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Presentació

PATRONAT

Des dels temps ja llunyans de la redacció de la Gran Enciclopèdia Catalana
–fa més de quaranta anys–, i des del mateix moment de la creació de la Fundació Enciclopèdia Catalana –ja en fa més de trenta–, ens hem regit pel lema:
“compromís amb la cultura catalana”. Ho hem fet centrant-nos molt particularment en l’àmbit editorial, però també hem treballat en el camp escolar
i en el terreny social en general.

Agustí Montal
PRESIDENT

Jordi Porta
VICEPRESIDENT PRIMER

Joaquim Maluquer
VICEPRESIDENT SEGON

Joaquim Boixareu

Les activitats de l’any 2009 de la nostra Fundació –el resum de les quals us
presentem ara– reflecteixen perfectament aquest esperit i aquest compromís, i, en conseqüència, podreu comprovar que han mantingut el to, el tremp
i la intensitat habituals.

Francesc Cabana

Les empreses que formen part del Grup que la Fundació encapçala han continuat creant i publicant grans obres de referència i diccionaris, llibres que
representen veritables fites culturals, que assenyalen un abans i un després
en el coneixement, i molt principalment en el coneixement de la nostra realitat més propera. Han continuat la tasca d’anys en la creació i difusió del
llibre escolar fet des de Catalunya i pensat específicament per als nostres
infants i adolescents. Han continuat liderant les edicions literàries. I han
continuat treballant a fons en el terreny de l’ensenyament en línia, no presencial.

Josep Pujol

Gabriel Ferraté
Josep M. Ferrer
Joan Carles Ollé

Glòria Riera
Jaume Rossell
Carles Sumarroca
Josep Lluís Vilaseca
SECRETARI

Directament des de la Fundació, hem fomentat la creació literària patrocinant mitja dotzena dels premis literaris més importants i prestigiosos. Hem
potenciat la difusió dels llibres en català a través de la nostra llibreria Proa
Espais. Hem aconseguit de fer créixer de manera molt notable el Certamen
nacional de lectura en veu alta amb un increment altíssim del nombre d’escoles participants. Hem organitzat per segona vegada El Dictat en català
obert a tothom...
Tot aquest ventall d’activitats és fruit de la dedicació d’uns equips humans,
entusiastes i plenament identificats amb la nostra tasca, que fan possible
l’assoliment dels objectius d’enfortiment i difusió de la cultura catalana.
Sens dubte, la nostra raó de ser.
Agustí Montal
PRESIDENT
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ACTIVITATS
CULTURALS

Enciclopèdia.cat

Gran Enciclopèdia Catalana

L’Enciclopèdia.cat és el projecte digital del
Grup que ofereix informació enciclopèdica de qualitat i actualitzada, especialment de l’àmbit català. Aparegué en accés
lliure a internet el 2008. Des de la posada
en funcionament, l’Enciclopèdia.cat ha
destinat els esforços principalment a
reforçar la qualitat dels continguts, a
incrementar-ne la quantitat i a millorarne les prestacions.

les paraules que ofereixen alguna dificultat, homòfons, prefixos i sufixos, abreviacions, neologismes, els estrangerismes
més freqüents, un ampli repertori de terminologia, una gran quantitat d’exemples
d’ús, models de conjugació verbal, i plurals irregulars. El Diccionari de la llengua
catalana és cercable des de l’Enciclopèdia.
cat però també disposa d’una adreça web
pròpia.

Durant l’any 2009 i principis del 2010
Enciclopèdia.cat ha tornat a fer un pas
endavant per tal d’esdevenir la principal
font de referència digital en català. Ha vertebrat la seva activitat en quatre grans
eixos:

El cercador de l’Enciclopèdia.cat busca en
tota l’Enciclopèdia i en tot el Fons Digital
de Grans Obres i presenta els resultats
ordenats sistemàticament a fi d’ampliar la
informació enciclopèdica. A mitjan 2010,
el cercador té capacitat de buscar a l’Enciclopèdia, al Diccionari de la llengua, a la
Catalan Encyclopaedia i al Món en xifres.
Progressivament s’ampliarà la cerca a tot
el fons digital.

