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Aquesta memòria recull, com cada any, les activitats més relle-

vants de la Fundació Enciclopèdia Catalana, que, com és sabut, 

dedica els beneficis provinents del seu grup d’empreses a acti-

vitats de promoció de la cultura catalana.

Com a fundació, és a dir, entitat sense ànim de lucre i amb 

voluntat de fer un servei a la societat catalana, ha procurat 

oferir serveis i iniciatives en diversos àmbits: des de les activi-

tats de la llibreria Proa Espais, que, a més d’oferir tota la pro-

ducció editorial en llengua catalana, promou exposicions, 

concursos, cursets, etc., fins al Certamen de Lectura en Veu 

Alta, dedicat a la promoció de la lectura en els infants i els 

adolescents, passant per la promoció de premis literaris que 

permetin difondre i fer conèixer les millors obres dels crea-

dors actuals.

Tothom diu que estem passant moments difícils, també en el 

món editorial, i, per tant, cultural. Partint d’aquest fet, la Fun-

dació Enciclopèdia Catalana procurarà crear les condicions 

per a facilitar la col·laboració amb altres entitats, públiques i 

privades, que permetin, sumant esforços, tirar endavant 

aquelles iniciatives bàsiques que poden ser la mostra bàsica 

de la nostra vitalitat cultural d’avui i la difusió de les provi-

nents del nostre passat històric.

Són reptes als quals volem dedicar també els nostres esforços.

Jordi Porta
PRESIDENT

Jordi Porta i Ribalta 
PRESIDENT

Francesc Cabana i Vancells 
VICEPRESIDENT PRIMER

Carles Sumarroca i Claverol
VICEPRESIDENT SEGON

Josep Lluís Vilaseca i Requena
SECRETARI

Joaquim Boixareu i Antolí 

Xavier Cambra i Vergés

Àngel Castiñeira i Fernández

Josep M. Ferrer i Roca

Agustí Montal i Costa

Joan Carles Ollé i Favaró 

Josep Pujol i Ferrusola

Glòria Riera i Alemany

Antoni Subirà i Claus

VOCALS

Amb l’entrada de l’any, 
el 18 de gener de 2011, 

Jordi Porta accedeix a la 
presidència de la fundació en 
substitució d’Agustí Montal, 

que continua com a vocal fins 
el 18 de juliol. 

També el 18 de gener, 
Francesc Cabana i  

Carles Sumarroca passen a 
ocupar les vicepresidències 

primera i segona, 
respectivament. 

El 12 d’abril, Xavier Cambra 
s’incorpora com a nou membre 
del patronat, i Àngel Castiñeira 

ho fa el 28 de maig.

PATRONATPresentació



Gran diccionari de la llengua catalana 

Gran Geografia Comarcal de Catalunya 

Gran Enciclopèdia Catalana 

Lideratge a la xarxa
L’enciclopèdia.cat (www.enciclope-
dia.cat) ha mantingut durant els anys 
de funcionament una posició de lide-
ratge a la xarxa entre els llocs web en 
català. Els més de 500.000 usuaris únics 
mensuals del portal el situen, d’una 
banda, en el 4t lloc del rànquing els 
webs en català més visitats, i, de l’altra, 
consoliden el portal com el lloc de con-
sulta obligada d’estudiants, professio-
nals i adults en general. Durant el 2011 
ha comptabilitzat més de 36.000.000 
de pàgines vistes, és a dir, una mitjana 
superior a les 98.000 pàgines vistes 
cada dia.

Passat, present i futur
L’enciclopèdia.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 matèries 
més diverses per a crear una obra de 
referència que correspongués a la situa-
ció cultural, social i econòmica d’ales-
hores. 

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 
les prestacions d’accés a la informació.

L’any 2008, Enciclopèdia Catalana ini-
cià un procés de renovació, d’amplia-
ció i d’adaptació d’aquesta obra a les 
noves tecnologies de la informació i la 
comunicació. Així, aquest any 2008 
aparegué en accés lliure a internet, des-
prés de més de deu anys d’accés per 
subscripció.

