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Presentació

PATRONAT

Tota cultura necessita eines, camins, escenaris. Eines per a construir els
continguts que corresponen al propi temps. Camins per a fer que aquests
continguts arribin arreu: les paraules, les imatges, els sons. Escenaris per a
mostrar la creació i la recerca, però també per a intercanviar les visions del
món.
La Fundació Enciclopèdia Catalana vol contribuir, fins allà on pugui i
amb tot l’entusiasme, a la creació d’eines, camins i escenaris per a la cultura catalana. En aquestes pàgines trobareu informacions sobre les activitats que la Fundació duu a terme directament o contribueix a impulsar
per al desenvolupament de la cultura catalana. Malgrat tenir molt present
que tot allò que fem o impulsem ateny directament l’àmbit cultural, dividim les nostres propostes i actuacions en activitats culturals pròpiament
dites i activitats empresarials. Les primeres no tenen cap altre objectiu que
la dinamització del nostre món cultural i lingüístic; les empresarials, al
seu torn, les mou una doble finalitat: d’una banda fer una aportació substantiva i de qualitat al món de la creació editorial catalana, tot enriquint el
país amb obres de referència i d’alta divulgació, i de l’altra, proporcionar
a l’univers català de l’educació –escolar i del lleure– eines pensades i creades per als nostres infants.

Agustí Montal,
PRESIDENT

Jordi Porta,
VICEPRESIDENT PRIMER

Joaquim Maluquer,
VICEPRESIDENT SEGON

Joaquim Boixareu
Francesc Cabana
Gabriel Ferraté
Josep M. Ferrer
Joan Carles Ollé
Josep Pujol
Glòria Riera
Jaume Rossell
Carles Sumarroca
Josep Lluís Vilaseca,
SECRETARI

La dotació de premis literaris, el manteniment d’una llibreria especialitzada
en llibre en català, les convocatòries obertes de lectura en veu alta o de dictat, són activitats directes de la Fundació. L’edició de llibres i altres materials,
o l’educació a distància per mitjà de les empreses del Grup Enciclopèdia
Catalana són les eines que construïm per a fressar els camins i contribuir
així a l’assoliment dels millors escenaris per a la cultura catalana.

Agustí Montal
PRESIDENT
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Gran Enciclopèdia Catalana
40 anys

ACTIVITATS
CULTURALS

L’any 1969 apareixia el primer volum
de la Gran Enciclopèdia Catalana. Fou
aquest el veritable punt d’arrencada
d’un projecte cabdal per a la cultura catalana que no s’enllestiria fins el 1980,
any en què es constituí l’entitat que
l’havia de gestionar en endavant: Fundació Enciclopèdia Catalana. I és precisament amb motiu d’aquest 40è aniversari que la Fundació fa públic aquest
resum anual d’activitats.

Primer volum, primera edició

A partir del 1980,doncs,i amb l’únic objectiu de treballar per la cultura catalana,
s’obre el projecte editorial a una àmplia
diversitat d’obres d’un alt nivell tècnic i
científic,centrades a estudiar i a posar en
valor els aspectes més rellevants de Catalunya i de la societat catalana. Successivament es publiquen una sèrie de títols
multivolum,que marquen un abans i un
després en les respectives disciplines:
Gran geografia comarcal de Catalunya,
Catalunya Romànica, Història natural
dels Països Catalans, Història. Política,
societat i cultura dels Països Catalans,
Tradicionari, entre d’altres. També molt
aviat s’inicia una línia de diccionaris,
avui de referència, encapçalada pel Gran

Gran geografia comarcal de Catalunya

diccionari de la llengua catalana i oberta a àmplies col·leccions de diccionaris
bilingües, complementaris, temàtics i
terminològics. També s’amplia el ventall
amb títols d’abast universal –Enciclopèdia de Medicina i Salut, Biosfera – i amb
un seguit de grans obres monovolum, i
s’entra en el món de la llibreria amb l’adquisició de les editorials Proa, La Galera i Pòrtic, i la creació de TEXT, una línia de llibre escolar pròpia. I encara es
creen noves empreses participades amb
tants altres socis –Ensenyament Obert,
Geoestel, CMT, entre d’altres– i s’entra
en l’accionaritat de companyies ja existents –Tàndem Edicions, de València, o,
darrerament, el Grup 62.
Entretant, es produeix al món una veritable revolució tecnològica en la qual
participa Enciclopèdia Catalana de manera entusiasta posant al mercat, per
exemple, una de les primeres enciclopèdies d’Europa en suport digital o
creant diversos portals d’Internet absolutament pioners, no solament a casa
nostra, sinó també als països del nostre
entorn.