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, etc.)
d) Creació de l’Enciclopèdia.cat 2.0
L’Enciclopèdia.cat és, doncs, una enciclopèdia 2.0 i, alhora, un cercador.
L’Enciclopèdia conté les entrades dels
articles enciclopèdics i de lèxic de la
Gran Enciclopèdia Catalana (excepte les
de lèxic comú que són en el Diccionari
de la llengua), i les d’altres obres de referència del Grup, que s’hi han incorporat
posteriorment (com els de la Geografia
Comarcal de Catalunya).

Gran geografia comarcal de Catalunya

El Gran Diccionari de la llengua catalana
en línia (www.diccionari.cat) és el més
extens i complet de la llengua catalana.
Conté més de 86.000 entrades, més de
21.000 subentrades (locucions, frases
fetes, refranys, etc.) i 170.000 definicions.
A part de tota la informació morfològica,
semàntica i d’ús, el Diccionari inclou la
història dels mots, la partició sil·làbica de

Gran Diccionari de la llengua catalana
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El cercador, que utilitza tecnologia Google, és dissenyat perquè la cerca d’informació sigui fàcil i ràpida. Amb el temps
anirà ampliant les seves prestacions amb
la finalitat que l’usuari pugui millorar els
resultats de la seva cerca. Amb una sola
casella de cerca, i amb el menor nombre
NOMBRE D’ARTICLES
Articles enciclopèdics

352.066

Articles del Diccionari
de la llengua catalana

86.000

Articles de la Catalan
Encyclopaedia

24.900

Total articles*

462.966

(QUE CONTENEN
170.000
DEFINICIONS)

* L’Enciclopèdia.cat té, respecte al 2008,
29.812 articles més

ESTADÍSTIQUES WEB (CONTROL OJD)
Pàgines vistes

43.730.124
(MITJANA DIÀRIA:
119.808)

Usuaris únics

3.853.613

Visites

7.748.060
(MITJANA DIÀRIA:
21.227)

de clics, volem que l’usuari rebi la informació que demana.
L’ENCICLOPÈDIA 2.0 (www.enciclopedia.cat) té com a precedent la Gran
Enciclopèdia Catalana, obra impresa
de caràcter cultural col·lectiu que representà 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, social i econòmica d’aleshores. Des dels anys vuitanta del segle
passat, la Gran Enciclopèdia Catalana
s’ha convertit en l’obra de consulta
obligada d’estudiants, professionals i
adults en general.
L’any 2008, Enciclopèdia Catalana inicià un procés de renovació, d’ampliació i d’adaptació d’aquest diccionari
enciclopèdic a les noves Tecnologies de
la Informació i la Comunicació. El
2009-2010 l’Enciclopèdia adopta eines
2.0, mitjançant la implementació de
les quals vol recuperar l’esperit inicial
del projecte i impulsar encara més el
caràcter d’obra col·lectiva de referència de la cultura catalana, ara adaptada
al mitjà d’internet, a les noves tendències col·laboratives de la societat i, en
general, a la tecnologia actual. El projecte compta amb el suport del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i de
l’Institut Català de les Indústries Culturals.
Amb l’Enciclopèdia 2.0 es pretén, doncs,
ajuntar els talents aïllats o col·lectius,
voluntariosos i altruistes de la societat
amb el treball d’editors experts i de científics de renom, treballant conjuntament
per a desenvolupar un corpus enciclopèdic de referència de gran volada, rigor i
qualitat, adaptat a les necessitats i exigències de la societat del segle xxi.

La persona que vulgui col·laborar en
l’Enciclopèdia esmenant, actualitzant o
redactant articles nous ha de registrar-se
prèviament en l’apartat de col·laboradors. Totes les col·laboracions sempre
són visibles en un arxiu històric i tots els
col·laboradors disposen d’una zona curricular en què, entre d’altres, consten les
seves contribucions. Perquè una collaboració es converteixi en la versió oficial de l’Enciclopèdia cal que l’equip editorial li doni el vistiplau.
L’Enciclopèdia.cat té, doncs, la voluntat
d’esdevenir el centre referencial de consulta en català i, molt particularment,
de la realitat catalana.
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Llibreria Proa Espais /
Llibres.cat

ACTIVITATS
CULTURALS

G estionada 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, que
acaba de ser renovat.