El 2010, l’enciclopèdia.cat adoptà eines 
2.0, mitjançant la implementació de les 
quals recuperà l’esperit inicial del pro-
jecte i impulsà encara més el caràcter 
d’obra col·lectiva de referència de la cul-
tura catalana, però adaptada al mitjà 
d’internet, a les noves tendències col-
laboratives de la societat i, en general, a 
la tecnologia actual. Juntament amb 
l’enciclopèdia.cat, completen la rica i 
diversa oferta de continguts de referèn-
cia consultables a internet altres webs, 
com diccionari.cat o la sèrie d’aplica-
cions de diccionaris per a dispositius 
mòbils.

Digitalització del fons: 
més continguts en línia
A part d’aquests fons ja a disposició dels 
usuaris de la xarxa, Enciclopèdia dispo-
sa d’un extraordinari fons d’obres de 
referència que constitueixen un volum 
d’informació sobre temes catalans 
d’aproximadament unes 250.000 pàgi-

nes i unes 100.000 il·lustracions –entre 
dibuixos i fotografies, sobretot d’indrets 
i personatges– que encara no són acces-
sibles a internet. 

Al final del 2012 culminarà la primera 
fase de l’ambiciós projecte en què ara 
treballa Enciclopèdia i que consisteix a 
crear, a partir d’aquest fons, un gran 
repositori digital i dotar-lo d’un siste-
ma de cerca fàcil, ràpid i eficient que 
permeti posar-lo a disposició de les 
persones interessades a consultar-lo. 
La progressiva digitalització i actualit-
zació de les obres anirà enriquint els 
continguts del portal per posar-los a 
l’abast de tothom. 

Les obres que inclourà en la primera 
fase són les següents: la Gran Enciclopè-
dia Catalana, la Història Natural dels 
Països Catalans, la Catalunya Romàni-
ca, el Gran diccionari de la llengua cata-
lana, els diccionaris bilingües Català-
castellà/castellà-català, Català-anglès/ 
anglès-català, Català-francès/francès-
català, el Diccionari de sinònims, els 
diccionaris escolars català i castellà, 
els bilingües d’anglès i francès i les 
dues enciclopèdies escolars SuperÈ i 3e.

Vers el model Freemium
La unió de les paraules angleses free i pre-
mium conformen el model que s’establi-
rà per a accedir a tot aquest fons. Una part 
d’aquest contingut serà de lliure accés i 
només requerirà el registre de l’usuari, 
mentre que una altra part només serà 
consultable en règim de subscripció. Es 
preveu la creació de diversos paquets de 
subscripció que puguin convenir a un 
ampli ventall de situacions i entorns 
(familiar, educatiu, professional, institu-
cional, etc.) i, dins de cada entorn, els 
diferents nivells que calgui considerar 
(bàsic, avançat, premium, etc.).

Nous reptes, nous objectius
Amb aquest projecte, l’enciclopèdia.cat 
torna a fer un pas endavant per a man-
tenir i consolidar la seva posició com la 
principal font de referència en català i 
posa a disposició dels usuaris, en format 
digital, el conjunt de recursos referen-
cials de caràcter general i de caràcter 
escolar i acadèmic que el Grup Enciclo-
pèdia Catalana ha anat publicant en 
format paper al llarg de molts anys d’ac-
tivitat editorial.

L’enciclopèdia.cat, 
el projecte digital del Grup
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   SuperÈ

  RÀNQUING DELS WEBS MÉS VISITATS EN CATALÀ

RÀNQUING WEB EDITOR
USUARIS 

ÚNICS
PÀGINES 
VISTES

DURADA
MITJANA 
VISITA

1 Televisió de Catalunya CCMA 1.643.885 22.508.068 05:19

2 Ara.cat Edició de Premsa Periòdica Ara 912.697 9.766.757 10:04

3 El Punt Avui Hermes Comunicacions 537.077 5.080.161 07:33

4 l´Enciclopèdia Enciclopèdia Catalana, SAU 514.506 4.993.368 5:07

5 3/24 CCMA 506.421 3.940.453 4:11

Mercat: Espanya Trànsit Nacional; Període: Mensual, 01/11/11 - 30/11/11; Font: Nielsen Market Intelligence

L’enciclopèdia.cat és el projecte digital del Grup que ofereix informació enciclopèdi-
ca actualitzada i de qualitat, especialment de l’àmbit català.



