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Com ja anunciàvem a la memòria de l’any passat, la Fundació
Enciclopèdia Catalana procura destinar els recursos de què
disposa, provinents del grup d’empreses, a activitats culturals. Malgrat les dificultats que han anat apareixent aquests
darrers temps a tot el món editorial, la Fundació no abandonarà aquelles activitats gratuïtes que considera rellevants,
especialment en aquests moments, tot i que els recursos a
destinar-hi es vegin reduïts per les circumstàncies.

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

Aquest resum d’activitats de l’any 2012 n’és una breu presentació. S’han incrementat aquelles activitats que s’han pogut
fer en col·laboració amb altres entitats, justament per sumar
esforços, i –cal ressaltar-ho– s’han multiplicat els participants
en una activitat especialment rellevant de la Fundació, com és
el Certamen Nacional de Lectura en Veu Alta, que enguany ha
superat àmpliament el nombre d’escoles i de nois i noies que
hi han participat en anys anteriors. La crisi pot superar-se de
vegades amb l’esforç i amb voluntat emprenedora.

Josep Pujol i Ferrusola
Glòria Riera i Alemany
Antoni Subirà i Claus
VOCALS

Amb data 19 de març
es produí la baixa del patró
Sr. Josep Ollé i Favaró, per
finalització de mandat.

La Fundació Enciclopèdia Catalana continuarà oferint, com
fins ara, aquelles activitats que contribueixen a vitalitzar la
nostra realitat cultural.
Jordi Porta
PRESIDENT
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L’enciclopèdia.cat,
el projecte digital del Grup

ACTIVITATS
CULTURALS

L’enciclopèdia.cat és el projecte digital del Grup que ofereix informació enciclopèdica actualitzada i de qualitat, especialment de l’àmbit català.
RÀNQUING DELS WEBS MÉS VISITATS EN CATALÀ
RÀNQUING

WEB

USUARIS
ÚNICS

EDITOR

1

Televisió de Catalunya CCMA

2

Ara.cat

Edició de Premsa Periòdica Ara

PÀGINES
VISTES

DURADA
MITJANA
VISITA

1.643.885

22.508.068

05:19

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

Lideratge a la xarxa

L’enciclopèdia.cat (www.enciclopedia.cat) ha mantingut durant els anys
de funcionament una posició de lideratge 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 dels
webs en català més visitats, i, de l’altra,
consoliden el portal com el lloc de consulta obligada d’estudiants, professionals i adults en general. Durant el 2012
ha comptabilitzat més de 36.000.000
de pàgines vistes, és a dir, una mitjana
superior a les 98.000 pàgines vistes
cada dia.

Gran Enciclopèdia Catalana

Gran Geografia Comarcal de Catalunya

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 situació cultural, social i econòmica d’aleshores.
Des de la posada en funcionament, l’enciclopèdia.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.

Gran diccionari de la llengua catalana

RESUM D’ACTIVITATS 2012

4

L’any 2008, Enciclopèdia Catalana inicià un procés de renovació, d’ampliació i d’adaptació d’aquesta obra a les
noves tecnologies de la informació i la
comunicació. Així, aquest any 2008
aparegué en accés lliure a internet, després 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 projecte i impulsà encara més el caràcter
d’obra col·lectiva de referència de la cultura 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 referència consultables a internet altres webs,
com diccionari.cat o la sèrie d’aplicacions 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 disposa 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 accessibles a internet.
Durant el 2012 s’ha treballat per culminar 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 sistema de cerca fàcil, ràpid i eficient que permeti posar-lo a disposició de
les persones interessades a consultar-lo.
La progressiva digitalització i actualització 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 Enciclopèdia Catalana, la Història Natural dels
Països Catalans, la Catalunya Romànica, el Gran diccionari de la llengua catalana, els diccionaris bilingües Catalàcastellà/castellà-català, Català-anglès/
anglès-català, Català-francès/francèscatalà, 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 premium conformen el model que s’establirà 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, institucional, 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 mantenir 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 referencials de caràcter general i de caràcter
escolar i acadèmic que el Grup Enciclopèdia Catalana ha anat publicant en
format paper al llarg de molts anys d’activitat editorial.
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Llibreria Proa Espais /
www.llibres.cat

ACTIVITATS
CULTURALS

Nadal a la llibreria

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 llibres actualment descatalogats.