Història. Política, societat i cultura
dels Països catalans

Gran Diccionari de la llengua catalana
Gran Enciclopèdia Catalana
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EL NOU PORTAL www.enciclopedia.cat
A la primeria del 2008 es publica, en accés lliure a la xarxa, l’enciclopedia.cat,
portal que ofereix el contingut de la
Gran Enciclopèdia Catalana i el del Gran
diccionari de la llengua catalana. L’obra
obté de seguida una gran acollida i, en
un any de funcionament, assoleix més
d’11 milions de visites, més de 42 milions de pàgines vistes i més de 4 milions d’usuaris.
Des de la posada en funcionament a
Internet, l’enciclopedia.cat ha destinat
els esforços principalment a reforçar la
qualitat dels continguts. Concretament, l’enciclopedia.cat s’ha ampliat en
un sol any amb més de 83.000 articles
nous i ha arribat a un total de 433.154,
xifra que supera les 418.000 entrades
que s’havien previst inicialment. Per a
aquest proper 2009, l’enciclopedia.cat
preveu incorporar prop de 100.000
articles nous.

A tall de curiositat, direm que els articles enciclopèdics més consultats han
estat: Jaume I de Catalunya-Aragó, Catalunya, Xina, Fidel Castro, Ramon Llull
i islamisme. Mentre que l’eina més emprada ha estat el Diccionari.

PÀGINES VISTES

5.000.000

Ultra l’obertura dels continguts, el suport web ha facilitat una major interacció i un major grau de participació dels
usuaris de la pàgina.Concretament,l’enciclopedia.cat ha rebut més de mil correus electrònics de persones que proposen noves entrades o il·lustracions.

Segons dades de l’OJD relatives al darrer trimestre, l’enciclopedia.cat ha aconseguit consolidar un accés sostingut de
350.000 usuaris mensuals.
COMPARATIVA DE PÀGINES VISTES

2.500.000

0
29-2-08

30-4-08

30-6-08

31-8-08

COMPARATIVA DE LA DURADA DE L’ESTADA

6.000.000

9:36
AVUI VILAWEB

AVUI VILAWEB

3CAT24.CAT L’ENCICLOPÈDIA
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Llibreria Proa Espais
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 exclusivament a la venda de llibres en català.
Proa Espais té també un punt de venda
associat mitjançant concessió: la llibreria del Teatre Nacional de Catalunya,
especialitzada en teatre i en novetats
editorials.

Llibreria Proa Espais

RESUM D’ACTIVITATS 2008

Ultra la tasca comercial que li és pròpia, Proa Espais organitza de manera
continuada tot un seguit d’actes culturals vinculats al món del llibre i de la
cultura catalana en general:
• presentacions de llibres
(25 presentacions)
• tallers de lectura (6 sessions)
• debats
• conferències i xerrades
• activitats infantils (15)
• cicles culturals
• promoció de llibres i autors

Entrada i aparador de la llibreria Proa Espais
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ACTIVITATS MÉS DESTACADES
Diada de Sant Jordi

Tallers de lectura

La gran parada de Proa Espais a la
Rambla de Catalunya comptà amb la
presència de més de 50 autors en llengua catalana per a la signatura de llibres.

Novel·listes del premi Sant Jordi 2008, en
col·laboració amb Fundació Enciclopèdia Catalana i Òmnium Cultural. Es
llegeixen i es comenten fragments de
Pere Calders, Maria Mercè Roca i Pep
Coll.

Revista llibres.cat selecció

D’Ulisses a Ulisses. Iniciativa del Gremi
de llibreters, Proa Espais participa en
el cicle de lectures sobre la pau celebrat
en diverses llibreries de Catalunya. La
proposta de Proa ha estat un taller
sobre la no-violència, a càrrec de Laura Espot.

Tria del bo i millor del panorama editorial, amb l’objectiu d’arribar a tots
els públics i descobrir allò que de vegades pot passar inadvertit. Surt tres cops
l’any, i s’envia per correu a aquells
subscriptors interessats en narrativa i
assaig.