   Proa Espais a la Setmana
del Llibre en Català

   Diada de Sant Jordi a la parada 
de la rambla de Catalunya

  Activitat infantil

Diada de Sant Jordi

Proa Espais disposa d’una gran parada 

a la rambla de Catalunya, on es troben 

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 55 escriptors, 

entre d’altres, Emili Teixidor, Arcadi 

Oliveras, Màrius Serra, Blanca Bus-

quets, Carme Riera o Vicenç Villatoro.

Ultra la tasca comercial que li és prò-
pia, Proa Espais organitza de manera 
continuada tot un seguit d’actes cultu-
rals vinculats al món del llibre i de la 

cultura catalana en general:

RESUM D’ACTIVITATS DEL 2011

•  Presentacions de llibres: 42
•  Nusos culturals: 7 sessions
•  Activitats infantils: 11 tallers
•  Curs d’escriptura: 5 sessions
•  Sala d’exposicions: 5 exposicions
•  Promoció de llibres i autors

Gestionada directament per Fundació 

Enciclopèdia Catalana, Proa Espais és 

una llibreria especialitzada en el llibre 

en català, que té com a objectiu posar a 

l’abast del públic la totalitat dels fons 

editorials catalans vius i recuperar per 

mitjà de la impressió sota demanda lli-

bres actualment descatalogats.

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 

enguany ha incorporat la venda del lli-

bre electrònic.

Proa Espais té també un punt de venda 

associat mitjançant concessió: la llibre-

ria del Teatre Nacional de Catalunya, 

especialitzada en teatre i en novetats 

editorials.

Recital de poesia  

Nadal a la llibreria 

Exposició del II Concurs d’Il·lustració 
  Proa Espais 

El portal de www.llibres.cat  

Revista Cent Llibres
Amb l’esperit de jugar i trobar noves 
propostes per als clients de Proa Espais,  
durant el darrer any hem editat 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.

En el lliurament de primavera s’oferia un 
homenatge especial a Joaquim Carbó, i 
en el de tardor, una selecció de llibres de 
fons i novetats de la temporada.

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

Conferències / xerrades / concerts
Destaquem el recital de poesia Viu la 
poesia, en què van recitar els poetes 
Manuel Forcano, Susanna Rafart i 
Carles Camps i Mundó.

Un total de set dissabtes han estat dedi-
cats a conferències d’àmbit cultural, 
concerts i recitals de poesia. Destaquem 
el concert monogràfic: J.S. Bach (1685-
1750), sonates i trio sonates per a flauta i 
clave, a càrrec de Cristian Sanmartín 
(flauta travessera), Marc Farré (flauta 
travessera) i Joan Castillo (clave).

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

Oferim dos tipus d’activitats:
•   Contacontes. Són per a totes les edats i 

hem treballat amb la companyia L’Ós 
Mandrós.

•  Tallers i activitats culturals a càrrec de 
Maria Sellarès, historiadora de l’art, a 
partir de cinc anys. En destaquem: Un 
mural hiperrealista, activitat pensada 
per a conèixer les tècniques que utilit-
zen els pintors d’aquest estil.

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 vam oferir el Curs d’es-
criptura narrativa, per Silvana Vogt. 

Proa Espais inaugurà la primavera del 
2011 el segon cicle d’exposicions ano-
menat Arts entre llibres. La programa-
ció va donar un protagonisme especial a 
la il·lustració. Es van exposar les obres 
de Cristina Losantos, Marta Muné, 
Meritxell Ribas, Haruka Mukai, Igna-
si Blanch i Jan Barceló i d’alumnes de 
final de curs de la Llotja.
 
