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Com molts dels socis de la Fundació sabeu, 
durant el 2017 hem celebrat a molts llocs 
del territori – des de València a Formentera, 
passant per Balaguer, Sant Cugat del Vallès 
o Manlleu- els quaranta anys del Congrés de 
Cultura Catalana. Vull començar agraint en 
nom de tots els membres del Patronat i del 
comitè executiu de la Fundació les entitats que 
han col·laborat en aquests actes. Sovint els 
participants han reviscut records entranyables 
de la seva experiència d’aquell Congrés. 
Sovint hem rebut, de part de gent que el va 
viure, oferiments de cartells, documents i 
imatges conservats d’aquells actes. 

A finals de juny vam celebrar a l’Institut 
d’Estudis Catalans el Simposi d’història 
del Congrés  «El Congrés de Cultura 
Catalana. Un balanç des de l’actualitat», en 
què l’excel·lent conferència inaugural del 
professor Ramon Folch va subratllar que el 
Congrés és un referent que hem d’explotar 
per renovar constantment -oi més en 
aquest moment polític tan transcendental de 
Catalunya- la reflexió sobre l’estat actual de 
la nostra societat, l’evolució previsible del seu 
entorn, i les millors maneres d’assumir els 
reptes de forma proactiva. En efecte, des de 

la seva creació fa quasi 40 anys la Fundació  
ha volgut sempre contribuir al debat sobre el 
futur, des del rigor científic que aquesta tasca 
requereix. 
Fruit de totes les feines endegades en els 
darrers temps, quedaran a internet el ric 
resum del Congrés de 1975-77, des dels 
actes fets arreu, fins al Manifest de la Cultura 
Catalana -avui encara vigent- que reclamava 
«la necessitat inajornable d’iniciar un 
redreçament i una transformació de la societat 
dels Països Catalans que s’encaminin a la 
superació de les formes d’opressió nacional 
i social que entrebanquen i frenen el seu 
normal i ple desenvolupament». O el cercador 
de congressistes. 

També quedarà per la posteritat el 
testimoniatge videogràfic de quaranta 
persones, que ha servit per fer possible un 
documental, ‘Imaginar un país. El Congrés de 
Cultura Catalana’, amb la previsió de la seva 
estrena d’un dels principals patrocinadors, 
TV3.

Tota aquesta activitat, feta al costat de les 
habituals, ha comptat amb el suport de 
diferents organismes i entitats, públics i 
privats, a qui des d’aquí agraïm novament. 
Només em queda afegir el meu agraïment 
a l’equip que treballa a la Fundació amb 
entusiasme i imaginació; i als nous amics de 
la Fundació. Sempre estem oberts a nous 
projectes, a noves idees, de qualsevol racó 
dels països de llengua catalana; i en aquest 
butlletí oferim un avanç dels projectes de 2018, 
que esperem que rebran el vostre suport.

Miquel Strubell i Trueta
President de la Fundació Congrés de Cultura Catalana 

PREMIs

http://congres.fundccc.cat/activitats-del-40e-aniversari/simposi-dhistoria-del-ccc-un-balanc-des-de-lactualitat/
http://congres.fundccc.cat/activitats-del-40e-aniversari/simposi-dhistoria-del-ccc-un-balanc-des-de-lactualitat/
http://congres.fundccc.cat/
http://congres.fundccc.cat/historia/manifest/
http://congres.fundccc.cat/historia/manifest/
http://congres.fundccc.cat/40-entrevistes/
http://www.fundccc.cat/
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la Fundació lliura el 
XXXIIè Premi Ferran soldevila 
a Antoni simón Tarrés

El 14 de juny de 2017 es va celebrar a l’Auditori del Museu Marítim de Barcelona l’acte de 
lliurament del XXXIIè Premi Ferran Soldevila de Biografia, Memòria i Estudis Històrics, que 
atorga la Fundació Congrés de Cultura Catalana. El jurat d’aquesta edició va estar format per 
Ivan Serrano, Agustí Alcoberro, Teresa Abelló, Queralt Solé, Eva Serra, Antoni Furió, Quim Torra 
i Eudald Carbonell, els quals van guardonar l’obra Llengua i política a la Catalunya del segle XVII, 
Alexandre Ros i Gomar (1604-1656) (editorial Afers, 2016) del catedràtic d’Història Moderna 
Antoni Simon Tarrés. L’obra va ser guardonada per l’enfocament original de l’estudi sobre les 
relacions entre llengua, poder i nació a la Catalunya del segle XVII, que s’insereix en la recerca de 
l’autor sobre la formació de les identitats nacionals i les institucions polítiques de l’edat moderna. 
El President de la Fundació, Miquel Strubell, va lliurar el guardó (obra de l’artista Ernest Altés) al 
premiat, que tot seguit va pronunciar una conferència.
 

