 aparegué 
en accés lliure a internet, després de més 
de deu anys d’accés per subscripció.

Durant el 2010 ENCICLOPÈDIA.CAT ha tor-
nat a fer un pas endavant per a esdevenir 
la principal font de referència digital en 
català. L’Enciclopèdia.cat ha vertebrat la 
seva activitat en quatre grans eixos: 

a)  Actualització i correcció d’articles 
ja existents i redacció d’articles 
nous

b)  Incorporació de textos d’altres 
fonts

c)  Implementació de nous recursos 
(gràfics, enllaços, cercador, etc.)

d)  Creació de l’Enciclopèdia.cat 2.0, 
mitjançant la qual s’han incorporat 
noves eines participatives i col·labo-
ratives, ja sigui amb particulars o amb 
institucions.

Amb l’Enciclopèdia.cat 2.0, l’ENCICLOPÈ-
DIA.CAT adopta eines 2.0, mitjançant la 
inclusió de les quals vol recuperar l’espe-
rit inicial del projecte i impulsar encara 
més el caràcter d’obra col·lectiva de refe-
rència de la cultura catalana, però ara 
adaptada al mitjà d’internet, a les noves 
tendències col·laboratives de la societat i, 
en general, a la tecnologia actual. Es pretén 
ajuntar els talents aïllats, voluntariosos i 
altruistes de la societat amb el treball d’edi-
tors experts i de científics de renom, tre-
ballant conjuntament per a desenvolupar 
un corpus de referència enciclopèdica de 
gran envergadura, amb totes les garan-
ties de rigor i qualitat, adaptat a les neces-
sitats que exigeix la societat moderna del 
segle xxi.

L’ENCICLOPÈDIA.CAT conté les accepcions 
terminològiques de la Gran Enciclopèdia 
Catalana (excepte les de lèxic comú que 
són en el Diccionari de la llengua), i els 
articles enciclopèdics d’aquesta obra i 
altres articles enciclopèdics d’altres obres 
de l’editorial que s’hi han incorporat 
posteriorment (com els de la Gran Geo-
grafia Comarcal de Catalunya); a més, 
contínuament se n’introdueixen de 
nous. 

El cercador, que utilitza tecnologia Goo-
gle, és dissenyat perquè la cerca d’infor-
mació sigui fàcil i ràpida. Amb el temps 
anirà ampliant les seves prestacions amb 
la finalitat que l’usuari pugui millorar els 
resultats de la cerca. Amb una sola case-
lla de cerca, i amb el menor nombre de 
clics, volem que l’usuari  rebi la informa-
ció que demana.

www.enciclopedia.cat 
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Ja fa anys que Enciclopèdia manté una 
oferta prou rica i diversa de continguts 
de referència consultables a internet en 
diferents webs, com www.enciclopedia.
cat i www.diccionari.cat, entre d’altres. 
El primer conté la Gran Enciclopèdia 
Catalana, considerablement ampliada 
i que s’actualitza constantment. El segon 
conté la base de dades del Gran diccio-
nari de la llengua catalana, també ac-
tualitzada. En l’oferta de continguts 
digitals de referència, la darrera aporta-
ció ha estat una sèrie de diccionaris 
(monolingües i bilingües) que poden ser 
descarregats en la majoria de disposi-
tius de telefonia mòbil (sistemes iPad, 
iPhone, Android, etc.).

Però a part d’aquests fons ja a disposició 
dels usuaris de la xarxa, Enciclopèdia 
disposa d’un extraordinari fons d’obres 
de referència que constitueixen un 
volum d’informació sobre temes cata-
lans d’aproximadament unes 250.000 
pàgines i unes 100.000 il·lustracions 
–entre dibuixos i fotografies, sobretot 
d’indrets i personatges– que encara no 
ho són, d’accessibles a internet. I la 
majoria d’aquest material està en suport 
digital o és en procés d’estar-ho en un 
curt període de temps. 

L’ambiciós projecte en què Enciclopèdia 
ara està embarcada, i que en una prime-
ra fase culminarà cap al final del 2011, 
consisteix a crear a partir d’aquest fons 
un gran repositori digital i dotar-lo d’un 
sistema de cerca fàcil, ràpid i eficient que 
permeti posar-lo a disposició de les per-
sones interessades a consultar-lo, i que 
ho puguin fer des de qualsevol disposi-
tiu de lectura (ordinadors, dispositius 
mòbils, telèfons, etc.). Progressivament 
s’hi aniran incorporant més fons i se 
n’anirà enriquint el contingut.