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:
Resum d’activitats del 2009
• Presentacions de llibres:
20 presentacions
• Club de lectura: 6 sessions
• Activitats infantils: 16 tallers
• Cicles culturals: 3 sessions
• Promoció de llibres i autors

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.

Portal de www.llibres.cat

Acte en la Llibreria Proa Espais

Llibreria del Teatre Nacional de Catalunya
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ACTIVITATS MÉS DESTACADES
Diada de Sant Jordi

Proa Espais comptà, com és costum,
amb una gran parada on oferia les
novetats editorials i els títols més destacats de l’any en llengua catalana. Per
l’espai reservat a les signatures del
autors, van passar-hi més de cinquanta
escriptors de primera fila: Patrícia Gabancho, Emili teixidor, Josep Maria
Espinàs, etc.

d’història per a donar a conèixer la nova
col·lecció “Episodis de la història”, en
què la història de Catalunya és la protagonista. Té l’objectiu d’acostar-nos a
diversos episodis de la nostra història.
Destaquem la visita de Josep Termes per
parlar d’un episodi cabdal en la nostra
història recent, la Guerra Civil a Catalunya (1936-1939).

Diada de Sant Jordi

Activitats infantils
Revista Cent llibres

Amb l’esperit de jugar i trobar noves
propostes per als clients de Proa Espais,
s’edita una nova revista on s’escullen els
cent títols més destacats de la temporada
complementats per les recomanacions
dels nostres llibreters i de la recuperació
dels fons editorials més interessants.
En van sortir tres números: primavera,
estiu i tardor.
Club lector El cercle de Viena

Sis sessions al llarg del primer semestre
de l’any van configurar aquest cicle
orientat a apropar-nos a grans obres de
la literatura universal, com El festí de
Babette, d’Isak Dinesen, o Londres, de
Virginia Woolf.
El Cercle de Viena ha estat una activitat
patrocinada per Fundació Enciclopèdia
Catalana i l’editorial Viena.
Conferències / xerrades

La llibreria Proa Espais, en col·laboració
amb l’editorial Pòrtic, va organitzar tres
sessions conegudes com Les tardes

Proa Espais elabora cada any un curs
d’activitats pensades per al públic infantil i juvenil amb l’objectiu de fer-los gaudir i ajudar-los a conèixer el món que els
envolta, i també acostar-los a disciplines
com l’art, la història i la poesia.
S’organitzen dos tipus d’activitats:
• Contacontes, Animals en perill d’extinció, adreçats als infants a partir de
3 anys, a càrrec de la companyia Vivim
del Cuentu.
• Activitats culturals per a infants a partir de 5 anys, a càrrec de Maria Sellarès,
historiadora de l’art. Destaquem: Tècniques informalistes, El comissari Llampec (edicions del Pirata), Tarda dadaista, etc.

Signatura de llibres

Cessió de l’auditori

En el nostre afany d’oferir un servei cultural ampli, plural i literari, un any més
hem cedit l’auditori de la llibreria a
múltiples entitats i empreses editorials
per a la realització de tallers de lectura,
rodes de premsa, celebracions o commemoracions.

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

ACTIVITATS
CULTURALS

Fundació Enciclopèdia Catalana ha
convocat durant el curs 2008-2009 la
cinquena edició del Certamen nacional
infantil i juvenil de lectura en veu alta.
Aquesta iniciativa, que parteix de la idea
que llegir en veu alta és una eina pedagògica poderosa, té l’objectiu de fomentar el gust per escoltar històries, el gust
per llegir bé en veu alta; en definitiva, el
gust per la lectura. La bona rebuda de la
proposta per part dels centres educatius
ha fet que se n’hi hagin inscrit 160 d’arreu de Catalunya.

El Molt Hble. Sr. Ernest Benach, president
del Parlament de Catalunya, i el Sr. Agustí
Montal, president de Fundació Enciclopèdia
Catalana entren al TNC per presidir
la final del V Certamen

CREIXEMENT D’INSCRIPCIONS
DEL 2004 AL 2008
160
140
120
100
80
60
40

Alumnes de les escoles participants
abans d’entrar a la sala gran del TNC
per a la gran final

20
0
04-05

05-06

06-07

07-08

08-09

El creixement del Certamen des de la seva creació,
el curs 2004-2005, ha estat espectacular.