Així mateix, l’historiador Oriol Dueñas Iturbe 
va rebre una menció especial per l’obra La 
gran destrucció. Els danys de la Guerra Civil a 
Catalunya (1936-1957) (Pagès Editors, 2016). En 
aquest cas, el jurat va destacar l’enfocament de 

la temàtica en el marc més ampli de la Guerra 
Civil i de la Postguerra a Catalunya, així com el 
nombre i la qualitat de la informació aportada.

En aquesta edició, de forma excepcional, es 
va fer donar el Premi d’Honor Ferran Soldevila 
2017, a títol pòstum, a la Doctora en Història 
Medieval la Sra. Maria Teresa Ferrer i Mallol 
(Barcelona, 5 d’agost de 1940- 4 de març de 
2017), expresidenta de la Secció Històrico-
Arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans 
(IEC), per la seva contribució significativa a la 
historiografia dels Països Catalans, en l’àmbit de 
la història medieval. El President de la Fundació 
va fer l’entrega del diploma a la seva germana,  
Helena Ferrer i Mallol.

El Codi Civil de Catalunya 
guardonat amb el XIIè Premi 
Miquel Casals Colldecarrera 

El XIIè Premi Miquel Casals Colldecarrera que atorga la Fundació Congrés de Cultura Catalana 
a una publicació en català de l’àmbit del dret privat propi dels Països Catalans, es va lliurar el 
10 de juliol de 2017 a l’obra El codi civil de Catalunya. Jurisprudència sistematitzada dels autors 
Judith Solé (coord.), Esteve Bosch, Mercedes Caso, Francisco M. Echeverría, M. del Carmen 
Gete-Alonso, Pedro del Pozo, Cristina Villó i Dolors Viñas, i publicada per l’editorial valenciana 
Tirant lo Blanch. 

El jurat del premi format per Josep Medina 
(Degà del Col·legi de l’Advocacia de Granollers), 
Ignasi Puig (Degà del Col·legi de l’Advocacia de 
Terrassa), Josep Capdevila (tresorer de l’ICAB), 
Rafael Espino (secretari de l’ICAB), Joan Egea 
(censor de l’Acadèmia de Jurisprudència i 
Legislació de Catalunya), Montserrat Casals 
(Vicepresidenta de la Fundació Congrés de 
Cultura Catalana) i Enric Casals (Patró de 
la Fundació Congrés de Cultura Catalana) 
van decidir atorgar aquesta distinció per la 
seva capacitat divulgadora del dret privat de 
Catalunya, atès que el posa a l’abast de tots els 
operadors jurídics: advocats, jutges, notaris, etc., 
gràcies a la relació que conté de les normes del 
Codi Civil de Catalunya i la jurisprudència més 
rellevant dels tribunals sobre les mateixes.

L’acte de lliurament es va celebrar al Pati de 
Columnes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona (ICAB) i va ser presidit pel Conseller 

de Justícia de la Generalitat de Catalunya, el 
Sr. Carles Mundó. En el transcurs de l’acte, 
Josep Joan Pintó i Ruiz, exdegà del Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona, va fer una semblança 
biogràfica de la figura de Miquel Casals 
Colldecarrera qui també va ser degà de l’Il·lustre 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona des d’on va 
impulsar el Congrés de Cultura Catalana.

Judith solé, Pedro del Pozo, Cristina villó, Carles Mundó, 
Esteve Bosch, M. del Carmen gete-Alonso, Miquel strubell 
i Francisco M. Echeverría.

Antoni simón, Miquel strubell i Eva serra.
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lliurament del XIIè Premi 
Internacional Ramon llull 
de catalanística i diversitat 
lingüística a Jon landaburu

El 30 de novembre de 2017 a l’Auditori Nacional d’Andorra (Ordino) es va celebrar el lliurament 
del XIIè Premi Internacional Ramon Llull. El jurat del Premi va decidir atorgar aquesta distinció per 
unanimitat en la seva modalitat de Diversitat Lingüística al professor Jon Landaburu, especialista 
en les llengües ameríndies. El professor Landaburu és un important lingüista que ha destacat en 
la defensa i la protecció de les llengües natives de l’Amèrica Llatina i pel seu treball en l’educació 
bilingüe en aquests contextos. Ha estat professor de les Universitats de París i de Los Andes 
(Bogotà). El dia abans, a Andorra la Vella, el professor Landaburu va pronunciar una conferència 
titulada “Los pueblos indígenas de Colombia y la situación de sus lenguas” per tal d’explicar la 
realitat plurilingüe de colòmbia i les implicacions de la recuperació de les seves llengües natives. 
Amb aquesta conferència, que es feia per primera vegada el dia abans del lliurament del Premi, 
es vol aproximar al públic el treball dels premiats al públic andorrà.