Una part d’aquest contingut serà de 
lliure accés mentre que una altra part 
només serà consultable en règim de 
subscripció.

Pensant en les mútiples necessitats d’u-
suaris amb interessos i exigències molt 
diferents, hom ha previst la creació de 
diversos paquets de subscripció que 
puguin convenir a un ampli ventall de 
situacions i entorns (familiar, educatiu, 
professional, institucional, etc.) i dins 
de cada entorn, els diferents nivells que 
calgui considerar (bàsic, avançat, pre-
mium, etc.).

El projecte d’aprofitament 
integral dels fons digitals 
d’Enciclopèdia 
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   Història, política, societat i cultura dels 
Països Catalans
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les novetats editorials i els títols més 
destacats de l’any en llengua catalana. 
Per l’espai reservat a les signatures del 
autors han passat més de 50 escriptors: 
Sebastià Serrano, Sílvia Alcàntara, Julià 
de Jòdar, Marta Pessarrodona o Quim 
Monzó, entre d’altres.

Ultra la tasca comercial que li és pròpia, 
Proa Espais organitza de manera conti-
nuada tot un seguit d’actes culturals 
vinculats al món del llibre i de la cultura 
catalana en general:

Resum d’activitats del 2010

•  Presentacions de llibres: 18

• Club de lectura: 5 sessions

• Activitats infantils: 14 tallers

• Cicles culturals: 5 sessions

• Promoció de llibres i autors

Gestionada directament per Fundació 
Enciclopèdia Catalana, Proa Espais és 
una llibreria especialitzada en llibre en 
català, que té com a objectiu posar a 
l’abast del públic la totalitat dels fons 
editorials catalans vius.

Atents a les necessitats del nostre temps, 
disposa del portal www.llibres.cat, el 
primer de la xarxa dedicat exclusiva-
ment a la venda de llibres en català, que 
acaba de ser renovat.

Proa Espais té també un punt de venda 
associat mitjançant concessió: la lli-
breria del Teatre Nacional de Catalu-
nya, especialitzada en teatre i en nove-
tats editorials.

Diada de Sant Jordi
Proa Espais disposa d’una gran parada 
a la rambla de Catalunya on es troben 

Llibreria del Teatre Nacional de Catalunya 

Activitat quotidiana 

Diada de Sant Jordi 

El portal renovat de www.llibres.cat  

Llibreria Proa Espais / 
www.llibres.cat
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  Activitats infantils

  Llibres de fons i novetats

  Presentació d’un llibre a la sala d’actes

Revista Cent llibres
Amb l’esperit de jugar i trobar noves 
propostes per als clients de Proa Espais, 
hem editat durant el darrer any dues 
revistes en què destaquem els nous títols 
de la temporada sense oblidar les reco-
manacions dels nostres llibreters i la 
recuperació del fons editorial.

Aquest any n’hem fet dos lliuraments, un 
a la primavera, en què s’oferia un home-
natge especial a La Galera, i un altre a l’es-
tiu, un monogràfic sobre cultura anglesa.

La revista s’envia per correu als clients 
interessats i també es distribueix directa-
ment des de la llibreria.

Club lector
S’han organitzat cinc sessions al llarg de 
l’any. Dues van comptar amb la presèn-
cia dels autors escollits per al club: Xulio 
Ricardo Trigo i Jordi Llavina. Tots dos 
van conduir el seu propi club lector. Les 
altres tres van ser conduïdes pels nos-
tres llibreters.

Conferències / xerrades / concerts
Un total de cinc dissabtes han estat 
dedicats a conferències d’àmbit cultu-
ral, concerts i recitals de poesia. Desta-
quem les conferències El piano català o 
El Renaixement musical europeu.

Activitats infantils
Proa Espais elabora cada any un progra-
ma d’activitats pensades per al públic 
infantil i juvenil amb l’objectiu de  fer-los 
gaudir i conèixer el món que els envolta, 
i també acostar-los a disciplines com 
l’art, la història i la poesia.

Oferim dos tipus d’activitats:

•  Contacontes. Són per a totes les edats i 
hem treballat amb tres companyies, 

Vivim del Cuentu, monitors d’Intervi-
da i l’Ós mandrós. A partir de 3 anys. 

•  Tallers i activitats culturals a càrrec de 
Maria Sellarès, historiadora de l’art, a 
partir de 5 anys. En destaquem: Llibres 
amb moviment, Els nens de l’aigua o 
Els artistes puntillistes.