Un total de 360 alumnes s’han enfilat
als escenaris de diverses poblacions
catalanes en les finals comarcals per llegir un text en veu alta. El treball intern
de les escoles ha abastat uns 14.000
escolars, que han practicat la lectura en
veu alta a l’entorn del Certamen.
La major part dels centres privats o
concertats són de primària i secundària i, per tant, el nombre d’alumnes
que participen en el Certamen, provinent d’aquests centres, és semblant al
dels centres públics.

El Sr. Agustí Montal s’adreça
als assistents a la final
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Per primera vegada, s’han ofert tres sessions de formació als docents que participen al Certamen –dues a Barcelona i
una a Tortosa– amb un total de 79 professors participants. Els tallers tenien
com a objectiu donar eines per a poder
treballar la lectura en veu alta amb els
alumnes. L’experiència va ser valorada
molt positivament.
Més de 2.000 persones van gaudir en
directe de la lectura en veu alta als escenaris de Catalunya en les deu finals
comarcals, que van tenir lloc a:
• Auditori del Palau Falguera, de Sant
Feliu de Llobregat.
• Auditori Felip Pedrell, de Tortosa.
• Sala Cabañes, de Mataró.
• Auditori de l’Obra Social de Caixa Tarragona, a Tarragona.
• Auditori de l’Obra Social de Caixa
Manresa, a Manresa.
• Teatre Armengol de Bellpuig.
• Factoria cultural de la Coma Cros, a
Salt.
• Tres actes a l’Auditori de CaixaForum,
a Barcelona.
• CaixaForum.
Els membres del jurat van valorar especialment la interpretació, el ritme i la
dicció dels lectors. I tots els participants
van rebre un diploma personalitzat
NOMBRE D’ALUMNES QUE HAN PARTICIPAT
EN L’ACTIVITAT DEL CLVA, PER CATEGORIES

3.600
CICLE MITJÀ
Grumets
Vermells

4.380

3.720

1r i 2n ESO
Corsaris

3r i 4t ESO
Tropa
de Corsaris

4.200
CICLE SUPERIOR
Grumets
Verds

acreditatiu i un lot de llibres. Fundació
Enciclopèdia Catalana va repartir més
de 1.000 llibres en regals.

El Certamen nacional infantil i juvenil
de lectura en veu alta creix i es consolida
en cada edició.

Els guanyadors de cada categoria van
obtenir, a més a més, un premi i l’accés
a la gran final de Catalunya, al Teatre
Nacional de Catalunya.

El certamen nacional infantil i juvenil
de lectura en veu alta compta amb la
col· laboració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la
Generalitat de Catalunya, que l’ha inclòs
com a activitat en el Pla de Foment de la
Lectura, fins l’any 2011.

La Sala Gran del TNC es va tornar a
vestir de gala el dia 16 de juny, per rebre
els millors lectors i lectores en veu alta
de Catalunya. Més de 800 escolars van
escoltar amb gran respecte i atenció
com els finalistes llegien els textos proposats.
L’acte va ser obert pel Sr. Agustí Montal,
president de Fundació Enciclopèdia
Catalana, i el Molt Hble. Sr. Ernest
Benach, president del Parlament de
Catalunya, que va destacar la convivència necessària entre lectura i noves tecnologies.

El jurat de la final del V Certamen

En cada edició, més entitats de caràcter
públic i privat col·laboren amb el Certamen cedint-nos teatres i auditoris per a
la celebracióde les finals.

ENTITATS QUE HI HAN COL·LABORAT
• Cambra del Llibre de Catalunya
• Biblioteca Montserrat Roig,
de Sant Feliu de Llobregat
Participants de la final del Certamen
llegint

• Biblioteca Marcel· lí Domingo, de Tortosa
• Biblioteca Pompeu Fabra, de Mataró
• Biblioteca Casino, de Manresa
• Biblioteca Pública, de Salt

Hi van assistir diverses autoritats del
país vinculades al món de la cultura i
l’educació i alguns dels escriptors de qui
es llegien fragments d’obres.
L’Hble. Sr. Joan Manuel Tresserras, conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, va presidir el lliurament de premis i, en el seu discurs, va destacar la
importància de la lectura per a estar
preparats per als reptes de futur. Tots els
lectors de la final van rebre un obsequi,
i els premis als guanyadors van ser lliurats per les autoritats assistents.