Club Lector Mercè Rodoreda

Proa Espais s’ha sumat a la celebració
de l’Any Rodoreda amb la creació d’un
club lector específic, que ha tingut
lloc el primer dimecres dels mesos de
març, abril, maig i juny. La proposta ha
tingut continuïtat a l’octubre amb lectures de nous autors.

Conferències

Com a punt de partida, un tema
d’actualitat i un llibre. Destaquem, en
col·laboració amb Base editorial, la
dictada per Jaume Sobrequés amb
motiu de la publicació del llibre Història de Catalunya.

En el nostre afany d’oferir un servei
cultural ampli, plural i literari, cedim
l’auditori de la llibreria per a la realització de tallers de lectura, celebracions i commemoracions.

Diada de Sant Jordi

Col·loqui

Les activitats infantils

Proa Espais elabora cada any un curs
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. En són
exemples: Mercè Rodoreda i les flors,
sessions de conta contes, Una tarda
cubista, Contes reciclats, etc.

Activitats infantils
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IV Certamen nacional infantil
i juvenil de lectura en veu alta

ACTIVITATS
CULTURALS

Per quarta vegada Fundació Enciclopèdia Catalana ha organitzat un certamen escolar de lectura en veu alta que
va adquirint, any rere any, uns notables increments de participació de les
escoles de tot el país. Gairebé 1.400
persones es van aplegar el dia 11 de
juny a l’Auditori de Barcelona per
assistir a la final del IV Certamen,
que va comptar amb la presència de
l’Hble. Sr. Joan Manuel Tresserras,
conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Durant l’acte es va fer públic
l’acord de col·laboració entre Fundació Enciclopèdia Catalana i el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya
per a ampliar al màxim la presència
del Certamen entre els centres de
Catalunya. L’acord s’inscriu dins el
marc de la campanya de foment de la
lectura “Llegir ens fa més grans”.

Els participants a la final

El jurat de la final del IV Certamen

En l’edició del 2008, hi han participat
92 escoles, cosa que ha obligat a fer sis
semifinals, celebrades a Reus, Manresa,

Barcelona i Sant Celoni, per a seleccionar els 36 lectors que han arribat a la
festa final de l’Auditori de Barcelona.
Dalt de l’escenari, els 36 excel·lents lectors van llegir fragments de quatre llibres publicats per La Galera: Supermegaextraescolars, de Mercè Anguera; Les
balenes desorientades, de Gemma Lienas; Viatge al centre de la Terra, de Jules
Verne, i El testament de John Silver, de
Josep Vallverdú. Els autors presents, les
autoritats i el públic van aplaudir entusiastes l’actuació brillant dels concursants, que van demostrar els seus grans
dots de dicció, interpretació i ritme de
lectura.
Formaven el jurat Sebastià Alzamora,
responsable de la campanya “Llegir ens
fa més grans”; Montse Castanys, mestra; Lluís Hernàndez i Sonali, escriptor; Espartac Peran, periodista i presentador del programa “Bocamoll” de
Televisió de Catalunya, i Montserrat
Torras, directora de Diccionaris de
l’Enciclopèdia.

QUART CERTAMEN 2007-2008
Escoles inscrites

INSCRIPCIONS PER
ZONA GEOGRÀFICA
93 escoles

31 de Barcelona ciutat

34%

30

33 de comarques de Barcelona

35%

25

6 de comarques de Girona

6%

15 de comarques de Tarragona

16%

8 de comarques de Lleida

9%

COMARQUES
DE BARCELONA

20
TARRAGONA

15
10

Les escoles per tipus
36 escoles privades o concertades

39%

57 escoles públiques

61%

LLEIDA
GIRONA

5
0
04-05

Participants en plena actuació
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ESCOLES PARTICIPANTS
A LES SEMIFINALS

INSCRIPCIONS PER
TIPUS DE TITULARITAT
60

100

ESCOLES PÚBLIQUES
ESCOLES PRIVADES O CONCERTADES
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La sala de l’Auditori el dia de la final
del Certamen

Els guanyadors de primària van ser
alumnes de les escoles Gerbert d’Orlhac, de Sant Cugat del Vallès, i Saint
George’s School, de Fornells de la Selva. Els de les dues categories d’ESO, de
l’IES Olesa de Montserrat, i de l’IES
Lo Pla d’Urgell, de Bellpuig. Tant els
guanyadors com la resta de concur-

sants van rebre premis de part de l’organització, i les escoles dels guanyadors
van rebre de mans d’Agustí Montal,
president de Fundació Enciclopèdia
Catalana, i del conseller Joan Manuel
Tresserras, un xec de 500 euros per a
bescanviar per llibres publicats pel
Grup Enciclopèdia Catalana.