Activitats a la sala d’actes
En el nostre afany d’oferir un servei cul-
tural i literari ampli i plural, cedim la sala 
d’actes de la llibreria per a la realització 
de tallers de lectura, rodes de premsa, 
celebracions o commemoracions. 

El segon semestre del 2010 iniciàrem el 
Curs de novel·la jove de la Galera orien-
tat a joves entre 14 i 17 anys. De durada 
anual, té una capacitat per a 12 alumnes. 
El curs és impartit per Iolanda Batallé, 
escriptora i directora editorial de La 
Galera, i Francesc Miralles, escriptor.

També durant el segon semestre vam ofe-
rir el taller Llegir i escriure per sobreviu-
re, conduït per Mireia Ramos, periodista. 
Proa espais inaugurà la primavera del 
2010 un cicle d’exposicions anomenat 
Arts entre llibres. La programació va 
combinar diverses disciplines artísti-
ques, donant un protagonisme especial 
a la il·lustració, món al qual es va dedi-
car específicament la tardor.

Durant l’últim trimestre de l’any es va 
convocar el I concurs d’Il·lustració 
Proa Espais, amb el patrocini de Fun-
dació Enciclopèdia Catalana. Vam 
rebre un total de 205 il·lustra cions. El 
guanyador fou Teòfil Peiró i Dalmau, 
l’obra del qual fou exposada a la llibre-
ria mateix juntament amb les altres 
obres finalistes.
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Foto de família dels finalistes   
de la VI edició 

Taller de lectura    

Els mestres de cerimònia de la final    

L’Auditori de Barcelona ple i a punt    
per a la final del VI Certamen

 

EL CERTAMEN ES 
CONSOLIDA
Més de dos-cents centres educatius es 
van inscriure en la sisena edició del Cer-
tamen. Això suposa una participació de 
més de 20.000 alumnes, dels quals uns 
cinc-cents han pujat als escenaris de 
teatres i auditoris d’arreu de Catalunya. 
Gràcies al Certamen, la lectura en veu 
alta ja no és només una eina per a desxi-
frar el codi escrit, sinó que és un objec-
tiu: la lectura compartida, en la qual el 
lector aposta per comunicar un contin-
gut a oients que no disposen del text. 
Per tant, la lectura ha de ser intel·ligible, 
expressiva i intel·ligent. El Certamen 
comptà amb el suport de la Campanya 
Foment de la Lectura del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalu-
nya, i té un lema cada dia més present 
en moltes escoles: Llegim en veu alta a 
tot arreu i en tot moment!

UNA NOVA CATEGORIA: 
TIMONERS
Gràcies a un acord amb la Fundació “la 
Caixa”, s’ha creat una nova categoria, 
dirigida a alumnat de cicle superior 
d’Aula d’Acollida (AA).

Plantejada com una experiència pilot, hi 
van participar setze centres educatius: sis 
de l’àmit barceloní i tres dels de Girona, 
Lleida i Tarragona.

Els alumnes de l’AA van rebre el suport 
d’una formadora, l’actriu Gemma Mar-
tínez, que es desplaçà a les escoles per 
treballar amb els nois i noies les tècni-
ques de la lectura en veu alta. Van ser set 
sessions d’una hora per centre. L’expe-
riència ha estat aplaudida per tothom: 
pels mestres d’AA, pels participants i 
pels altres mestres que n’han tingut 
notícia. El resultat ha estat altament 
encoratjador: el nivell d’expressió i de 
lectura dels alumnes d’AA ha millorat 
espectacularment.

TALLERS DE LECTURA
A més de les guies de lectura que es fan 
arribar als centres durant el primer tri-
mestre de curs, es dóna suport als mes-

VI Certamen nacional infantil 
i juvenil de lectura en veu alta
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  CREIXEMENT D’INSCRIPCIONS 
DEL 2004 AL 2009

El creixement del Certamen des de la seva creació, 
el curs 2004-2005, ha estat espectacular.
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   Lliurament de premis als centres 
dels guanyadors

   El jurat de la final de la VI edició 
del Certamen

   Participants en plena competició

hores cadascun. L’experiència ha estat 
valorada molt positivament.

DEU SEMIFINALS
L’èxit de convocatòria va obligar a una 
tanda de semifinals classificatòries. Deu 
escenaris van allotjar els centenars de 
lectors i lectores seleccionats pels cen-
tres educatius.