• Biblioteca Pública, de Tarragona
• Biblioteca Magí Morera, de Bellpuig
• Tibidabo
• Institut d’Educació,
de l’Ajuntament de Barcelona
• Llibreria La 2 de Viladrich, de Tortosa
• Llibreria Robafaves, de Mataró
• Llibreria Parcir, de Manresa
• Factoria Cultural Coma-Cros, de Salt
• Llibreria de la Rambla, de Tarragona
• Saladrigues Impremters i Llibreters,
de Bellpuig

Participants de la final del Certamen

• Llibreria Proa Espais, de Barcelona
• CaixaForum
• Caixa Manresa

INSCRIPCIONS PER
TIPUS DE TITULARITAT
CINQUÈ CERTAMEN 2008-2009
100

Escoles inscrites

156

90
80

Les 156 escoles per zona geogràfica
62%

70

15 de comarques de Girona

10%

60

29 de comarques de Tarragona

18%

50

9%

40

1%

30

97 de comarques de Barcelona

14 de comarques de Lleida
1 Saragossa

ESCOLES PÚBLIQUES
ESCOLES PRIVADES O CONCERTADES

20

Les escoles per tipus

10

56 escoles privades o concertades

36%

100 escoles públiques

64%

0
04-05
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08-09

L’Hble. Sr. Joan Manuel Tresserras,
conseller de Cultura i Mitjans de
Comunicació, lliura un premi a la
responsable d’una de les escoles
guanyadores del V Certamen
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El Dictat

L’actriu Gemma Brió dictant
el text per videoconferència
a la seu d’Olot

La Sala d’Actes Hospici d’Olot,
plena de participants en el 2n Dictat

Per segon any consecutiu, i amb l’objectiu de contribuir a la promoció de la
valoració social de la llengua, Fundació
Enciclopèdia Catalana va convocar, per
al dissabte dia 7 de març, el 2n Dictat en
català obert a tothom. Si l’edició del
2008 fou una prova pilot destinada a
valorar la viabilitat d’una activitat
d’aquesta mena, la segona edició ho va
ser per a valorar les possibilitats de realització simultània en múltiples seus
d’arreu del país.

• Reus, Biblioteca Central Xavier Amorós
• Sant Cugat del Vallès, Casa de Cultura,
Jardins del monestir
• Palma, Pati de la Misericòrdia

El Dictat es plantejà novament com una
activitat de les programades dins el
marc de la Setmana del Llibre en Català,
i tornà a comptar amb la complicitat i la
col·laboració entusiasta de l’Anella Cultural, que, amb els recursos tecnològics
de què disposa, permeté de realitzar la
prova amb connexió per videoconferència a les ciutats de:

Les dues-centes persones participants
van rebre com a obsequi un llibre del
Grup Enciclopèdia Catalana com a premi a la participació.

• Barcelona, CCCB
• Girona, Biblioteca Antònia Adroher
• Mataró, Biblioteca Pompeu Fabra
• Olot, Sala d’Actes Hospici

En aquesta ocasió, l’actriu Gemma Brió
llegí el text escrit expressament per a
l’ocasió per Lluís-Anton Baulenas, darrer guanyador del premi Sant Jordi de
novel·la. Tot seguit, el filòleg Pau Vidal
en va fer la correcció per a totes les seus,
també per videoconferència.

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 participativa, oberta a tot el país i a totes les
edats, com una iniciativa de caràcter
popular de difusió creixent que reforci
el sentit d’afirmació i de pertinença a un
país i a una llengua.

Col·laboració amb el Centre
UNESCO de Catalunya
Fundació Enciclopèdia Catalana, com
a entitat fundadora que fou del Centre
UNESCO de Catalunya, col·labora
amb la institució formant part de la
seva junta, al costat de les altres entitats
que la componen: Fundació Congrés
de Cultura Catalana, Fundació Jaume
Bofill, Fundació Joan Miró, Fundació
per la Pau, Fundació Roca Galès, Fundació Catalunya, Institut d’Estudis
Catalans i Òmnium Cultural.
RESUM D’ACTIVITATS 2009
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Els objectius d’Unescocat – Centre
UNESCO de Catalunya 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 cultural i lingüística, i el diàleg interreligiós.