El premi, dotat amb 6.000 euros, es convoca anualment i de forma conjunta entre la Fundació 
Ramon Llull i la Fundació Congrés de Cultura Catalana. Aquest reconeixement té per objectiu 

valorar el conjunt de l’obra individual d’una 
persona de fora del domini lingüístic, escrita 
en qualsevol llengua, i que hagi significat un 
notable coneixement de la realitat històrica 
i cultural catalana, o bé l’aportació teòrica 
o pràctica d’una persona de qualsevol país 
que hagi significat una important contribució 
al coneixement, reconeixement, promoció o 
defensa d’una o més cultures i nacions sense 
estat. 

La cerimònia de lliurament va comptar amb 
l’assistència de la M.I. Sra. Olga Gelabert, 
Ministre de Cultura del Govern d’Andorra, el 
Sr. Vicenç Villatoro, Director de la Fundació 
Ramon Llull i el Sr. Miquel Strubell, President 
de la Fundació Congrés de Cultura Catalana.

Conversa entre 
Jon landaburu 

i M. Carme Junyent

La Fundació Ramon Llull i la Fundació Congrés 
de Cultura Catalana van organitzar el 28 de 
novembre a la seu de l’Institut Ramon Llull de 
Barcelona una conferència titulada “Abogando 
por la diversidad de lenguas en el mundo: el 
caso de Colombia” a càrrec de Jon Landaburu 
i en conversa amb M. Carme Junyent, 
professora de lingüística a la Universitat de 
Barcelona i directora del grup d’Estudi de 
Llengües Amenaçades (GELA),  com a acte 
al voltant del Premi Internacional Ramon Llull.

En el transcurs de l’acte el professor Landaburu 
va relatar la seva experiència professional 
durant més de 50 anys a Colòmbia. Jon 
Landaburu va néixer a París l’any 1943, fill 
d’exiliats republicans. El seu pare va ser 
vicepresident del govern basc a l’exili. Té la 

doble nacionalitat francesa i colombiana, i la 
seva carrera acadèmica s’ha desenvolupat a 
cavall d’ambdós països. 

Com a assessor del Ministeri de Cultura de 
Colòmbia, va ser l’encarregat de dissenyar i 
dirigir el Programa de Protecció de la Diversitat 
Etnolingüística, l’objectiu del qual era posar 
en marxa polítiques públiques per a protegir 
i fomentar l’ús de les 68 llengües presents 
a Colòmbia (65 ameríndies, dues criolles 
i el romaní). Un dels fruits més importants 
d’aquesta col·laboració amb el govern colombià 
va ser la Llei de llengües natives, aprovada el 
gener de 2009. Ha estat també coordinador 
del programa de traducció de la Constitució 
Política del 1991 a les llengües ameríndies. 

Jon landaburu i M. Carme Junyent.
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40è AnIvERsARI dEl CongRés 
dE CulTuRA CATAlAnA

Presentació de la commemoració 
del  40è aniversari del Congrés.

Trobada d’entitats

El 29 de març va tenir lloc la presentació de la commemoració del 40è aniversari de la cloenda 
del Congrés de Cultura Catalana (1975-1977) on es van presentar els diferents projectes que es 
durien a terme al llarg d’aquest any 2017. Amb la commemoració dels 40 anys del Congrés, la 
Fundació a través de les activitats que ha anat realitzant, ha reivindicat i ha donat a conèixer el 
Congrés com a part del patrimoni civil i de la memòria col·lectiva dels Països Catalans.

L’acte de presentació va tenir lloc al Pati de Columnes de l’ICAB, un escenari amb un significat 
molt especial, ja que va ser la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, 
presidida per Miquel Casals Colldecarrera, la que el 1975 va aprovar la iniciativa d’organitzar un 
Congrés que servís per defensar la llengua, la cultura i la identitat en el marc de la Transició a la 
democràcia. 