El conseller de Cultura i Mitjans de
Comunicació i el president de Fundació
Enciclopèdia Catalana en l’acte de
lliurament de premis

Vista general de l’escenari
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El Dictat
Amb l’objectiu de promoure la valoració social de la llengua, Fundació Enciclopèdia Catalana va promoure el
1r Dictat en català obert a tothom.

Presentació de l’acte pel director
general d’Enciclopèdia Catalana

Organitzat dins els actes de la Setmana
del Llibre en Català, amb la col·laboració de l’Anella Cultural, i a tall de prova pilot, el Dictat es va celebrar simultàniament en dues seus connectades
per videoconferència: al CCCB, de
Barcelona, i al Museu Comarcal de la
Garrotxa, d’Olot.
L’actriu Mercè Lleixà va llegir un text
escrit a posta per Pep Coll –guanyador
del darrer premi Sant Jordi de novel·la– i, tot seguit, el filòleg Pau Vidal
en va fer la correcció.

El filòleg Pau Vidal corregint el Dictat

La participació va superar les expectatives de l’organització, tant a Barcelona

com a Olot. Concretament, hi van
assistir
• 196 persones a Barcelona
• 70 persones a Olot
Els participants tenien l’opció de lliurar el dictat. I als vint-i-un que van
aconseguir de fer-lo sense faltes, se’ls
van concedir diversos premis.
La resta de participants va obtenir
també un llibre del Grup Enciclopèdia
catalana com a premi a la participació.
Com en el cas del Certamen nacional
infantil i juvenil de lectura en veu alta,
Fundació Enciclopèdia Catalana es proposa, amb el Dictat, una activitat oberta
a tot el país i a totes les edats, com una
iniciativa de caràcter popular de participació creixent que reforci el sentit de
pertinença i d’afirmació a un país i a
una llengua.

Col·laboració amb el Centre
UNESCO de Catalunya
Per encàrrec de la UNESCO, el Centre
UNESCO de Catalunya està donant
suport al procés d’elaboració de l’Informe Mundial sobre la Diversitat Cultural.
Aquesta col·laboració es concreta en
dues línies:
• L’organització d’una reunió d’experts d’alt nivell sobre educació i
diversitat cultural.

RESUM D’ACTIVITATS 2008
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• Promoció, edició i publicació
del resum executiu de l’Informe
Mundial a 75 llengües d’arreu del
món.
Com a membre fundador del Centre
Català de la UNESCO, Fundació Enciclopèdia Catalana dóna suport a l’entitat i, el 2008, ha donat suport econòmic
explícit a la reunió d’experts celebrada
a Barcelona durant el mes de setembre.
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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.

NIT DE SANTA LLÚCIA
49è PREMI SANT JORDI
DE NOVEL·LA

Convocat per Òmnium Cultural i
Fundació Enciclopèdia Catalana
GUANYADOR: Lluís-Anton Baulenas
OBRA: El nas de Mussolini
FINALISTA: Vicent Usó
OBRA: El músic del bulevard Rossini
DOTACIÓ: 60.000 €
DOTACIÓ FINALISTA: 10.000 €
MEMBRES DEL JURAT: Laura Borràs,
Àlex Broch, Ramon Pla i Arxé, Emili
Rosales i Vicenç Villatoro
EDICIÓ DE LES OBRES: Edicions Proa
50è PREMI CARLES RIBA
DE POESIA

Convocat per Edicions Proa amb el
patrocini de Fundació Enciclopèdia
Catalana
GUANYADOR: Sebastià Alzamora
OBRA: La part visible
DOTACIÓ: 3.000 €
MEMBRES DEL JURAT: D. Sam Abrams,
David Castillo, Arnau Cònsul, Lluïsa
Julià i Jordi Pàmias
EDICIÓ DE L’OBRA: Edicions Proa
11è PREMI MERCÈ RODOREDA
DE CONTES