Les deu semifinals es van celebrar a:
•   Auditori CaixaForum (Lleida)
•   Auditori Narcís de Carreras (Girona)
•   Auditori CaixaForum (Barcelona, 5 ses-

sions)
•   Teatre de l’Ateneu Igualadí (Igualada)
•   Teatre Monumental (Mataró)
•   Auditori Caixa Tarragona (Tarragona)

Més de 3.000 persones van poder seguir 
les lectures dels gairebé cinc-cents lec-
tors. Tots els nens i nenes han rebut un 
parell de llibres d’obsequi, que són els 
proposats per a la propera edició del 
Certamen, i un diploma personalitzat 
que n’acredita la participació.

FINAL DEL 
VI CERTAMEN
Una festa de la lectura a l’Auditori de 
Barcelona

El divendres, 11 de juny de 2010, la gran 
final va aplegar més de mil tres-centes 
persones a l’Auditori de Barcelona. 
Totes venien a encoratjar els seixanta-
cinc finalistes de lectura que havien 
aconseguit superar tots els processos de 
selecció: primer a l’escola i després a les 
semifinals. Com en les edicions ante-
riors cal remarcar el nivell assolit pels 
lectors finalistes, alguns dels quals rane-
gen en l’excel·lència.

tres a través de tallers de lectura on s’ex-
posen i es posen en pràctica tècniques 
de la lectura en veu alta, com la dicció o 
el ritme. Se’n van realitzar dos a Barce-
lona, un a Tarragona, un a Girona i un a 
Lleida, amb una participació de 120 
professors. 

En el curs 2009-2010, FEC va col·laborar 
també amb el Departament d’Educació 
en l’organització de cinc seminaris de 
formació de lectura en veu alta de 15 
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AULA
ACOLLIDA
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MITJÀ
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  INSCRIPCIONS PER NIVELL I SEXE

  SISÈ CERTAMEN 2009-2010

 Escoles inscrites 207

 Les 207 escoles per zona geogràfica

136 de comarques de Barcelona 66%

21 de comarques de Girona 10%

25 de comarques de Tarragona 12%

25 de comarques de Lleida 12%

 Les escoles per tipus

 PRIMÀRIA SECUNDÀRIA

escoles privades o concertades 40% 65%

escoles públiques 60% 35%

LA FINAL EN IMATGES 

  ELS TIMONERS 2009-2010

 Escoles inscrites 16

 Les 16 escoles per zona geogràfica

7 de comarques de Barcelona 66%

3 de comarques de Girona 10%

3 de comarques de Tarragona 12%

3 de comarques de Lleida 12%
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Pau Vidal en plena correcció  
 

Participants en acció  

DICTAT OBERT, EL 
DICTAT SENS FALTA
Instructiu, lúdic, divertit, participatiu, 
sorprenent, festiu… són adjectius que van 
fer servir per comentar l’experiència algu-
nes de les 240 persones que van participar 
en la tercera edició del Dictat Obert, el dis-
sabte 18 de setembre de 2010 en el marc 
de la Setmana del Llibre en Català. Desa-
fiant la pluja, el Dictat va tenir lloc simul-
tàniament, en connexió, a sis seus:

•  Barcelona, Escola Superior de Comerç 
Internacional

•  Girona, Biblioteca Ernest Lluch
•  Lleida, Institut Municipal d’Acció 

Cultural
•  Olot, Sala d’Actes Hospici
•  Reus, Biblioteca Central Xavier Amorós
•  Sant Cugat del Vallès, Auditori Casa 

de Cultura

Com els anys anteriors, l’organització 
va anar a càrrec de Fundació Enciclopè-
dia Catalana, la qual comptà amb el 
suport tecnològic de l’Anella Cultural 
per a l’establiment de les connexions 
entre les seus i amb la col·laboració del 

Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat de Cata-
lunya per a la difusió. Els locals on es 
realitzà l’activitat van ser cedits per 
ajuntaments, cases de cultura i bibliote-
ques que, en cada seu, van fer possible la 
celebració del Dictat.

El text, va ser escrit especialment per a 
l’ocasió pel periodista i escriptor Xavier 
Bosch –guanyador del premi Sant Jordi 
de novel·la de l’any anterior–, que el va 
dictar als assistents. Tot seguit fou comen-
tat i corregit pel filòleg i escriptor Pau 
Vidal, que va impartir una veritable lliçó 
recreativa de llengua. I tot plegat va ser 
conduït amb dinamisme i entusiasme 
pel mestre de cerimònies Joan Dausà. 

Com en el cas del Certamen nacional 
infantil i juvenil de lectura en veu alta, 
Fundació Enciclopèdia Catalana es pro-
posa, amb el Dictat, una activitat parti-
cipativa oberta a tot el país i, en aquest 
cas, a totes les edats, com una iniciativa 
de caràcter popular de difusió creixent 
que reforci el sentit d’afirmació i de per-
tinença a un país i a una llengua.