Assistents a la Trobada d’Entitats.
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Miquel Strubell, President de la Fundació 
Congrés de Cultura Catalana, va destacar 
la importància del Congrés pel que fa a la 
mobilització popular de diferents sectors 
de la societat catalana. Tal com va dir, “cal 
recordar el Congrés i donar-lo a conèixer 
a les noves generacions”. D’altra banda, 
Marta Rovira, Directora de la Fundació, 
va ser l’encarregada de presentar els 
projectes que la Fundació ha dut a terme 
al llarg d’aquest any amb motiu de la 
commemoració del 40è aniversari. 

A continuació es va donar la paraula a 
representants d’algunes de les entitats 
significatives que van impulsar el Congrés 
de Cultura Catalana. Va ser el cas de 
Josefina Cambra, degana del Col·legi 
de Doctors i Llicenciats, Lluís Comerón, 
degà del Col·legi d’Arquitectes, i Guillem-
Jordi Graells, representant de l’Associació 
d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), 
entitat que va néixer a partir del Congrés 
de Cultura Catalana i que enguany també 
commemora el seu 40è aniversari. Així 
mateix, van intervenir a l’acte Eliseu 
Climent i Isidor Marí, tots dos participants 
al Congrés, els quals ens van explicar el 
que va significar el Congrés tant al País 
Valencià com a les Illes Balears.

L’acte va comptar amb l’assistència de 
l’aleshores Conseller de Cultura, Santi Vila, 
que va destacar que “40 anys després del 
Congrés de Cultura Catalana, vivim un nou 
moment fundacional” i va afirmar que hi ha 
certes similituds amb el moment actual que 
viu el país. 

Per finalitzar l’acte, l’actriu Montserrat 
Carulla i l’escriptor Sebastià Portell van fer 
la lectura del Manifest de la Cultura Catalana 
amb el que va concloure el Congrés el 27 
de novembre de 1977 i que les entitats van 
voler reivindicar com un text  d’una vigència 
remarcable.     

Eivissa commemora els 
40 anys del Congrés 
de Cultura Catalana

Congrés de Cultura Catalana, que va ser 
l’encarregat de presentar la commemoració 
del 40è aniversari del Congrés, Felip 
Cirer, historiador i professor, i Bernat Joan, 
professor, escriptor i polític eivissenc. Marta 
Guasch, de l’Institut d’Estudis Eivissencs va 
ser l’encarregada de moderar l’acte.
 
Per la seva banda, Felip Cirer va fer un repàs 
de la història general del Congrés, i més 
concretament de la història del Congrés a 
Eivissa. Va destacar tot el que va significar 
aquella mobilització pel conjunt de la societat 
eivissenca i pels Països Catalans durant els 
anys de la Transició. 

D’altra banda, Bernat Joan va posar sobre 
la taula els reptes socials, polítics i culturals 
que tenim actualment com a societat, i els 
que ens hauríem de plantejar en un futur 
proper, tot recollint l’esperit del Congrés de 
Cultura Catalana. D’aquí en va sorgir un 
debat molt intens amb el públic, el qual va 
ser molt partícip durant tota la conferència. 
La situació de la llengua catalana a Eivissa 
va ser un dels que va generar més debat per 
part del públic. 

La seu de l’Institut d’Estudis Eivissencs 
va acollir, el 19 de maig 2017, la primera 
conferència per celebrar el 40è aniversari 
del Congrés de Cultura Catalana. Aquesta 
ha estat una de les principals activitats que 
la Fundació ha realitzat durant aquest any: 
portar el Congrés arreu del territori.

La conferència va comptar amb la presència 
de Miquel Strubell, President de la Fundació 

santi vila.

M.

Marta Rovira Martínez.

Josefina Cambra, guillem-Jordi graells i lluís Comerón.

Felip Cirer , Marta guasch i Miquel strubell.
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Celebrem els 40 anys del
Congres de Cultura Catalana
a Formentera

L’illa de Formentera va sumar-se a la 
celebració dels 40 anys del Congrés de 
Cultura Catalana. El 20 de maig de 2017 va 
tenir lloc a la Sala de Cultura del poble de Sant 
Francesc una taula rodona per commemorar 
aquest esdeveniment. 

En aquest cas, els participants de la taula 
rodona van ser: Vicent Serra, historiador, 
fundador i expresident de l’Obra Cultural 
Balear de Formentera, Esperança Marí, 
professora, política i també fundadora de 
l’Obra Cultural Balear de Formentera i el 
President de la Fundació Congrés de Cultura 
Catalana, Miquel Strubell, que no va voler 
faltar a la cita. L’acte va ser moderat per 

l’actual presidenta de l’Obra Cultural Balear 
de Formentera, Maria Teresa Ferrer.