Diada de Sant Jordi

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
l’any 2011 va incorporar la venda del
llibre electrònic.

Participació en la 30a.
Setmana del llibre en Català

Proa Espais va tenir fins al mes de juliol
un punt de venda associat mitjançant
concessió: la llibreria del Teatre Nacional de Catalunya, especialitzada en teatre i en novetats editorials.

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 50 escriptors dels més
destacats de les lletres catalanes.

Durant el mes de setembre la llibreria va
participar amb un estand a la 30a. edició
de la Setmana del Llibre en Català, en col·
laboració amb les editorials Proa, La Galera i Baula, on va rebre la visita de molts
dels 70.000 visitants que hi van assistir.
RESUM D’ACTIVITATS DEL 2012

• Presentacions de llibres: 37
• Nusos culturals: 4 sessions
• Activitats infantils: 11 tallers
• Sala d’exposicions: 3 exposicions
• Promoció de llibres i autors

Recital de poesia

Exposició Proa Espais

ACTIVITATS MÉS DESTACADES
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.

Exposicions

A l’auditori de la llibreria Proa Espais,
cedit a diverses entitats per a la celebració d’actes de caràcter cultural, destaquem la presentació dels llibres Amadeu
Hurtado: Quaranta anys d’advocat, La
poesia de l’Infinit, de David Jou, De Felip
a Felip i Catalunya fins els Borbons, d’Isidre Cunill, Cartes Ianquis, de Carles
Boix, Salvador Dalí vist per la seva germana i la de cinc nous títols sobre Productes de mercat, de l’editorial SD.

Proa Espais inaugurà a la tardor un cicle
d’exposicions anomenat “Arts entre llibres” amb la presència d’il·lustradors
diversos, algun d’ells col·laborador del
bloc “Lletra per camaleons” de la nostra
llibreria
Del 10 d’octubre al 2 de novembre exposició de l’Il·lustradora Blanca Álvarez; el
novembre fou el torn de la il·lustradora
Neus Morant, amb il·lustracions fruit
del repte que suposa el domini de la tècnica aquarel·la, el goig de l’aiguada i la
representació gràfica; finalment de l’11
de desembre al 18 de gener, la sala acollí
l’exposició dedicada a NEMO (Ningú)
Vint mil llegües de viatge submarí, de
Jules Verne, segons l’il·lustrador Agustín
Comotto.

Rodes de premsa

Activitats infantils

Fundació Enciclopèdia Catalana novament ha cedit les seves dependències a
la Llibreria Proa Espais per fer-hi rodes
de premsa a aquelles editorials que ho
han demanat. Destaquem les de presentació de tres dels grans premis de la
Nit de Santa Llúcia de l’any anterior,
publicats per Edicions Proa: La vida
per rail, de Ramon Erra, Premi Mercè
Rodoreda 2011; Llum d’Irlanda, de
Marcel Riera, Premi Carles Riba 2011, i
Kabul i Berlín a l’últim segon, de Joan
Mas i Vives, finalista del premi Sant
Jordi. També fou remarcable la roda de
premsa amb motiu de l’aparició de
Carretera secundària, de Joan Carreras,
publicat igualment per Edicions Proa.

Proa Espais elabora cada any un programa 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 disciplines com l’art, la història i la poesia.

Conferències / xerrades /
presentacions

 iada de Sant Jordi a la parada
D
de la rambla de Catalunya

Activitat infantil

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 utilitzen els pintors d’aquest estil.
 roa Espais al Teatre Nacional
P
de Catalunya

El portal de www.llibres.cat
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VIII Certamen Nacional Infantil
i Juvenil de Lectura en Veu Alta

ACTIVITATS
CULTURALS

A Fundació Enciclopèdia Catalana creiem fermament que la inversió en educació i en cultura és indispensable per a
assolir els nivells desitjables de progrés i
benestar social. Així doncs, seguim amb
el nostre compromís amb l’educació i
amb la cultura i d’aquí la nostra aposta
per la promoció de la lectura en veu alta.
Amb el suport del Pla de Foment de la
lectura del Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, vam convocar per al
2011-2012 la vuitena edició d’un certamen plenament consolidat.