Convocat per Òmnium Cultural i
Fundació Enciclopèdia Catalana
GUANYADOR: Víctor Alexandre
OBRA: Set dones i un home sol
DOTACIÓ: 10.000 €
MEMBRES DEL JURAT: Isidor Cònsul,
Jordi Mir, Vinyet Panyella,
Àlex Susanna i Olga Xirinacs
EDICIÓ DE L’OBRA: Edicions Proa

45è PREMI JOSEP M. FOLCH
I TORRES DE NOVEL·LA
PER A NOIS I NOIES

Premi
Sant Jordi

Convocat per La Galera Editorial
No adjudicat
DOTACIÓ: 6.000 €
MEMBRES DEL JURAT: Xavier Carrasco,
Núria Pradas, Joan de Déu Prats,
Susanna Rafart i Gemma Sala
16è PREMI JOAQUIM RUYRA
DE NARRATIVA JUVENIL

Premi
Carles Riba

Convocat per La Galera Editorial
GUANYADOR: Jordi Ferrés
OBRA: El jardí promès
DOTACIÓ: 6.000 €
MEMBRES DEL JURAT: Sebastià
Alzamora, Francesc Bechdejú,
Josep Lluch, Marta Luna i Àlvar
Masllorens
EDICIÓ DE L’OBRA: La Galera Editorial

Premi
Mercè Rodoreda

PREMIS
CARLEMANY
15è PREMI CARLEMANY
DE NOVEL·LA

Premi
Joaquim Ruyra

Convocat pel Govern d’Andorra,
Fundació Enciclopèdia Catalana
i les editorials Proa i Columna
GUANYADOR: Antoni Pladevall
OBRA PREMIADA: La papallona negra
DOTACIÓ: 42.000 €
MEMBRES DEL JURAT: Albert Villaró,
Vicenç Villatoro, Ester Pujol, Elidà
Amigó i Josefina Lladós.
EDICIÓ DE L’OBRA: Columna Edicions.

Premi
Carlemany
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Organigrama
constitució de noves empreses, diverses
adquisicions i la creació de noves companyies en societat amb altres empreses
i entitats.

El grup d’empreses d’Enciclopèdia Catalana s’ha creat a partir de la Gran Enciclopèdia Catalana i s’ha desenvolupat
–sempre amb recursos propis– amb la

Proa Espais
LLIBRERIA

100%

100%

DIGEC, SAU

Enciclopèdia
Catalana, SAU

DISTRIBUCIÓ
I VENDA DE
LLIBRES

EDICIÓ DE LLIBRES
I REVISTES I PRODUCCIÓ
I REALITZACIÓ
D’AUDIOVISUALS

100%

100%

34%

100%

Catalana de
Màrqueting
Telefònic, SL

La Galera,
SAEU

Edicions 62,
SA

Geoestel,
SA

Educacionline,
SL

PUBLICACIONS
CARTOGRÀFIQUES

ENSENYAMENT
A DISTÀNCIA

SERVEI
TELEMÀRQUETING

EDICIÓ
DE LLIBRES

50%

Tàndem, SL
EDICIÓ I VENDA
DE LLIBRES

EDICIÓ I
DISTRIBUCIÓ
DE LLIBRES

50%

60%

40%

Àgora,
Solucions
Logístiques,
SL
DISTRIBUCIÓ
DE LLIBRES
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Edicions

OBRES DE
REFERÈNCIA

nèixer d’una manera rigorosa i exhaustiva la que és possiblement la institució
pública més antiga de Catalunya.
Atles Universal

Seguint la línia que li és pròpia, Enciclopèdia Catalana duu a terme la creació i publicació d’obres que, gràcies a
les aportacions als temes tractats, esdevenen, des que apareixen, autèntiques
referències per al coneixement dels
àmbits més diversos del nostre país.
Destaquem del 2008:

Nova edició d’un dels grans atles del
panorama internacional. Realitzat conjuntament per l’Institut Cartogràfic
de Catalunya, el Departament de Geografia Humana de la Universitat de
Barcelona i Enciclopèdia Catalana, la
primera edició ja va merèixer el premi
a l’excel·lència cartogràfica en el congrés mundial de la International Cartographic Association, Otawa 1999).