Premis literaris
Premi
Sant Jordi

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
50è PREMI SANT JORDI
DE NOVEL·LA

Convocat per Òmnium Cultural i
Fundació Enciclopèdia Catalana
GUANYADOR: Xavier Bosc
OBRA: Se sabrà tot
FINALISTA: Albert Llimós
OBRA: La dona que fugia de la boira
DOTACIÓ: 60.000 €
DOTACIÓ FINALISTA: 10.000 €
MEMBRES DEL JURAT: Laura Borràs,
Àlex Broch, Isidre Grau, Emili Rosales
i Ramon Pla i Arxé
EDICIÓ DE LES OBRES: Edicions Proa
51è PREMI CARLES RIBA
DE POESIA

Convocat per Edicions Proa amb el
patrocini de Fundació Enciclopèdia
Catalana
GUANYADOR: Carles Camps Mundó
OBRA: La mort i la paraula
DOTACIÓ: 3.000 €
MEMBRES DEL JURAT: D. Sam Abrams,
David Castillo, Lluïsa Julià, Josep
Lluch i Jordi Pàmias
EDICIÓ DE L’OBRA: Edicions Proa
12è PREMI MERCÈ RODOREDA
DE CONTES

Convocat per Òmnium Cultural i
Fundació Enciclopèdia Catalana
GUANYADORA: Monika Zgustova
OBRA: Contes de la lluna absent
DOTACIÓ: 10.000 €
MEMBRES DEL JURAT: Àngel Burgas,
Flavia Company, Jordi Mir, Vinyet
Panyella i Àlex Susanna
EDICIÓ DE L’OBRA: Edicions Proa

46è PREMI JOSEP M. FOLCH
I TORRES DE NOVEL·LA
PER A NOIS I NOIES

Premi
Carles Riba

Convocat per La Galera Editorial
GUANYADOR: Carles Sala i Vila
OBRA: Cornèlius i el rebost
d’impossibles
DOTACIÓ: 6.000 €
MEMBRES DEL JURAT: Mercè Anguera,
Francesc Boada, Pep Molist, Núria
Pradas i Gemma Sala
EDICIÓ DE L’OBRA: La Galera Editorial

Premi
Mercè Rodoreda

17è PREMI JOAQUIM RUYRA
DE NARRATIVA JUVENIL

Convocat per La Galera Editorial
GUANYADOR: Gabriel Janer Manila
OBRA: He jugat amb els llops
DOTACIÓ: 6.000 €
MEMBRES DEL JURAT: Sebastià
Alzamora, Francesc Bechdejú,
Xavier Carrasco, Olga Federico
i Marta Luna
EDICIÓ DE L’OBRA: La Galera Editorial

Premi Josep M.
Folch i torres

PREMIS CARLEMANY
16è PREMI CARLEMANY
DE NOVEL·LA
Premi
Joaquim Ruyra

Convocat pel Govern d’Andorra,
Fundació Enciclopèdia Catalana
i les editorials Proa i Columna
GUANYADOR: Julià de Jòdar
OBRA PREMIADA: La pastoral catalana
DOTACIÓ: 42.000 €
MEMBRES DEL JURAT: Elidà Amigó,
Àlex Broch, Josefina Lladó, Josep
Lluch i Marta Nadal
EDICIÓ DE L’OBRA: Edicions Proa

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

Edifici TEC 22@, on hi ha
la seu d’Enciclopèdia Catalana

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,
SAUE

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

Catalans al món
Atles de la presència catalana al món

Seguint la línia que li és pròpia, Enciclopèdia Catalana duu a terme la publicació d’obres que esdevenen autèntiques referències per al coneixement del
nostre país.

La participació catalana ha estat important, i en alguns casos decisiva, en molts
moments de l’aventura humana. Aquest
atles en mostra una visió històrica. Hi
trobem aportacions en tots els àmbits de
la vida –polític, mèdic, artístic, tecnològic, etc.–, ben conegudes o, sovint, una
sorpresa per a la majoria dels lectors.