Va ser un acte senzill però també molt 
especial, ja que els ponents Vicent Serra i 
Esperança Marí van ser els coordinadors 
del Congrés de Cultura Catalana a l’illa de 
Formentera i durant l’època de la Transició 
van ser els que van impulsar la majoria de 
mobilitzacions socials i culturals a l’illa. D’altra 
banda, tal com va explicar la Presidenta 
de l’OCB de Formentera, enguany també 
es commemoraven els 40 anys de l’Obra 
Cultural Balear de Formentera la qual va 
estar impulsada dins el marc del Congrés de 
Cultura Catalana.

simposi d’història del 
Congrés de Cultura Catalana. 
un balanç des de d’actualitat

Com a activitat central de la commemoració 
del 40è aniversari del Congrés de Cultura 
Catalana, la Fundació va organitzar els  dies 
29 i 30 de juny un Simposi d’història del 
Congrés “El Congrés de Cultura Catalana. 
Un balanç des de l’actualitat”. Aquest 
Simposi tenia com a objectiu reunir persones 
de l’àmbit acadèmic que poguessin aportar 
coneixement i recerca sobre la història del 
Congrés de Cultura Catalana en el marc 
del Franquisme (Pre-Congrés) i la Transició 
(celebració del CCC) des de les diferents 
disciplines de les ciències socials: història, 
sociologia, sociolingüística, etc.

El simposi va tenir lloc a la seu de l’Institut 
d’Estudis Catalans (IEC) i va tenir un públic 
compost per investigadors, acadèmics,  
estudiants i persones interessades en el 
Congrés. 

El 29 de juny es va fer la presentació del 
Simposi a càrrec de Joandomènech Ros, 
President de l’IEC, Miquel Strubell, President 
de la Fundació Congrés de Cultura Catalana 
i Jaume Ribera, President de la Fundació 
Antigues Caixes Catalanes. La conferència 
inaugural va ser a càrrec del biòleg Ramon 

Folch i Guillén.

El 30 de juny es van celebrar les taules de 
debat amb experts que van parlar sobre 
el Congrés des dels diversos àmbits i 
perspectives temàtiques. Durant el matí 

vicent serra, Esperança Marí, Miquel strubell  i Maria Teresa Ferrer.
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es van realitzar dues taules de debat, una 
dedicada a “Els límits de la Transició als 
Països Catalans” moderada per Jaume 
Claret i amb Sebastià Serra, Jordi Casassas i 
Ferran Archilés com a ponents; i una segona 
dedicada a “El Congrés de Cultura Catalana, 
el debat des del territori” amb Mercè Picornell, 
Gustau Muñoz i Lluís Duran com a ponents i 
moderada per l’historiador Giovanni Cattini. 
Al migdia va ser el torn de les presentacions 
de les comunicacions d’aquest Simposi, 
un total de quatre, moderades pel politòleg 
Ivan Serrano. Es va presentar “La concreció 
de la llengua estàndard” de David Paloma, 
“L’herència personal del Congrés de Cultura 
Catalana: perfils i trajectòries” de Francesc 
Marco, “L’actualitat de la qüestió territorial 
en el Congrés de Cultura Catalana” de Martí 
Serra i “La lluita per la democratització en el 
marc del Congrés de Cultura Catalana” de 
Sarah Jumel.

A la tarda va arribar el torn de dues taules 
rodones més, en aquest cas centrades 
en l’experiència del Congrés de Cultura 
Catalana amb ponents que hi van participar. 
Una dedicada a “Els continguts del Congrés 
de Cultura Catalana i la seva vigència” amb 
Isidor Marí parlant de Llengua i Cultura, 
Josep Maria Carreras parlant d’Economia i 
Territori, Imma Tubella d’Educació i Recerca 
i Enric Pujol sobre Institucions. Aquesta taula 
de debat va ser moderada per la sociòloga 
Montserrat Treserra. L’última taula de debat 
de la jornada va estar dedicada a “Els 
congressistes dins del Congrés de Cultura 
Catalana”, moderada per Agustí Alcoberro, 
hi van participar Agustí Colomines per parlar 
sobre el Congrés de la Joventut Catalana, 
Pere Manzanares sobre el Congrés des de 
la Catalunya Nord, Ramon Espasa sobre 
l’àmbit d’Estructura Sanitària i Anna Balletbò 
sobre el Congrés i la premsa.