El Dictat
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ACTIVITATS 
CULTURALS

Fundació Enciclopèdia Catalana, com a 
entitat fundadora que fou del Centre 
UNESCO de Catalunya, hi col·labora 
formant part de la seva junta, al costat de 
les altres entitats que la componen: Fun-
dació Congrés de Cultura Catalana, Fun-
dació Jaume Bofill, Fundació Joan Miró, 
Fundació per la Pau, Fundació Roca i 
Galès, Fundació Cata lunya, Institut d’Es-
tudis Catalans i Òmnium Cultural.

Els objectius de l’entitat són difondre 
els ideals, documents i activitats de la 
UNESCO en els àmbits educatiu, del 
patrimoni, d’accés al coneixement i de 
sostenibilitat ambiental; i fomentar la 
cultura de la pau, l’educació en valors i 
en els drets humans, la diversitat cultu-
ral i lingüística, i el diàleg interreligiós.
Durant l’any 2010, el Sr. Jordi Porta, 
fou escollit president de l’organisme.

Col·laboració amb el Centre 
UNESCO de Catalunya
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  Premi 
Sant Jordi

  Premi 
Carles Riba

  Premi 
Mercè Rodoreda

  Premi Josep M.  
Folch i Torres

  Premi 
Joaquim Ruyra

  Premi 
Carlemany

48è PREMI JOSEP M. FOLCH 
I TORRES DE NOVEL·LA 
PER A NOIS I NOIES

Convocat per La Galera amb el patrocini 
de Fundació Enciclopèdia Catalana
GUANYADOR: David Nel·lo
OBRA: Ludvig i Frank
DOTACIÓ: 7.000 !
MEMBRES DEL JURAT: Xavier Carrasco, 
Gemma Barrufet, Mercè Anguera, Pep 
Molist i Carles Sala
EDICIÓ DE L’OBRA: La Galera Editorial

37è PREMI JOAQUIM RUYRA
DE NARRATIVA JUVENIL

Convocat per La Galera amb el patrocini 
de Fundació Enciclopèdia Catalana
GUANYADOR: Salvador Macip i Sebastià 
Roig
OBRA: Ullals
DOTACIÓ: 9.000 !
MEMBRES DEL JURAT: Sebastià 
Alzamora, Francesc Miralles, Ricard 
Ruiz, Marta Luna i Olga Federico
EDICIÓ DE L’OBRA: La Galera Editorial

PREMIS CARLEMANY

17è PREMI CARLEMANY 
DE NOVEL·LA 

Convocat pel Govern d’Andorra, 
Fundació Enciclopèdia Catalana 
i les editorials Proa i Columna
GUANYADORA: Beatriz Cabezas
OBRA PREMIADA: La ciutat vertical
DOTACIÓ: 6.000 ! 
MEMBRES DEL JURAT: Albert Villaró, 
Vicenç Villatoro, Ester Pujol, Elidà 
Amigó i Josefina Lladós
EDICIÓ DE L’OBRA: Columna Edicions

NIT DE SANTA LLÚCIA

51è PREMI SANT JORDI 
DE NOVEL·LA

Convocat per Òmnium Cultural i 
Fundació Enciclopèdia Catalana
GUANYADOR: Ramon Solsona 
OBRA: L’home de la maleta
DOTACIÓ: 60.000 !
FINALISTA: Jordi Cabré
OBRA: Després de Laura
DOTACIÓ FINALISTA: 10.000 !
MEMBRES DEL JURAT: Laura Borràs, 
Àlex Broch, Isidre Grau, Ramon Pla 
i Arxé i Emili Rosales
EDICIÓ DE LES OBRES: Edicions Proa

52è PREMI CARLES RIBA 
DE POESIA

Convocat per Edicions Proa amb el 
patrocini de Fundació Enciclopèdia 
Catalana
GUANYADORA: M. Rosa Font i Massot
OBRA: Un lloc a l’ombra
DOTACIÓ: 3.000 !
MEMBRES DEL JURAT: David Castillo, 
Lluïsa Julià, Josep Lluch, Susanna 
Rafart i Enric Sòria
EDICIÓ DE L’OBRA: Edicions Proa

13è PREMI MERCÈ RODOREDA 
DE CONTES

Convocat per Òmnium Cultural i 
Fundació Enciclopèdia Catalana
GUANYADORA: Alba Dedeu
OBRA: Gats al parc
DOTACIÓ: 10.000 !
MEMBRES DEL JURAT: Francesco 
Ardolino, Àngel Burgas, Jordi Mir, 
Sílvia Soler, Àlex Susanna
EDICIÓ DE L’OBRA: Edicions Proa
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Premis literaris