Parlament del Sr. Jordi Porta,
president de la Fundació
Enciclopèdia Catalana

CREIXEMENT
CONTINUAT
Que llegir en veu alta és una eina pedagògica poderosa, ho demostra el fet que
s’hi van inscriure 280 centres educatius
d’arreu de Catalunya, cosa que suposa
que uns 30.000 alumnes han treballat la
lectura en veu alta dins les aules, dels
quals més de 800 han llegit des dels escenaris de teatres i auditoris d’arreu del
país.

Parlament de la Sra. Mònica Pereña,
Departament d’Ensenyament
Generalitat de Catalunya

Durant el primer i segon trimestres del
curs, els centres educatius treballen la
lectura en veu alta a les seves aules i organitzen l’activitat amb plena autonomia.
Des de Fundació Enciclopèdia Catalana
els donem suport mitjançant les guies de
lectura dels llibres proposats, per tal que
puguin treballar-los i aconseguir una
lectura comprensiva basada en allò que
es llegeix. També una vegada més s’ha
realitzat, mitjançant un vídeo, un Taller
de lectura per als formadors que ha estat
penjat al web del certamen per ser consultat durant tot el curs.

Nois i noies participants en plena competició
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TIMONERS:
LA CONSOLIDACIÓ
Gràcies a l’acord a què es va arribar amb
la Fundació “La Caixa” s’ha desenvolupat
un any més la categoria “Timoners”, dirigida a l’alumnat nouvingut dels cicles
mitjà i superior de primària, amb menys
de dos anys d’estada a Catalunya. Aquests
alumnes reben el suport d’un formador
que es desplaça periòdicament a les diferents escoles per a treballar amb ells les
tècniques de la lectura en veu alta.

FASES
CLASSIFICATÒRIES
Més de 2.000 persones han gaudit en
directe de la lectura als escenaris de Catalunya en els setze quarts de final, que han
comptat amb la lectura de 800 alumnes i
que han tingut lloc a:
• Auditori Municipal (Terrassa)
• Auditori Enric Granados (Lleida)
• Teatre de Blanes (Blanes)
•A
 uditori CaixaForum (Barcelona)
5 sessions
•A
 uditori Joan Cererols (Martorell)
•C
 omplex Educatiu (Tarragona)
•T
 eatre de La Garriga (La Garriga)
•A
 uditori Felip Pedrell (Tortosa)
•S
 ala Carlins (Manresa)
•A
 uditori Palau Bofarull (Reus)
•T
 eatre Bonnin (Girona)
•S
 ala Cabanyes (Mataró)

LA FINAL EN IMATGES

FINAL DEL
VIII CERTAMEN

C
 REIXEMENT D’INSCRIPCIONS
DEL 2004 AL 2010
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El creixement del Certamen des de la seva creació,
el curs 2004-2005, ha estat espectacular.

 ERCENTATGES DE CENTRES PARTICIPANTS
P
EN L’ACTIVITAT PER CATEGORIES

Tots els finalistes dalt de l’escenari

3r i 4t ESO

21%

1r i 2n ESO

AULA ACOLLIDA

19%

7%
24%

CICLE SUPERIOR
PRIMÀRIA

CICLE MITJÀ
PRIMÀRIA

29%

Tots els lectors i lectores de la final i de
les fases classificatòries van rebre diferents obsequis lliurats per les autoritats
assistents. Igualment, les escoles dels
guanyadors van rebre un xec per bescanviar per un lot de llibres per al centre.
El jurat de la final

P
 ERCENTATGES DE LES 226 ESCOLES
PER ZONA GEOGRÀFICA
COMARQUES
DE LLEIDA

10%

COMARQUES
DE TARRAGONA

18%
10%

62%

COMARQUES
DE GIRONA

COMARQUES
DE BARCELONA

TIPUS D’ESCOLA

El jurat, format per persones vinculades
al món de la lectura, l’espectacle i els
mitjans informatius, valorà especialment
la interpretació, el ritme i la dicció dels
lectors. Els finalistes de cada categoria
han accedit a les semifinals: cinc actes de
petit format que han tingut lloc a Barcelona (3), Tarragona i Girona.