Durant el segon trimestre de l’any es va 
convocar el II Concurs d’Il·lustració 
Proa Espais, amb el patrocini de Fun-
dació Enciclopèdia Catalana. Vam 
rebre un total de 165 il·lustracions. La 
guanyadora fou Laia Domènech, 
l’obra de la qual fou exposada a la lli-
breria mateix juntament amb les altres 
obres finalistes.

Llibreria Proa Espais / 
www.llibres.cat
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ACTIVITATS MÉS DESTACADES



  Finalistes de la categoria Timoners

Taller de lectura    

Participants en plena competició    

Parlament del President de la Generalitat  
als assistents a la final 

   Lliurament de premis als centres 
dels guanyadors

   El jurat de la final de la 7a edició 
del Certamen

  Tots els premiats dalt de l’escenari

Durant el curs 2010-11 Fundació Enci-

clopèdia Catalana ha convocat la setena 

edició del Certamen Nacional Infantil i 

Juvenil de Lectura en Veu Alta, una ini-

ciativa que parteix de la idea que llegir 

en veu alta és una eina pedagògica 

poderosa i que 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.

EL CERTAMEN 
ES CONSOLIDA
Dos-cents vint-i-sis centres educatius es 

van inscriure en aquesta edició del Cer-

tamen. Això suposa una participació de 

més de 25.000 alumnes, més de cinc-

cents dels quals han pujat als escenaris 

dels diversos teatres i auditoris d’arreu 

de Catalunya. Gràcies al Certamen, la 

lectura en veu alta ja no és només una 

eina per a desxifrar el codi escrit, sinó 

que és un objectiu: la lectura comparti-

da, en la qual el lector aposta per comu-

nicar un contingut a oients que no dis-

posen del text. Per tant, la lectura ha de 

ser intel·ligible, expressiva i intel·ligent. 

El Certamen comptà amb el suport de 

la campanya «Llegir ens fa més grans» 

del Departament de Cultura de la Gene-

ralitat de Catalunya, i té un lema cada 

dia més present en moltes escoles: 

Llegim en veu alta a tot arreu i en tot 

moment!

Dels 226 centres participants, un 65% 

són centres que van repetir l’experièn-

cia respecte l’any passat i un 35% hi van 

participar per primera vegada.

TIMONERS: 
TOT UN ÈXIT
Aquesta edició ha inclòs, per segona 

vegada, la categoria de Timoners, 

patrocinada per l’Obra Social de la 

Fundació “la Caixa” i dirigida a alum-

nat nouvingut de cicle superior d’Au-

la d’Acollida (AA) amb menys de dos 

anys d’estada al nostre país. En aques-

ta ocasió hi han participat uns 144 

alumnes de divuit centres educatius 

diferents.

Els alumnes de l’AA van rebre el suport 

d’una formadora, que es desplaçà a les 

escoles per treballar amb els nois i 

noies les tècniques de la lectura en veu 

alta. L’expe riència ha tornat a ser 

aplaudida per tothom: pels mestres 

d’AA, pels participants i pels altres 

mestres que n’han tingut notícia. El 

resultat ha estat altament encoratja-

dor: el nivell d’expressió i de lectura 

dels alumnes d’AA ha millorat espec-

tacularment.

El web i el bloc del certamen ofereixen 

també recursos, com graelles de valora-

ció, per a treballar la lectura en veu alta.

FASES
CLASSIFICATÒRIES
En aquesta ocasió s’organitzaren quinze 

quarts de final en dotze escenaris d’ar-

reu de Catalunya (Terrassa, Lleida, Bla-

nes, Barcelona, Martorell, Tarragona, la 

Garriga, Tortosa, Manresa, Badalona, 

Reus i Girona), on més de 4.500 perso-

nes van sentir els lectors i les lectores 

seleccionats per cada centre educatiu. 

La Fundació va repartir entre els parti-

cipants més de 2.000 llibres de regal.

Els guanyadors de cada quart accediren 

a les semifinals, que en aquesta ocasió se 

celebraren en cinc actes de petit format, 

més intimista, realitzats en diversos 

centres de recursos del Departament 

d’Ensenyament i a la llibreria Proa 

Espais. Tots els semifinalistes foren 

obsequiats amb un rellotge.