Destaquem del 2009

Atles de la guerra civil a Barcelona

L’art gòtic a Catalunya

Amb l’aparició del 10è volum se’n
completa l’edició. L’obra posa de manifest el gran valor patrimonial i artístic
del gòtic català. Per primera vegada es
dóna una visió àmplia, ben documentada i il·lustrada de l’arquitectura, la
pintura i l’escultura, com també de la
resta de les realitzacions: la ceràmica, la
forja, l’orfebreria, el mobiliari i els teixits.
Anuari 2008

Per 14è 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 de la resta del món pel que
fa als àmbits cultural, científic, econòmic i social.
Atles d’història
Andorra, Catalunya, Illes Balears,
País Valencià

Un llibre d’història en què mapes,
fotografies i dibuixos manlleven el
protagonisme a la lletra. El marc espacial de l’obra són els territoris que en el
temps han compartit llengua i cultura,
però també, segons el moment, projectes polítics, solidaritats socials, marcs
econòmics i, lògicament, futurs de collaboració.

En una ciutat en guerra, capital de la
rereguarda, immersa en un procés revolucionari, la vida continua. Res, però, no
és com abans. Tot s’adapta a una situació extraordinària. L’Atles posa a l’abast
del lector, sobre el plànol de la ciutat
d’aleshores, la visualització de tots els
elements rellevants de la vida col·lectiva
des dels àmbits més diversos: la vida
polítiva, els serveis, la cultura, l’alimentació, la solidaritat, l’ordre públic...

L’art gòtic a Catalunya

Atles d’història

Gran Enciclopèdia Catalana
(suplements)

En la línia de constant actualització de les
obres enciclopèdiques, el 2009 han aparegut els suplements que posen al dia els
continguts de la Gran Enciclopèdia Catalana, tant pel que fa a la primera edició, de
quinze volums, com a la segona, de vint-iquatre. Per a la primera edició, és el setè
suplement, que correspon al volum 22;
per a la segona, el cinquè: volum 29.

Catalans al món

SuperÈ

Segona edició de la SuperEnciclopèdia
infantil, revisada i ampliada amb quatre
volums i dos DVD que cobreixen dos
entorns nous: matemàtiques i llengua.
L’estructura dels nous volums és temàtica, com la resta de l’obra, pensada per a
la consulta dels estudiants de primària,
de 6 a 12 anys, i faciliten una eina interactiva per a la pràctica del càlcul i de la
gramàtica i l’ortografia.
Atles de la guerra civil a Barcelona
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Edicions
3E

3E. La Multienciclopèdia Temàtica

Segona edició ampliada de l’enciclopèdia
adreçada als estudiants de secundària,
amb dos volums: Tecnologia II i Societat II.
La complexitat de les matèries impulsava
a aprofundir-ne la informació amb més
temàtiques. El volum de Tecnologia aborda les indústries, la tecnologia dels aliments, l’electrònica i la informàtica i les
telecomunicacions. El de Societat, incideix en la història del pensament, el dret,
l’educació i la recerca humanística.

DICCIONARIS
Seguint la línia habitual, l’àrea de Diccionaris de l’Enciclopèdia ha continuat
treballant en les diferents línies de publicació que en configuren el catàleg.
D’altra banda, ha continuat la tasca de
revisió permanet, actualització i digitalització del fons.
Diccionari del català col·loquial

EDICIONS DE BIBLIÒFIL
Un altre dels camps cada dia més conreats per Enciclopèdia catalana és el de
les edicions de bibliòfil o de col·leccionista, àmbit en què es fan aportacions
certament interessants.

Cartells Catalans

Cartells Catalans.
La Guerra Civil (1936-1939)

Diccionari dels verbs.
Models de conjugació

Continuador dels llibres dedicats als cartells modernistes i als cartells de l’època
Republicana, el volum dedicat a la Guerra Civil té tota la força d’una iconografia
d’un gran nivell plàstic, artístic i comunicatiu. Els grans artistes del moment van
dedicar esforços a plasmar tot el dramatisme i tots els missatges ideològics que la
situació reclamava, amb una força que
ha marcat una època.

Recull de tots els verbs catalans –més
de 9.000– que, un cop classificats, dóna
lloc a 74 models de conjugació. S’hi
apleguen tant les formes verbals del
nivell estàndard general de la llengua
com les principals variants dialectals.

Libre de Meravelles

Libre de Meravelles
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Subtitulat Dubtes davant del micròfon,
el diccionari recull les solucions genuïnes que han adoptat a còpia d’anys de
treball els locutors Flaix FM i Ràdio
Flaixbac amb la llengua viva i immediata que requereix el mitjà i que, per
extensió, és aplicable a molts àmbits de
la vida comunicativa.