La participació en el patrocini d’alguns dels premis literaris catalans més importants 

és una de les tasques de què Fundació Enciclopèdia Catalana se sent més orgullosa 

pel que té de contribució al foment de l’obra creativa, sens dubte un dels pilars de 

qualsevol cultura.
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El grup d’empreses d’Enciclopèdia Ca-
talana s’ha creat a partir de la Gran En-
ciclopèdia Catalana i s’ha desenvolupat 
amb la constitució de noves empreses, 

diverses adquisicions i la creació de no-
ves companyies en societat amb altres 
empreses i entitats.

Organigrama
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ACTIVITATS 
EMPRESARIALS

60% 40%

100% 100% 34% 100% 50%

100% 100%

DIGEC, SAU
DISTRIBUCIÓ 
I VENDA DE 

LLIBRES

Catalana de 
Màrqueting 

Telefònic, SL
SERVEI 

TELEMÀRQUETING

Edicions 62, 
SA

EDICIÓ 
DE LLIBRES

Geoestel, 
SA

PUBLICACIONS 
CARTOGRÀFIQUES

Educacionline, 
SL

ENSENYAMENT 
A DISTÀNCIA

Proa Espais
LLIBRERIA

Àgora, 
Solucions 

Logístiques, 
SL

DISTRIBUCIÓ 
DE LLIBRES

Enciclopèdia
Catalana, SAU
EDICIÓ DE LLIBRES,

OBRES DE REFERÈNCIA, 
GRANS OBRES 

I EDICIÓ DIGITAL

50%

La Galera, 
SAU Editorial

EDICIÓ 
DE LLIBRES

Tàndem, SL
EDICIÓ 

DE LLIBRES

Edifici TEC 22@, on hi ha 
la seu d’Enciclopèdia Catalana 
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   Proa. Enciclopèdia Temàtica. 
Suplement Coneixement global

   Un segle d’història de Catalunya 
en fotografies

   Història Natural dels Països Catalans. 
Suplement Fauna i flora

   La Catalunya emprenedora en imatges

  Anuari 2009

OBRES DE 
REFERÈNCIA

Anuari 2009
Per 15è any consecutiu, l’any editorial 
d’Enciclopèdia comença amb la publi-
cació de l’Anuari de l’any immediata-
ment anterior, obra que recull l’actuali-
tat catalana i de la resta del món pel que 
fa als àmbits polític, social, econòmic, 
cultural, científic i tecnològic.

La Catalunya emprenedora 
en imatges

Dirigida per Francesc Cabana, els qua-
tre volums de La Catalunya emprene-
dora abracen tot el segle xix i els pri-
mers anys del segle xx. És la Catalunya 
de l’esforç, de la il·lusió i de la supera-
ció, com la seva gent. I és aquesta una 
història que es pot explicar a través 
d’imatges: fotografies i dibuixos ens en 
fan conèixer la fesomia, les imatges que 
van produir en forma de cartells, catà-
legs, embalatges o logotips, posem per 
cas, ens en descobreixen l’esperit. 

Un segle d’història de Catalunya 
en fotografies

Obra ambiciosa plantejada en 4 volums, 
compta amb el treball d’un nombrós 
equip d’historiadors i documentalistes 
que aporten una visió diferent del passat 
recent de Catalunya basat en la docu-
mentació fotogràfica conservada. Si la 
historiografia ha renovat el coneixement 

d’aquest centenar llarg d’anys, que tan-
quem el 1980, l’extraordinària revitalit-
zació del patrimoni fotogràfic permet 
noves mirades sobre aquest passat. I 
aquest és l’objectiu de l’obra.

Història Natural 
dels Països Catalans
Suplement fauna i flora
Complement necessari de la principal 
gran obra d’alta divulgació sobre el tema, 
ofereix l’aportació de cent noranta espe-
cialistes. L’obra reuneix per primera ve -
gada les denominacions vulgars i cien-
tífiques de les prop de 50.000 espècies 
biològiques citades en els 16 volums de 
l’obra, n’actualitza les hipòtesis sobre 
l’origen i l’evolució de la vida, exposa les 
principals línies de la recerca actual en 
fauna i flora, i en detalla els canvis.