El Simposi es va tancar amb una conferència de cloenda i relatoria final a càrrec de Marta Rovira, 
Directora de la Fundació Congrés de Cultura Catalana. Durant les dues jornades que va durar el Simposi 
d’Història del Congrés hi van assistir de públic al voltant d’unes cent persones entre els dos dies. 

Cal mencionar i donar les gràcies a les persones que van formar part del Comitè Científic del Simposi 
que ens van assessorar per tal de tirar-ho endavant. En van formar part: Agustí Alcoberro, Lluís Duran, 
Montserrat Treserra, Jaume Subirana, Jaume Claret, Ivan Serrano, Isidor Marí, Enric Pujol i Giovanni 
Cattini. A més, també cal fer esment a les entitats i grups de recerca que van col·laborar amb el Simposi: 
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), l’Institut Ramon Muntaner (IRMU), la Coordinadora de Centres d’Estudi 
de Parla Catalana, L’associació Mirmanda, IdentiCat (UOC), Grup d’Estudis d’Història de la Cultura i 
els Intel·lectuals (GEHCI-UB), Centre d’Estudis sobre les èpoques Franquistes i Democràtica (CEFID-
UAB), la Càtedra Josep Termes (UB), el Grup d’Estudis de la Cultura i de les Identitats a l’Europa 
Contemporània (GECIEC- UdL). 

Trobada de Territoris i 
50 Anys de l’arribada de la 
Flama del Canigó a Manlleu

Fruit de la col·laboració entre la Fundació 
Congrés de Cultura Catalana i l’Ajuntament 
de Manlleu els dies 7 i 8 de juliol es van 
organitzar les Jornades de debat “La situació 
de la llengua als Països Catalans”, amb motiu 
del 50è aniversari de l’arribada de la Flama 
del Canigó a Manlleu i del 40è aniversari del 
Congrés de Cultura Catalana. 

El programa del dia 7 de juliol va consistir 
en un acte inaugural amb la conferència: “50 
anys de la Flama del Canigó” a càrrec de Toni 
Ayala, defensor d’aquesta tradició catalana i 
una audició de sardanes a càrrec de la Cobla 
Ciutat de Girona a la plaça de Dalt Vila. 

L’endemà, el 8 de juliol, van tenir lloc diverses 
taules de debat al voltant de la llengua, en 
quatre grans àmbits: educació, ús social, 
polítiques institucionals i literatura. Les taules 
de debat van ser: “L’ensenyament del català 
als territoris de parla catalana”, “La situació 
social de la llengua catalana”, “L’impuls del 
català. Polítiques lingüístiques futures per a 
la supervivència i enfortiment de la llengua” i  
“Escriptors catalans, prescriptors de la llengua 
als diferents territoris de parla catalana”. 

Jaume Ribera, Miquel strubell , Ramon Folch i Joandomènech Ros.
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En les diferents taules de debat hi van participar 
persones reconegudes en el seu àmbit de 
treball o recerca i representants de diverses 
entitats d’arreu dels Països Catalans, com és 
el cas d’Escola Valenciana i La Bressola de la 
Catalunya Nord. Pel que fa a l’àmbit d’educació 
cal destacar la intervenció de Vicent Moreno, 
President d’Escola Valenciana, que va posar 
en evidència com tota la feina feta per l’entitat 
ha servit perquè avui, que les polítiques 
institucionals són favorables a la promoció de 
la llengua, aquestes recaiguin sobre un coixí 
social actiu i exigent. Respecte la taula de 
debat sobre l’ús social, les intervencions dels 
quatre  ponents: Avel·lí Flors (País Valencià), 
Alà Baylac (Catalunya Nord), Joan Melià (Illes 
Balears) i Joaquim Torres (Principat), sobre 
la situació lingüística als diferents territoris 
va oferir una panoràmica molt completa de 
l’evolució dels parlants i de la incidència de les 
polítiques lingüístiques en l’ús, la qual es va 
demostrar que és el factor més important. Pel 
que fa a la taula de debat sobre les polítiques 
institucionals a la qual hi van participar: 
Esther Franquesa, Mariví Mengual i Joan 
Elies Adell, van poder exposar les polítiques 
lingüístiques que es desenvolupen des de les 
institucions. Per tancar la jornada de debat, 
hi va haver una taula sobre literatura i llengua 
amb la presència d’escriptors com Lluís Solà, 
Francesc Serés, Joan Elies Adell, Joan-Lluís 
Lluís i Sebastià Perelló i moderada per Laura 
Borràs, Directora de la Institució de les Lletres 
Catalanes. Els escriptors van exposar la seva 
relació amb la llengua, en alguns casos a 
través d’un procés de descoberta, tal com van 
explicar Francesc Serés (Franja de Ponent) i 
Joan-Lluís Lluís (Catalunya Nord). 