Fragments escollits per Pere Gimferrer
de l’obra homònima de Ramon Llull,
magníficament il·lustrats amb detalls
de la millor pintura romànica catalana,
en un llibre imprès sobre papers especials i amb uns acabats com escauen a
una edició singular i única. El llibre va
contingut dins un estoig alfabètic, autèntica escultura de Jaume Plensa, que ens
recorda que és des de l’avui que llegim el
nostre passat medieval, símbol potser
de tots els nostres i els altres passats.

Diccionari Neerlandès-Català
Diccionari Manual Francès-Català /
Català-Francès

En la col·lecció de diccionaris bilingües,
que ofereix la correspondència entre la
llengua catalana i les principals llengües
del món occidental, el neerlandès-català
constitueix la segona part del catalàneerlandès. Al seu torn, el Diccionari
Manual Francès-Català / Català-Francès
amplia la gamma de correlació entre
aquestes dues llengües veïnes.
Diccionari de la llengua catalana
de l’Institut d’Estudis Catalans

Després de la publicació de la segona
edició del diccionari normatiu de l’IEC,

se n’ha fet una edició en dos volums en
rústica més assequible.
Diccionari manual
de la llengua catalana

Una llengua viva requereix una actualització permanent de les seves eines. És
per això que s’ha fet la tercera edició
d’un diccionari que té com a objectiu
ser un diccionari general útil i molt
complet. L’obra prescindeix de les entrades i accepcions antiquades i obsoletes.

PUBLICACIONS
ESCOLARS
L’any 2009 ha estat un any de continuïtat
i normalitat en el programa editorial,
tant en l’oferta per a Catalunya com, en
castellà, per a les comunitats de Madrid i
Andalusia. La Llei d’Ordenació Educativa (LOE) ha arribat als últims cursos
d’implantació el curs 2009-2010 (5è i 6è
de primària i 2n de batxillerat), cosa que
ha marcat el pla editorial.
Durant el 2009 s’han publicat unes 150
novetats, en paper i en format digital, per
a totes les etapes educatives. Destaquen
els títols corresponents a 5è i 6è de la collecció TRAM per a primària, que han
tingut una acollida excel·lent entre els
docents. Com és habitual, l’oferta s’ha
completat amb una àmplia gamma de
quaderns i altres materials complementaris i de suport al professorat.

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’àmbit de la ficció com de l’àrea
del coneixement. Durant el 2009 el
catàleg de la Galera s’ha nodrit de més

de 130 novetats d’obres per als infants
de totes les edats, des dels primers anys
fins a l’adolescència. La Galera convoca i publica els dos premis literaris amb
més tradició 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. A
finals del 2009, La Galera ha renovat la
direcció editorial amb l’objectiu de
continuar essent l’editorial de referència del país en llibre infantil i juvenil.

Diccionari Neerlandès-Català

FICCIÓ I NO-FICCIÓ
El conglomerat de segells editorials
que formen part del Grup 62 lidera de
manera molt destacada el mercat català. Amb l’entrada al grup d’Enciclopèdia Catalana i Planeta, als segells fins
aleshores de 62 s’hi van afegir els aportats pels nous accionistes.
El conjunt de les edicions de llibreria
sorgides del Grup 62 continuen fent
possible una dinàmica del mercat català 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 dinamisme cultural i comercial facilita també que les iniciatives de les petites editorials trobin un terreny adobat que,
altrament, els seria molt més dur.
El Grup 62 aplega: Edicions 62, Columna Edicions, Edicions Proa, Editorial
Pòrtic, Editorial Empúries, Editorial
Mina, Editorial Selecta, Edicions Destino, Editorial Planeta, Timun Mas Infantil, Salsa Books, labutxaca, Sagarmata,
Comic Books, Destino Infantil&Juvenil,
Art 62, Estrella Polar i Educaula. I en castellà: El Aleph Editores, Ediciones Península, Ediciones Luciérnaga i Talismán.

Edició especial de La Galera d’En Jim
Botó i en Lluc el maquinista i En Jim
Botó i els 13 Salvatges, de Michael
Ende

Edició especial de Columna
Edicions de la trilogia Millenum,
de Stieg Larsson
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