Novament la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya es va tornar a vestir de
gala el dia 13 de juny de 2012, per rebre
els millors lectors i lectores en veu alta de
Catalunya que participaven en el certamen. 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 de les seves obres
(Núria Pradas, Carles Sala, Àngel Burgas
i Javier Ruescas). Després de superar les
fases classificatòries, van arribar a la gran
final 40 lectors i lectores, representants de
centres educatius d’arreu de Catalunya.

ESCOLES
CONCERTADES

27%
ESCOLES
PÚBLIQUES

2%

ESCOLES
PRIVADES

71%

Novament l’experiència del Certamen
ha estat molt elogiada pels centres educatius participants, com a molt gratificant i engrescadora perquè els nois i
noies es submergeixin en el món de la
lectura. També els mitjans de comunicació es van fer ressò de l’esdeveniment.
Així doncs, el Certamen de lectura en veu
alta s’ha convertit ja en un element important en la programació de les activitats dels centres educatius, que el consideren una eina a tenir en compte per al
bon desenvolupament i bona comprensió dels alumnes, els quals any rere any
augmenten extraordinàriament tot fent
seu l’objectiu de “llegir en veu alta: a tot
arreu i en tot moment” per afavorir el
gust i el plaer d’un dels sentits de l’ésser
humà.

 liurament de premis
L
als centres escolars

9 RESUM D’ACTIVITATS 2012

ACTIVITATS
CULTURALS

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

Màrius Serra guardonat amb el premi
Sant Jordi de novel·la

53è PREMI SANT JORDI
DE NOVEL·LA

15è PREMI MERCÈ RODOREDA
DE CONTES

Convocat per Òmnium Cultural i
Fundació Enciclopèdia Catalana
GUANYADOR: Màrius Serra
OBRA: Plans de futur
DOTACIÓ: 60.000 
MEMBRES DEL JURAT: Laura Borràs,
Àlex Broch, Isidre Grau, Ramon Pla
i Arxé i Emili Rosales.
EDICIÓ DE L’OBRA: Edicions Proa

Instituït per Òmnium Cultural i
Fundació Enciclopèdia Catalana
GUANYADORA: Tina Vallès
OBRA: El parèntesi més llarg
DOTACIÓ: 6.000 
MEMBRES DEL JURAT: Francesco
Ardolino, Àngel Burgas, Jordi Mir,
Sílvia Soler, Àlex Susanna
EDICIÓ DE L’OBRA: Edicions Proa

54è PREMI CARLES RIBA DE POESIA

Francesc Garriga Barata guardonat
amb el premi Carles Riba de poesia

Premi
Sant Jordi

Convocat per Edicions Proa amb el
patrocini de Fundació Enciclopèdia
Catalana.
GUANYADOR: Francesc Garriga Barata
OBRA: Tornar és lluny
DOTACIÓ: 3.000 
MEMBRES DEL JURAT: David Castillo,
Lluïsa Julià, Josep Lluch, Susanna
Rafart i Enric Sòria.
EDICIÓ DE L’OBRA: Edicions Proa

Premi
Carles Riba
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50è PREMI JOSEP M. FOLCH
I TORRES DE NOVEL·LA
PER A NOIS I NOIES

Convocat per La Galera amb el patrocini
de la Fundació Enciclopèdia Catalana
GUANYADOR: Josep Lluís Badal
OBRA: Jan Plata. La crida dels pirates
DOTACIÓ: 7.000 
MEMBRES DEL JURAT: Xavier Carrasco,
Gemma Barrufet, Mercè Anguera,
Pep Molist i Carles Sala
EDICIÓ DE L’OBRA: La Galera Editorial

Premi
Mercè Rodoreda

Premi Josep M.
Folch i Torres

39è PREMI JOAQUIM RUYRA
DE NARRATIVA JUVENIL

Convocat per La Galera amb el patrocini
de la Fundació Enciclopèdia Catalana
GUANYADORA: Maria Carme Roca
OBRA: Katalepsis
DOTACIÓ: 9.000 
MEMBRES DEL JURAT: Sebastià
Alzamora, Francesc Miralles, Ricard
Ruiz, Marta Luna i Olga Federico
EDICIÓ DE L’OBRA: La Galera Editorial

Tina Vallès guardonada amb el premi
Mercè Rodoreda de contes.