La cloenda va consistir en un concert a 
càrrec de Feliu Ventura, Xerremequ i els 
Aborígens: Faré Vcances (clàssics de l’Ovidi 
Montllor i clàssics de Feliu Ventura a ritme de 
rocksteady, reggae i ska).

 l’actor lluís soler, va 
recitar un fragment 

del poema Canigó de 
Jacint verdaguer en 

una actuació magistral
debat sobre els 40 anys del 
Congrés de Cultura Catalana a Can 
Alcover de Palma

El dia 19 de juliol va tenir lloc a Can Alcover de Palma, seu de l’Obra Cultural Balear, un debat 
sobre els 40 anys del Congrés de Cultura Catalana a Mallorca. Hi van participar Jaume Mateu, 
President de l’OCB, Miquel Strubell, President de la Fundació CCC, Toni Serra, membre del 
Secretariat del Congrés aleshores, Biel Mesquida, membre del Comitè Executiu i enllaç entre 
Barcelona i Mallorca durant el Congrés. Vicenç Matas va mostrar i comentar les noranta fotografies 
que conserva del Congrés i Marta Rovira, Directora de la Fundació, va moderar el debat.

El Congrés de Cultura Catalana a Mallorca 
hi prengué amb força fa 40 anys tot recollint 
el batec de la gent que venia de la lluita 
antifranquista i dels moviments culturals dels 
seixanta. La societat mallorquina volia cultura 
i volia democràcia, tal com va explicar Biel 
Mesquida. 

El Congrés de Cultura Catalana va servir per 
posar la cultura al mig de tot i va suposar una 
autèntica renaixença cultural. 

La campanya per l’oficialitat es va dividir a 
Mallorca entre el sector que defensava la 
cooficialitat i el sector que defensava l’oficialitat 
única del català. En tot cas, en acabar-se la 
dictadura i quan encara no s’havia definit el nou 
sistema polític, el fet de reivindicar l’oficialitat 
de la llengua i de normalitzar-la a l’espai públic 
com a llengua de cultura, va representar un 
revulsiu fonamental a la societat mallorquina. 

Alà Baylac, Joaquim Torres, Marta Rovira Martínez, 
Joan Melià i Avel·lí Flors.

Entrevista IB3 Tv a Miquel strubell .
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La campanya per l’oficialitat es va dividir a 
Mallorca entre el sector que defensava la 
cooficialitat i el sector que defensava l’oficialitat 
única del català. En tot cas, en acabar-se la 
dictadura i quan encara no s’havia definit el nou 
sistema polític, el fet de reivindicar l’oficialitat 
de la llengua i de normalitzar-la a l’espai públic 
com a llengua de cultura, va representar un 
revulsiu fonamental a la societat mallorquina. 

Mentre Vicenç Matas mostrava les seves 
fotografies del Congrés, on podíem reconèixer 
a Isidor Marí o Eliseu Climent, entre d’altres, 
va explicar que es van aplegar unes 6.000 
persones a la plaça major de Palma en l’acte de 
presentació del Congrés de Cultura Catalana, 
el 27 de juny de 1976. Toni Serra va confirmar 
la força amb què el Congrés va prendre entre 
la gent, fins al punt que hi hagueren prop de 
800 persones treballant voluntàriament del 
Congrés al llarg dels dos anys.

L’encontre d’escriptors i el debat final de 
l’àmbit de producció literària van ser unes 
de les activitats més rellevants, segons Toni 
Serra, que va recordar el viatge dels escriptors 
(“el viatge fantàstic”) fet a través de l’illa de 
Mallorca, des de Palma fins a Artà.  

Serra també va recordar l’acte final de l’àmbit 
de producció literària que es va fer el 30 
d’octubre de 1977 a Lluc, “arran d’això es 
va crear l’AELC (L’associació d’escriptors 
en llengua catalana) record a Jaume Fuster 
o Maria Antònia Oliver al capdavant”. (Ara 
Balears). 

D’altra banda, la sessió va tenir un debat ben 
viu al voltant de la situació actual de la cultura 
a Mallorca, provocat per la vehemència de 
Biel Mesquida en reclamar un nou lloc central 
per a la cultura a la nostra societat. El públic hi 
va participar de ple.