Tradicionari

Tradicionari

Amb l’aparició del 10è volum, es completa el Tradicionari. Enciclopèdia de la
cultura popular de Catalunya. Autèntica panoràmica, detallada i aprofundida, de tots i cadascun dels aspectes de
la nostra cultura més viva. El que fem,
celebrem, mengem, creiem, cantem o
ballem al llarg de l’any, a ciutat o al
camp, a casa, a la feina...

Anuari 2007

Per 13è any consecutiu, l’any editorial
d’Enciclopèdia comença amb la publicació de l’Anuari de l’any immediatament anterior, obra que recull l’actualitat catalana i la de la resta del món pel
que fa als àmbits cultural, científic, econòmic i social. Actualitat, informació
enciclopèdica i qualitat són les tres paraules que millor descriuen aquesta obra.

L’art gòtic a Catalunya

L’art gòtic a Catalunya

Si el romànic va ser l’art del període de
formació de Catalunya, el gòtic és el
gran art dels temps de plenitud i d’expansió. L’aparició dels volums 8è i 9è
pràcticament completen una obra realment ambiciosa. Per primera vegada,
s’hi dóna una visió àmplia, ben documentada i il·lustrada de l’arquitectura, la pintura i l’escultura, com també
de la resta de realitzacions artístiques: la
ceràmica, la forja, el vitrall, l’orfebreria,
el mobiliari i els teixits.
Història de l’Ajuntament
de Barcelona

Coeditada amb l’Ajuntament de Barcelona, l’obra –en dos volums– és un
instrument imprescindible per a co-

Biosfera – National Geographic

Deu anys després d’aparèixer el darrer
volum de Biosfera, prenia sentit la idea
de proporcionar al lector un complement en imatges preses sobre el terreny, que mostrin un retall d’aquesta
realitat tan complexa que és un bioma
i els seus ecosistemes. Deu reportatges
de National Geographic són tota una
garantia.

Història de l’Ajuntament
de Barcelona

La Transició a Catalunya

Com a continuació de La Guerra Civil
a Catalunya i El Franquisme a Catalunya, els dos volums d’aquesta obra
analitzen el difícil i il·lusionador procés de superació de la dictadura al nostre país. Els esdeveniments històrics,

Atles Universal

13 RESUM D’ACTIVITATS 2008

activitats fundacio.qxd

13/5/09

ACTIVITATS
EMPRESARIALS

11:32

Página 14

Edicions
polítics i culturals dels anys setanta i
vuitanta són claus per a entendre com
fou possible l’arribada de l’actual període democràtic a l’Estat espanyol i el
paper cabdal, importantíssim, que hi
representà Catalunya.
Discover English with Ben & Bella

Cartells catalans. La República.
Els anys de construcció, 1930-1936

En el terreny educatiu, Discover English
with Ben & Bella és un programa per a
conèixer la llengua anglesa, basat en la
facilitat que tenen els infants per a
aprendre i en la seva curiositat i ganes
d’imitar. Llibres de contes, CD, quaderns
d’activitats, trencaclosques, DVD... configuren l’univers d’un programa d’una
gran acceptació.
Història il·lustrada de Catalunya
per a petits i grans

Descripció del Principat de Catalunya,
d’Alexandre de Laborde

També en el camp educatiu, aquesta
història, en quatre volums i pensada
per als estudiants d’Educació Primària, els introdueix en el coneixement
del propi país amb uns llibres atractius
de molt bon llegir. La profusió de fotografies, dibuixos, mapes, llegendes,
poemes i cançons aconsegueixen una
autèntica immersió del lector en el
terreny de la nostra història i, per tant,
en un coneixement de Catalunya molt
més enllà del que poden obtenir per
altres mitjans.

EDICIONS DE
BIBLIÒFIL
També les edicions de bibliòfil tenen
cabuda dins d’Enciclopèdia, sempre
per posar en relleu obres catalanes d’alt
nivell.
Diccionari de la literatura catalana
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Cartells catalans. La República.
Els anys de construcció, 1930-1936

Continuadora dels Cartells modernistes, moltes de les reproduccions són
d’artistes destacats del moment, com
Alumà, “Apa”, Galí, Labarta, Moliné,
Obiols, Opisso, Penagos, Ribas, Segrelles o “Jan”, o d’altres que destacarien
després, com Josep Renau.
Descripció del Principat de
Catalunya, d’Alexandre de Laborde

Emmarcada en la set de coneixements
dels segles XVIII i XIX i en la gran
admiració per les cultures antigues
–especialment les clàssiques–, aquesta
obra representa una fita en la mirada i
el coneixement de Catalunya durant el
període de la Il·lustració.