FINAL 
DEL VII CERTAMEN
El dia 8 de juny de 2011 va tenir lloc la 

gran final a la Sala Gran del Teatre Na- 

cional de Catalunya, on més de 800 

assistents van escoltar els 40 finalistes 

que havien superat els quarts de final i les 

semifinals. L’acte va comptar amb la pre-

sència del Molt Hble. President de la 

Generalitat, Sr. Artur Mas, que, com tots 

els assistents, va poder gaudir de l’excel-

lent nivell dels lectors finalistes. També hi 

van participar alguns dels escriptors de 

qui es llegien fragments d’obres.

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-

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. Impartits per Gemma Martínez i 

Patricia Manresa, se’n van realitzar dos a 

Barcelona, un a Tarragona, un a Girona, 

un a Lleida i un a Tortosa, amb una par-

ticipació de més de 120 professors. 

VII Certamen Nacional Infantil 
i Juvenil de Lectura en Veu Alta
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14è PREMI MERCÈ RODOREDA 
DE CONTES

Convocat per Òmnium Cultural i 
Fundació Enciclopèdia Catalana
GUANYADOR: Ramon Erra
OBRA: La vida per rail
DOTACIÓ: 10.000 €
MEMBRES DEL JURAT: Francesco 
Ardolino, Àngel Burgas, Jordi Mir, 
Sílvia Soler, Àlex Susanna
EDICIÓ DE L’OBRA: Edicions Proa

49è 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: Jordi Folck
OBRA: Llibre d’encanteris de la vella 
Taràndula
DOTACIÓ: 7.000 €
MEMBRES DEL JURAT: Xavier Carrasco, 
Gemma Barrufet, Mercè Anguera, 
Pep Molist i Carles Sala
EDICIÓ DE L’OBRA: La Galera Editorial

38è PREMI JOAQUIM RUYRA
DE NARRATIVA JUVENIL

Convocat per La Galera amb el patrocini 
de Fundació Enciclopèdia Catalana

GUANYADORA: Mercè Anguera

OBRA: La princesa invisible

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

18è PREMI CARLEMANY 
DE NOVEL·LA 

Convocat pel Govern d’Andorra, 
Fundació Enciclopèdia Catalana 
i les editorials Proa i Columna

GUANYADOR: Salvador Macip

OBRA PREMIADA: Hipnofòbia

DOTACIÓ: 10.000 € 

MEMBRES DEL JURAT: Estudiants 

andorrans de 14 a 16 anys

EDICIÓ DE L’OBRA: Edicions Proa

NIT DE SANTA LLÚCIA

52è PREMI SANT JORDI 
DE NOVEL·LA

Convocat per Òmnium Cultural i 
Fundació Enciclopèdia Catalana
GUANYADOR: Sebastià Alzamora
OBRA: Crim de sang
DOTACIÓ: 60.000 €
FINALISTA: Joan Mas
OBRA: Kabul i Berlín a l’últim segon
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

53è PREMI CARLES RIBA DE POESIA

Convocat per Edicions Proa amb el 
patrocini de Fundació Enciclopèdia 
Catalana
GUANYADOR: Marcel Riera
OBRA: Llum d’Irlanda
DOTACIÓ: 3.000 €
MEMBRES DEL JURAT: David Castillo, 
Lluïsa Julià, Josep Lluch, Susanna Rafart 
i Enric Sòria
EDICIÓ DE L’OBRA: Edicions Proa
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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, els documents i les 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. 

L’any 2010, el Sr. Jordi Porta fou escollit 

president de l’organisme.

Col·laboració amb el Centre 
UNESCO de Catalunya

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.