Proa. Enciclopèdia Catalana 
Temàtica
Suplement. El coneixement global
Dividit en els quatre àmbits que configu-
ren l’enciclopèdia que complementa –el 
medi natural, el medi construït, el medi 
social i llenguatge i cultura–, el volum 
aporta l’actualització i ampliació dels co -
neixements derivats de les transforma-
cions produïdes durant la primera dècada 
del segle, en tots els àmbits i arreu del món. 

GRANS OBRES I
EDICIONS DE BIBLIÒFIL
Joies del romànic català
El romànic ha estat sempre la millor car-
ta de presentació de la nostra cultura al 
món. Per als catalans, és l’art que va apa-
rellat al moment del nostre naixement 
com a poble i estat  independent. Hereva 
de la magna Catalunya Romànica, l’obra 
posa a l’abast del lector aquells elements 
patrimonials considerats de més quali-
tat artística i fa un èmfasi especial a mos-
trar la gran varietat del llegat artístic que 

Edicions

Sens dubte, la tasca més rellevant 
impulsada per Fundació Enciclopèdia 
Catalana és la que duen a terme les edi-
torials del Grup, que posen a l’abast del 
món cultural català un ventall molt 
ampli d’obres en tots els àmbits.

13   RESUM D’ACTIVITATS 2010

Resum activitats 2010 ECSA.indd   13Resum activitats 2010 ECSA.indd   13 30/3/11   13:21:0130/3/11   13:21:01



Diccionaris per a mòbils 

L’Odissea. Edició de luxe 

el nostre país ha sabut preservar del nos-
tre període fundacional.

Cartells Catalans
La postguerra (1939-1960)
El període que engloba aquesta compi-
lació de cartells comprèn les primeres 
dues dècades de la immediata postguer-
ra: del 1939 al 1960. El cartellisme és 
sempre el reflex d’una època. Així tro-
bem en el volum l’estètica més retrògra-
da de la dictadura al costat de l’esforç 
per mantenir la tradició estètica de pre-
guerra en els ambients resistencialistes i 
algunes grans icones gràfiques de la 
incipient societat de consum.

L’Odissea
Pilar fonamental de la cultura mediter-
rània, la nostra edició de L’Odissea pro-
posa un diàleg entre el gran text clàssic, 
–en l’extraordinària versió catalana de 
Carles Riba–, la radicalitat contemporà-
nia de la pintura de Frederic Amat i la 
més noble tradició artesanal, la ceràmi-
ca, de la mà del ceramista Antoni Cume-
lla. Presentada en dues edicions limita-
des, acurades al màxim, una de luxe i 
una de col·leccionista, té per objectiu 
assolir un gaudi estètic que s’acordi a un 
dels llibres més importants de la histò-
ria de la literatura universal.

DICCIONARIS
Durant l’any 2010, l’àrea de Diccionaris 
de l’Enciclopèdia ha seguit la seva línia 
habitual de publicació de diccionaris 
bilingües i monolingües per a consoli-
dar l’ús de la llengua catalana arreu; 
però, alhora, ha encetat una nova col-
lecció, les guies de conversa, i ha iniciat 
la distribució de diccionaris per a 
mòbils, fruit dels esforços d’anys ante-
riors per digitalitzar el seu fons.

Diccionari bàsic de la llengua 
catalana, 2a edició
L’evolució continuada de la llengua 
obliga a actualitzar permanentment els 
nostres diccionaris. Per aquest motiu, 
hem editat una nova edició del Diccio-
nari bàsic de la llengua catalana revi-
sada i actualitzada.

Diccionari Danès-Català
Integrat dins la col·lecció de dicciona-
ris bilingües que ofereix la correspon-
dència entre el català i les principals 
llengües europees, aquesta obra cons-
titueix la segona part del diccionari 
Català-Danès. 

Guies de conversa
Aquesta nova col·lecció es compon de 
quatre títols: Comunica’t en anglès, 
Co munica’t en francès, Comunica’t en 
alemany i Comunica’t en italià i va adre-
çada als catalanoparlants que se’n van a 
l’estranger i necessiten poder expressar-
se en la llengua forana en les situacions 
més bàsiques i habituals, com ara agafar 
el transport públic, allotjar-se, etc.

Diccionaris per a mòbils
Des de mitjan 2010, els principals títols 
del fons de Diccionaris de l’Enciclopè-
dia estan ja disponibles per a la descàr-
rega a mòbils “intel·ligents”, com ara 
iPhone, iPad, iPot Touch, Android, 
Blackberry i W Mobile.