DICCIONARIS
Diccionari de la literatura catalana

Amb més de 4.000 entrades d’autors,
obres i personatges literaris, ofereix un
panorama exhaustiu i actualitzat de la
literatura catalana de tots els temps,
tots els gèneres i tots els territoris. Dirigit per Àlex Broch, compta amb les
aportacions de més de 100 especialistes, complementades amb una extensa
bibliografia.
Petita Enciclopèdia Catalana

Pensada per a resoldre tots els dubtes i
interrogants de la vida moderna de la
manera més simple i fiable, l’obra
combina l’estructura i concepció d’un
diccionari de la llengua amb la d’una
enciclopèdia.
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Didac. Diccionari de català

Nova edició, ampliada i actualitzada,
d’un diccionari pensat especialment
per a l’aprenentatge de la llengua. Les
definicions hi són escrites en un llenguatge senzill i planer, i les il·lustracions s’integren al text i en faciliten la
comprensió.

més tradició de les lletres catalanes per
a infants i adolescents, i en publica les
obres guanyadores: el Josep M. Folch i
Torres de novel·la per a nois i noies i el
Joaquim Ruyra de narrativa juvenil.

TAM-TAM

FICCIÓ I NO-FICCIÓ
PUBLICACIONS
ESCOLARS
Continuant la tasca iniciada el 1992 de
dotar els centres del país de materials
d’ensenyament moderns i de qualitat
fets i pensats a Catalunya, Text-La Galera ha editat el 2008 un nombre molt
important de novetats. La majoria donaven resposta a la necessitat de renovar els materials atesa la implantació
d’una nova llei educativa, la LOE. Per
això, es van publicar per a primària, per
a l’ESO i per al batxillerat, més de 200
novetats. L’oferta es va completar amb
un a àmplia gamma de materials complementaris, tant en paper com en
suport digital. Cal destacar també la
publicació d’un nou projecte complet
per als tres cursos de l’educació infantil
(3, 4 i 5 anys), el projecte TAM TAM.

INFANTIL I JUVENIL
La Galera és l’editorial del Grup especialitzada en llibre infantil i juvenil. Es
caracteritza per la renovació constant i
l’increment de col·leccions i de títols,
tant de l’ambit de la ficció com de l’àrea dels coneixements. Durant el 2008
el catàleg de La Galera s’ha nodrit de
més de 130 novetats d’obres adreçades
als infants de totes les edats, des dels
primers any de vida fins a l’adolescència.La Galera edita els dos premis amb

A partir d’Edicions 62, segell emblemàtic de l’edició catalana, s’ha anat conformant amb els anys el més potent
grup editorial català de l’especialitat.
Ampliat primerament amb el segell
Empúries i amb d’altres per a les obres
en castellà, passà a mans de “la Caixa”
fins que hi van entrar Planeta i Enciclopèdia Catalana, en pla d’igualtat. Això
comportà que s’hi incorporessin alguns dels segells més importants de
l’edició en català, procedents dels nous
propietaris: per part de Planeta, Columna, Timun Mas i les divisions catalanes de Destino i de Planeta mateix; i
per part d’Enciclopèdia Catalana, els
segells Proa, Pòrtic i Mina.

Les aventures de Tom Sawyer

Amb aquesta estructuració, el nou
Grup 62 esdevenia, de llarg, líder indiscutible del llibre de ficcio i no-ficció, i es
convertia en el gran dinamitzador del
mercat català i del panorama mediàtic
del sector.

ALTRES EDICIONS
I ENSENYAMENT
A DISTÀNCIA
Enciclopèdia Catalana té participació
important en el capital de diverses
empreses que, durant el 2008, han treballat normalment en els àmbits respectius: Geoestel –editora de guies
turístiques i mapes–, Tàndem –editorial valenciana dedicada sobretot al llibre infantil i de text – i EducaciOnline
–d’ensenyament no presencial.

La nit que la muntanya
va baixar al riu

EducaciOnline

15 RESUM D’ACTIVITATS 2008

activitats fundacio.qxd

13/5/09

11:32

Página 16

Josep Pla, 95
08019 Barcelona

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