  Premi 
Sant Jordi

  Premi 
Carles Riba

  Premi 
Mercè Rodoreda

  Premi Josep M.  
Folch i Torres

  Premi 
Joaquim Ruyra

  Premi 
Carlemany

Autors premiats a la Nit de Santa Llúcia    

Un moment de l’acte de lliurament 
de premis

   Lliurament del premi Carlemany
a l’Andorra Park Hotel

   L’Auditori de Barcelona acollí la 
Festa de les Lletres Catalanes de 
la Nit de Santa Llúcia 



   Cartells catalans. De la dictadura 
a la democràcia (1960-1980)

   Un segle d’història de Catalunya 
en fotografies

   Enciclopèdia de l’esport català

   Joies del Modernisme català

  Anuari 2010

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 vinculades al món 

de la cultura i l’educació.

OBRES DE 
REFERÈNCIA

Anuari 2010
Per setzè any consecutiu, l’any editorial d’En-

ciclopèdia comença amb la publicació de 

l’Anuari de l’any immediatament anterior, 

obra que recull l’actualitat catalana i de la res-

ta del món pel que fa als àmbits polític, social, 

econòmic, cultural, científic i tecnològic. El 

volum es complementa amb un versió digital 

i amb codis QR.

Un segle d’història de Catalunya 
en fotografies

Obra ambiciosa plantejada en quatre volums, 

compta amb el treball d’un nombrós equip 

d’historiadors i documentalistes que apor-

ten una visió diferent del passat recent de 

Catalunya basat en la documentació foto-

gràfica conservada. Si la historiografia ha 

renovat el coneixement d’aquest centenar 

llarg d’anys, que tanquem el 1980, l’extraor-

dinària revitalització del patrimoni fotogrà-

fic permet noves mirades sobre aquest pas-

sat. I aquest és l’objectiu de l’obra.

Enciclopèdia de l’esport català

Primer volum d’un projecte en cinc volums 

que valora la trajectòria històrica i la realitat 

actual de l’esport català, amb una forma àgil 

de consulta sobre les persones i les instituci-

ons més representatives. El gruix quantita-

tiu de l’enciclopèdia correspon a les biogra-

fies dels esportistes i dirigents catalans i 

també d’aquells que han desenvolupat una 

part de la seva carrera esportiva a Catalunya 

o en un club català. Els articles referits a 

clubs i associacions esportives representen 

prop d’una quarta part del conjunt. Final-

ment, l’enciclopèdia inclou també entrades 

referides a equipaments, competicions i 

esdeveniments.

GRANS OBRES I
EDICIONS DE BIBLIÒFIL

Joies del Modernisme català

El Modernisme és el moviment artístic que 

més atractiu presenta als visitants del nostre 

país. Joies del Modernisme català és un volum 

de gran format amb una àmplia selecció 

d’edificis modernistes catalans –de Gaudí, 

Domènech i Montaner, Gallissà, Puig i Cada-

falch, Sagnier...– que ofereix una aproxima-

ció sintètica a les seves característiques i el seu 

valor. Igualment apareixen al llibre els grans 

pintors –Casas, Rusiñol, Mir i molts més– o 

escultors de l’època –Josep Llimona, Blay, 

Clarassó, el jove Gargallo–, molts dels quals 

van fer les seves obres principals vinculades 

als edificis o a les institucions de l’època, com 

el Palau de la Música, els Quatre Gats o el Cau 

Ferrat.

Cartells catalans.

De la dictadura a la democràcia 

(1960-1980)

Si els anys de la postguerra corresponen a 

una etapa sòrdida i en general artística-

ment pobra, a partir del 1960 un veritable 

esclat de creativitat s’ensenyoreix de la 

societat catalana. Aquest volum abraça 

dues dècades marcades per les lluites anti-

franquistes, un període dels més esplendo-

rosos del cartellisme català en què artistes 

consagrats –Miró, Dalí, Tàpies, Subirachs, 

Ràfols Casamada, Guinovart o Cesc– i 

joves  –Amat, Vitriol o Viladecans– fan car-

tells per donar suport a diversos movi-

ments ciutadans al costat de grafistes i car-

tellistes professionals com Giralt Miracle, 

Domènech, Humà, Huguet, Pla Narbona, 

Pedragosa, América Sánchez o Enric Satué.