Premi
Joaquim Ruyra

PREMIS CARLEMANY
19è PREMI CARLEMANY
DE NOVEL·LA

 osep Lluís Badal guardonat amb
J
el premi Josep M. Folch i Torres de
novel·la per a nois i noies

Convocat per Govern d’Andorra
i les editorials Proa i Columna
GUANYADORA: Núria Pradas
OBRA PREMIADA: Sota el mateix cel
DOTACIÓ: 10.000 
EDICIÓ DE L’OBRA: Columna Edicions
Premi
Carlemany

Col·laboració amb el Centre
UNESCO de Catalunya
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: Fundació Congrés de Cultura Catalana, Fundació Jaume Bofill, Fundació Joan Miró,
Fundació per la Pau, Fundació Roca i
Galès, Fundació Catalunya, Institut d’Estudis Catalans i Òmnium Cultural.

 aria Carme Roca guardonada
M
amb el premi Joaquim Ruyra
de narrativa juvenil

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 cultural i lingüística, i el diàleg interreligiós.
L’any 2010, el Sr. Jordi Porta fou escollit
president de l’organisme.
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ACTIVITATS
EMPRESARIALS

Organigrama

Edicions
diverses adquisicions i la creació de noves companyies en societat amb altres
empreses i entitats vinculades al món
de la cultura i l’educació.

El grup d’empreses d’Enciclopèdia Catalana s’ha creat a partir de la Gran Enciclopèdia Catalana i s’ha desenvolupat
amb la constitució de noves empreses,

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

OBRES DE
REFERÈNCIA

Proa Espais
LLIBRERIA

Anuari 2011
Per dissetè 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 polític, social,
econòmic, cultural, científic i tecnològic. El
volum es complementa amb un versió digital
i amb codis QR.

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,
OBRES DE REFERÈNCIA,
GRANS OBRES
I EDICIÓ DIGITAL

Un segle d’història de Catalunya
en fotografies

100%

100%

34%

100%

Catalana de
Màrqueting
Telefònic, SL

La Galera,
SAU Editorial

Edicions 62,
SA

Geoestel,
SA

Educacionline,
SL

EDICIÓ
DE LLIBRES

EDICIÓ
DE LLIBRES

PUBLICACIONS
CARTOGRÀFIQUES

ENSENYAMENT
A DISTÀNCIA

SERVEI
TELEMÀRQUETING

50%

Tàndem, SL
EDICIÓ
DE LLIBRES

50%

60%

40%

Àgora,
Solucions
Logístiques,
SL
DISTRIBUCIÓ
DE LLIBRES
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El 2012 es completà una obra certament
ambiciosa, en quatre volums, duta a terme
gràcies al treball d’un nombrós equip d’historiadors i documentalistes, dirigits per
Manel Risques, que aporten una visió diferent del passat recent de Catalunya basat en la
documentació fotogràfica conservada als
arxius públics i privats de tot el país.

Enciclopèdia de l’esport català
S’ha completat el segon 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 institucions més representatives. El gruix quantitatiu de l’enciclopèdia
correspon a les biografies 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.

Atles del catalanisme
Dirigit per Jordi Casassas, l’atles cartografia la
història del catalanisme a partir d’una visió
plural i àmplia del corrent. El catalanisme
pressuposa el reconeixement d’una identitat
diferencial i l’estructuració d’un moviment
que posa la defensa de la identitat en el centre
de les seves preocupacions i activitats. Tot i la
relativa fragilitat que el moviment ha tingut
històricament en la política espanyola, ha
estat determinant per a generar un sistema
polític específicament català i constitueix un
dels eixos vertebradors de la realitat catalana
contemporània.

La Terra i l’Univers
Nou suplement de la Història Natural dels
Països Catalans, hi aporta una matèria no
tractada abans en l’obra, l’astronomia, i l’actualització de la geologia. És força lògic pensar que tota persona interessada a conèixer
com és i com funciona la vida i el seu suport
físic sentirà curiositat per conèixer i comprendre la natura llunyana i tot allò que, en
contemplar-la, enllaça, si més no remotament, amb l’origen de la vida. D’altra banda,
per actualitzar els continguts de l’obra original, en l’addenda geològica s’ha optat per
analitzar els canvis i les aportacions de les
noves tecnologies en la pràctica geològica.