PUBLICACIONS 
ESCOLARS
El 2010 s’ha produït l’eclosió als centres 
educatius del projecte eduCAT 1x1, 
impulsat pel Departament d’Educació 
del Govern de Catalunya, amb què es 
volia donar resposta bàsicament a dues 

Edicions
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ACTIVITATS 
EMPRESARIALS

Joies del romànic català  
 

Cartells Catalans. La postguerra (1939-1960)  
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   Pantalles del projecte.eso

   Catàleg de La Galera amb els nous 
segells

necessitats: millorar la qualitat de l’edu-
cació mitjançant la innovació i trobar una 
solució a la gratuïtat dels llibres de text.
Les editorials que produeixen materials 
educatius van haver de prendre unes 
quantes decisions davant d’aquest repte.

La resposta de Text-La Galera ha estat 
el projecte.eso, un projecte nou, pen-
sat directament per fer-lo servir en 
pantalla amb els ordinadors dels alum-
nes i també apte per a les pissarres digi-
tals interactives que ja tenen moltes 
aules.

El projecte.eso consta fins al moment 
d’una plataforma virtual d’aprenentatge 
i de catorze cursos digitals (correspo-
nents al primer i segon curs d’ESO de 
llengua catalana, llengua castellana, cièn-
cies socials, biologia i geologia, física i 
química, tecnologia i matemàtiques). Per 
tant, no ens hem limitat a elaborar els 
continguts sinó que hem completat la 
nostra oferta amb un entorn que dóna 
accés a aquests cursos, a més d’altres ser-
veis propis dels campus virtuals (gestió 
de grups, historial dels alumnes, missat-
geria interna, calendari i agenda, etc.).

D’altra banda, el 2010 s’han continuat 
publicant quaderns i materials comple-
mentaris en paper tant per a primària 
com per a secundària obligatòria.

INFANTIL I JUVENIL
La Galera es caracteritza per la renova-
ció constant i l’increment de col·leccions 
i de títols, tant en català com en castellà. 
Durant el 2010 el catàleg s’ha nodrit de 
més de 160 novetats, amb un especial 
increment de títols per a joves i joves 
adults. S’han creat segells nous: Lluna 
Roja, Bridge, Narrativa Singular, 
Novel·la Gràfica i Còmic, que, junta-
ment amb les col·leccions de tota la 
vida, han resituat l’editorial en una 
posició destacada al taulell de novetats. 
I s’ha seguit potenciant la marca Galera 
amb col·leccions com Gol, Escola de 

dansa, Les aventures del drac Coco i la 
sèrie best-seller per als més petits, amb 
Sant Jordi i El caganer, entre d’altres. A 
més a més, La Galera convoca i publica 
els dos premis literaris amb més tradi-
ció de les lletres catalanes per a infants i 
joves: el Josep M. Folch i Torres de 
novel·la per a nois i noies i el Joaquim 
Ruyra de narrativa juvenil, i en castellà 
el premi Jóvenes Lectores.

Cap al final del 2009, La Galera va reno-
var la direcció editorial amb l’objectiu de 
continuar essent l’editorial de referència 
del país en llibre infantil i juvenil. 

FICCIÓ I NO-FICCIÓ
El conglomerat de segells editorials 
que formen part del Grup 62 lidera de 
manera molt destacada el mercat cata-
là. Amb l’entrada al grup d’Enciclopè-
dia Catalana i Planeta, als segells fins 
aleshores de 62 s’hi van afegir els apor-
tats pels nous accionistes. 

El conjunt de les edicions de llibreria 
sorgides del Grup 62 continuen fent 
possible una dinàmica del mercat cata-
là del llibre potent, de manera que 
asseguren prou títols i de prou qualitat 
per a mantenir als taulells de novetats 
una presència constant i destacada 
de llibres en català. Alhora propicien 
l’existència d’una crítica especialitzada 
i una presència de la literatura catalana 
als mercats internacionals. Aquest dina-
misme cultural i comercial facilita tam-
bé que les iniciatives de les petites edi-
torials trobin un terreny adobat que, 
altrament, els seria molt més dur.

El Grup 62 aplega Edicions 62, Colum-
na, Proa, Pòrtic, Empúries, Selecta, 
labutxaca, Destino Infantil&Juvenil, Art 
62, Estrella Polar, Educaula i les edicions 
catalanes de Planeta, Ariel i Destino. 
Disposa també de diversos segells en 
castellà i de l’àmbit de la comercialitza-
ció i distribució de llibres.
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   Novel·les d’Edicions Proa i 
Edicions 62
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Josep Pla, 95
08019 Barcelona

www.enciclopedia-catalana.cat/ca/fundacio.htm
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