Organigrama 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.
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60% 40%

100%100% 34% 100% 50%

100% 100%

DIGEC, SAU
DISTRIBUCIÓ 
I VENDA DE 

LLIBRES

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

Catalana de 
Màrqueting

Telefònic, SL
SERVEI

TELEMÀRQUETING

Tàndem, SL
EDICIÓ 

DE LLIBRES

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



   La porta dels tres panys. 
La Galera

   Jo confesso. 
Proa

   Natura quasi morta. 
Edicions 62

   Ombres en la nit. 
Columna

Diccionaris per a mòbils 

Pantalles del projecte.eso 

Obres de Museu

Salvador Dalí i Josep Pla s’admiraven mútu-

ament i es professaven una amistat certa, 

malgrat la diferència de temperaments. 

Aquesta entesa es va concretar l’any 1980 

per dur a terme junts aquesta gran obra de 

bibliòfil, a partir d’un seguit de temes empor-

danesos escrits per Pla (Púbol, el cap de 

Creus, la badia de Roses, la Lídia de Cada-

qués, Portlligat...), per als quals Dalí va 

crear, entre el 1976 i el 1979, una sèrie de 

dibuixos originals considerats pels experts 

les millors obres de la seva darrera època 

creativa. Aquesta edició de luxe, amb estoig 

estampat, va acompanyada d’un medalló de 

cera fosa en bronze modelat per Dalí i ano-

menat Trajà travessant l’Empordà vers els 

Pirineus amb destí a Roma (1974).

DICCIONARIS
Durant l’any 2011, l’àrea de Diccionaris de 
l’Enciclopèdia ha seguit la seva línia de 
publicació de diccionaris bilingües i 
monolingües tant en versió paper com en 
aplicació per a mòbils. Però la tasca princi-
pal del Departament de Diccionaris, 
durant aquest any, ha estat la digitalització 
dels títols que integraran el nou portal 
d’Enciclopèdia Catalana.

Diccionari essencial 
de la llengua catalana
Dins de la col·lecció de diccionaris de llen-

gua trobàvem a faltar un diccionari de for-

mat petit, destinat al públic en general. Per 

aquest motiu, hem editat el Diccionari 

essencial de la llengua catalana, el més 

petit de la col·lecció, darrere del Diccionari 

bàsic de la llengua catalana.

El meu primer diccionari d’anglès
Es tracta d’un diccionari per a principiants, 

molt didàctic, amb un gran nombre d’il-

lustracions, làmines, taules temàtiques, etc. 

En aquest diccionari, es dóna prioritat a la 

llengua anglesa. A diferència dels altres dic-

cionaris, a més de la traducció al català del 

mot anglès, s’hi troba també una definició 

en català i un exemple que fan més fàcil la 

comprensió de la llengua estrangera. 

Diccionaris terminològics de 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya
Aquest any 2011 hem publicat els dos pri-

mers títols de la col·lecció de quatre dicciona-

ris terminològics de l’Institut Cartogràfic de 

Catalunya. El Diccionari terminològic de car-

tografia i el Diccionari terminològic de fotogra-

metria són, sens dubte, eines indispensables 

per als estudiosos de la cartografia. 

Diccionaris per a mòbils
Durant l’any 2011, el nombre de títols que 

es poden descarregar en mòbils «intel-

ligents» ha anat augmentant, de manera 

que podem dir que els principals dicciona-

ris de llengua catalana i els diccionaris 

bilingües amb les llengües de màxima difu-

sió (com ara l’anglès i el francès) es troben 

ja disponibles per a iPhone, iPad, iPod 

Touch, Android, Blackberry i W Mobile.

PUBLICACIONS 
ESCOLARS
L’any 2011, des de Text-La Galera, el segell 

de publicacions escolars del Grup, s’han 

publicat els cursos digitals que faltaven per 

a completar el projecte.eso, resposta al pla 

de digitalització de les aules de secundària 

obligatòria que va engegar l’anterior 

Govern de la Generalitat mitjançant el pro-

jecte eduCAT 1×1. S’han publicat, doncs, 

els cursos digitals de 3r i 4t d’ESO de llen-

gua catalana, llengua castellana, ciències 

socials, biologia i geologia, física i química, 

tecnologia i matemàtiques. A més, s’ha 

completat la col·lecció amb una versió 

també digital dels materials d’educació 

visual i plàstica, educació per a la ciutada-

nia i ètica. Amb això, es completa una ofer-

ta global per als quatre cursos de l’ESO.