Anuari 2011

Un segle d’història de Catalunya
en fotografies

Enciclopèdia de l’esport català

Gran Enciclopèdia Catalana
Suplements
En la línia de constant actualització de les
obres enciclopèdiques, el 2012 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-i-quatre. Per a la primera
edició, és el vuitè suplement, que correspon
al volum 23; per a la segona, el sisè: volum 30.

Atles del catalanisme

Superè.cat
La Superè.cat és un material educatiu integrador, basat en la immersió de l’estudiant
en un entorn d’estudi extraescolar i lúdic
que reforça l’aprenentatge i que l’apropa i
el familiaritza amb els continguts.
S’adreça a estudiants de Primària, però no
és un material escolar, sinó una obra de consulta, i per això ofereix més profunditat i té
un ventall temàtic més ampli. Es presenta
en un conjunt de materials editats en paper

La Terra i l’Univers
Història Natural dels Països Catalans
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ACTIVITATS
EMPRESARIALS

Superè.cat

Sinera

Edicions
i un web de consulta i de joc, accessible
també des de tauletes digitals.
Els materials segueixen l’ordenació en quatre entorns: natura (ciències de la vida i
ciències de la Terra); llengua (gramàtica
bàsica del català, el castellà i l’anglès);
societat (ciències socials, història i arts),
i ciència (ciències experimentals, física i
química, tecnologia i matemàtiques)
La capsa de la Superè.cat conté: Els mapes de
navegació (4 llibres); Els contes de la Superè
(4 llibres); El diccionari d’anglès de la Superè
(1 llibre); El SupertTri: un joc de taula; Les
superaventuras interactives: 4 DVD; El picapica de la Superè: 21 quaderns i L’anglès de
butxaca (1 llibret)
El portal www.supere.cat conté prop de
900 articles i un joc amb més de 3.000 proves que, ajuden a consolidar els continguts
exposats. La informació s’ordena seguint
els quatre entorns de l’arbre de continguts,
cosa que permet accedir-hi a través d’una
navegació intuïtiva que va del més general
al més específic.

GRANS OBRES I
EDICIONS DE BIBLIÒFIL
Sinera

Diccionaris per a mòbils

Materials del projecte TRAM 2.0
de cicle mitjà
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Fundació Enciclopèdia Catalana ha volgut
ser present en l’Any Espriu amb un gran llibre de bibliofília que és, alhora, una aportació
notable al coneixement de l’obra d’Espriu
–l’antologia dels textos que parlen directament del mite de Sinera– i la intervenció
plàstica d’un dels grans pintors catalans del
segle xx, Joan-Pere Viladecans. Amic del poeta, malgrat la distància generacional, Viladecans ha creat per al llibre vint-i-cinc imatges
d’una gran potència visual que no pretenen
il·lustrar els textos, sinó acompanyar-los des
d’una visió pictòrica contemporània. Completa l’obra una col·lecció de nou rajoles de
ceràmica creació també de Viladecans, inspirades en la tradició popular, realitzades pel
ceramista Toni Cumella.
Sinera ha estat guardonat pel Ministeri de
Cultura amb el segon premi al Llibre més ben
editat de l’any 2012.

DICCIONARIS
Durant el 2012, l’àrea ha seguit la línia de
publicació de diccionaris bilingües i monolingües tant en versió paper com per a
mòbils. Però la tasca principal ha estat la
digitalització dels títols que integraran el
nou portal d’Enciclopèdia Catalana i l’adaptació d’algunes obres a la tecnologia Dixio.

Diccionari de paranys de traducció
portuguès-català
Diccionari pràctic que conté 175 parelles
de “falsos amics”, il·lustrats amb 400 exemples i la traducció corresponent. Una eina
indispensable per a traductors i aprenents.

Diccionaris terminològics de
l’Institut Cartogràfic de Catalunya
3r títol de la col·lecció de quatre diccionaris
terminològics de l’Institut Cartogràfic de
Catalunya: el Diccionari terminològic de sistemes d’informació geogràfica, una eina indispensable en el món de la geoinformació i de
les tecnologies de la informació en general.

Diccionaris per a mòbils i tauletes
El nombre de diccionaris d’Enciclopèdia que
es poden descarregar en mòbils “intel·ligents”
ha continuat augmentant (s’hi ha afegit, per
exemple, el Gran Diccionari de la llengua
catalana i el Conjugador Català), de manera
que podem dir que els principals diccionaris
de llengua i els principals bilingües es troben
disponibles per a iPhone, iPad, iPod touch,
Android, Blackberry i Windows Mobile.