També s’han publicat una sèrie de llibres 

en paper que complementen els cursos 

digitals. Són llibres que serveixen a l’alum-

ne per a estudiar i constitueixen també una 

guia perquè tant estudiants com professors 

treguin tot el rendiment possible als recur-

sos digitals. I, naturalment, representen un 

pas més en la modernització dels materials 

educatius.

Per a l’educació primària, hem preparat 

una completa gamma de recursos digitals 

per a cicle inicial, pensats per a treballar 

amb les pissarres digitals interactives que 

tenen moltes aules i que s’han penjat al 

nostre web i s’ofereixen als mestres també 

en un llapis de memòria. 

D’altra banda, s’ha preparat una nova col-

lecció per al cicle inicial de primària (1r i 

2n curs) en castellà, acompanyada també 

de recursos digitals i de dues sèries de qua-

derns complementaris de llengua i de 

matemàtiques.

INFANTIL I JUVENIL
La Galera es caracteritza per la renovació 

constant i l’increment de col·leccions i de 

títols, tant en català com en castellà. Durant el 

2011 el catàleg s’ha nodrit de més de 180 

novetats i s’ha destacat en el mercat molt 

especialment en la franja de joves i joves 

adults. En aquest moment, La Galera en cata-

là està en segon lloc en el rànquing per edito-

rials i La Galera en castellà en el dotzè: tot un 

èxit. S’han creat segells nous com Kimera i 

La Galera jove i s’han consolidat els més 

recents com Lluna Roja, Bridge i Novel·la 

Gràfica, que, juntament amb les col·leccions 

de fons de l’editorial, han situat La Galera 

d’una manera preeminent a les llibreries. I 

s’ha continuat potenciant la marca La Galera 

amb col·leccions com «Gol», «Escola de dan-

sa», «Les aventures del drac Coco» i la sèrie 

best-seller per als més petits, amb Sant Jordi i 

El caganer, entre d’altres, i, a més, se n’han 

creat altres de noves, com «Agatha Mistery». 

Un esment especial es mereix el llibre sobre 

física quàntica La porta dels tres panys, un 

fenomen editorial creat des de La Galera amb 

més de 60.000 exemplars venuts i que ha tras-

passat les franges d’edat dels lectors. 

La Galera convoca i publica els dos premis 

literaris amb més tradició de les lletres catala-

nes per a infants i joves: el Josep M. Folch i 

Torres de novel·la per a nois i noies i el Joa-

quim Ruyra de narrativa juvenil, i en castellà 

el Premio Jóvenes Lectores.

FICCIÓ I NO-FICCIÓ
El conglomerat de segells editorials que for-

men 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 sorgi-

des 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 pro-

picien l’existència d’una crítica especialit-

zada i una presència de la literatura catala-

na en els mercats internacionals. Aquest 

dinamisme cultural i comercial facilita tam-

bé que les iniciatives de les petites editori-

als trobin un terreny adobat que, altra-

ment, els seria molt més dur.

El Grup 62 aplega Edicions 62, Columna, 

Proa, Pòrtic, Empúries, Selecta, labutxaca, 

Destino Infantil & Juvenil, Art 62, Estrella 

Polar, Educaula i les edicions catalanes de Pla-

neta, Ariel i Destino. Darrerament s’ha incor-

porat al grup Eumo Editorial, segell editorial 

de la Universitat de Vic. El grup disposa tam-

bé de diversos segells en castellà i de l’àmbit 

de la comercialització i distribució de llibres.

Edicions
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Obres de museu, de Josep Pla   
 i Salvador Dalí 



Josep Pla, 95
08019 Barcelona

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