PUBLICACIONS
ESCOLARS
L’any 2012 l’hem dedicat majoritàriament
a l’educació primària i a l’edició en paper,
després d’uns anys centrats en l’ESO i en la
publicació de materials digitals.

El projecte més important ha estat la renovació dels llibres corresponents al cicle mitjà de primària. Així, s’han publicat llibres
nous de llengua catalana, llengua castellana,
matemàtiques i coneixement del medi per
als cursos 3r i 4t de primària.
En aquest nou projecte, batejat amb el nom
de TRAM 2.0, s’han reforçat de manera important les guies didàctiques per als mestres
dotant-les d’una part interactiva que les ha
convertit en una eina molt potent.
S’han editat dues col·leccions de material
complementari i un títol solt. S’ha renovat el
Lectogrup, sèrie de quaderns d’eficàcia lectora,
que s’han acompanyat d’una guia didàctica
amb activitats interactives. I s’han publicat dos
llibres de lectura que completen la col·leció,
els Lectobooks. L’altra col·lecció de material
complementari és de nova planta. Son una
sèrie de quaderns d’operacions de matemàtiques per a primària, els Quaderns d’operacions
amb pistes i trucs. El títol solt és Prepara l’ESO!,
un material que ajuda l’alumne a preparar,
l’accés a la nova etapa.
També es van publicar cinc llibres en paper
per a l’ESO, que complementen els nostres
materials digitals. Són els llibres de 4t curs de
llengua catalana, llengua castellana, ciències
socials, biologia i geologia i física i química.

INFANTIL I JUVENIL
Per La Galera, el 2012 ha estat un any de consolidació com a segona editorial infantil i
juvenil de Catalunya i quinzena de l’Estat espanyol, cosa que resulta engrescadora de cara
al 50è aniversari que celebrem el 2013.
Amb més de 200 novetats, es culmina la nova
política de potenciar la novetat sobre el fons
alhora que fa que els nostres llibres hagin
guanyat presència a les llibreries, mitjans de
comunicació i al mercat en general.
Entre aquest volum de novetats, destaquen
algunes novel·les com Quantic Love (de Sonia
Fernández-Vidal, autora de La porta dels tres
panys), si bé l’èmfasi s’ha posat en les sèries
d’èxit (Gol! va acabar el 2012 amb 18 títols) i
en la creació i contractació de noves (entre les
quals Agatha Mistery, amb més de 80.000
exemplars venuts dels primers lliuraments).
Després de tres anys de creixement continuat a Catalunya i a l’estat, el 2012 ha estat mar-

cat per l’inici de noves polítiques d’expansió
en els terrenys de l’exportació a d’altres
mercats, significativament a l’Amèrica llatina, i alhora un fort creixement internacional: Elvis Riboldi es publicarà a França, Txèquia i Turquia, Jan Plata a Brasil i al mercat
anglosaxó, Cornèlius a Turquia, Brasil i Itàlia... També important fou l’ampliació de
punts de venda i canals i en tot el que fa a
nous mitjans: totes les novetats s’editen conjuntament en paper i en format digital. La
Galera ha estat una de les creadores de l’aplicació Atles del món –amb Barefoot books i
Touch Press–, triada per Apple com la millor
app mundial de coneixements del 2012.
També s’ha creat la primera app de producció 100% pròpia, Sant Jordi i el drac.
Dins de la promoció de la nostra literatura,
La Galera continua convocant i publicant els
dos premis més rellevants en literatura infantil i juvenil: el Josep M. Folch i Torres i el Joaquim Ruyra. I fent una aposta clara per
potenciar els autors i il·lustradors catalans
tant aquí com al món.

Agatha Mistery
i Quantic Love

Aplicació Atles del món

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 en els 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,
Proa, Pòrtic, Empúries, Selecta, labutxaca,
Destino Infantil & Juvenil, Art 62, Estrella
Polar, Educaula, Eumo i les edicions catalanes
de Planeta, Ariel i Destino. El grup disposa
també de diversos segells en castellà i de l’àmbit de la comercialització i distribució.

Jo confesso.
Proa

Ombres en la nit.
Columna
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