Entre el públic assistent vam poder comptar 
amb la presència de la Directora General de 
Política Lingüística, Marta Fuxà; del regidor 
de cultura de Palma, Llorenç Crespí i de la 
Directora de Política Lingüística del Consell 
Insular, Aina Sastre. 

Una reivindicació que va quedar clara és que 
cal recuperar i intensificar les relacions entre 
els diferents territoris de parla catalana, a la 
qual cosa intentarem contribuir a la Fundació 
Congrés de Cultura Catalana. 

la “tertúlia de l’arxiu” 
dedicada als 40 anys 
del Congrés a granollers

una Tertúlia de l’Arxiu a la commemoració dels 
40 anys del Congrés de Cultura Catalana.

L’Arxiu Municipal de Granollers programa un 
cop al mes el cicle de trobades “Les tertúlies 
de l’arxiu” i amb la col·laboració de la Fundació 
Congrés de Cultura Catalana van dedicar 
una tertúlia especial a recordar el Congrés a 
Granollers, ara fa 40 anys. 
En aquest cas, els testimonis granollerins 
van ser Salvador Estany Bassa (participant a 
l’àmbit de llengua del Congrés) i Ricard Saurí 
Conejero (participant a l’àmbit de música del 
Congrés) els quals van reviure la mobilització 
popular que va suposar el Congrés a Granollers 
durant els anys 1975-77. A més d’explicar 
diverses anècdotes i experiències viscudes 
al Congrés de Cultura Catalana, tots dos van 
destacar el paper important dels participants 
en un altre àmbit a la ciutat de Granollers: el 
de l’àmbit d’Estructura Sanitària, el qual va ser 
molt actiu en aquesta població
.  
A banda, també vam tenir el plaer de 
visualitzar un reportatge sobre la presentació 
del Congrés a Granollers en una sèrie d’actes 
culturals i reivindicatius que es van fer al 
Pavelló Municipal.

El dia 18 de setembre, amb motiu de la 
commemoració del 40è aniversari del Congrés 
de Cultura Catalana, el Centre de Cultura per 
la Pau “Can Jonch” de Granollers va dedicar 

Miquel strubell i vicenç Matas.

https://www.arabalears.cat/cultura/Congres-Cultura-Catalana-anys_0_1837616319.html
https://www.arabalears.cat/cultura/Congres-Cultura-Catalana-anys_0_1837616319.html
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Conferència Anual: “Moviment 
obrer i el Congrés de Cultura 
Catalana”, 40 anys del Congrés 
a l’Hospitalet

El 19 de setembre, l’edifici de l’Harmonia del 
Museu de l’Hospitalet de Llobregat  va acollir la 
Conferència Anual de la Fundació Congrés de 
Cultura Catalana amb motiu de la celebració 
del 40è aniversari del Congrés a la ciutat de 
l’Hospitalet, que enguany va estar dedicada 
a la relació entre aquest esdeveniment i el 
moviment obrer.
  
En aquest cas, la Conferència Anual va ser en 
format de taula rodona i va estar presentada 
i moderada pel periodista Antoni Bassas. En 
primer lloc, el regidor de cultura de l’Ajuntament 
de l’Hospitalet, David Quirós, va donar la 
benvinguda als assistents i als ponents de 
l’acte, els quals van ser: l’historiador Carles 

Santacana, el sindicalista i President de 
l’Associació Catalana Ex-presos Polítics del 
Franquisme, Carles Vallejo, i la vicepresidenta 
de la Fundació, Montserrat Casals, substituint 
al polític i escriptor, Ignasi Riera que finalment 
no va poder assistir a l’acte. 

Cadascun dels ponents va exposar què havia 
estat el Congrés, què va significar i com 
el moviment obrer s’hi va integrar. Carles 
Santacana va destacar la importància del 
Congrés en la divulgació de les institucions 
catalanes, nascudes durant la Segona 
República, entre les classes populars. Per 
la seva banda, Carles Vallejo va explicar la 
seva experiència personal com a pres polític 
durant el franquisme. Va ressaltar la presència 
de la majoria dels sindicats al Congrés de 
Cultura Catalana i va afirmar que el Congrés 
va ser un moviment “social i transversal”. La 
Vicepresidenta de la Fundació, Montserrat 
Casals va explicar què va significar el Congrés 
i va poder llegir la carta que havia enviat Ignasi 
Riera recordant la seva experiència amb el 
Congrés de Cultura Catalana. Per finalitzar, 
Antoni Bassas va donar pas a un col·loqui amb 
el públic assistent. 

Quatre dècades de cultura en 
democràcia al País valencià: 

1977-2017. Congrés de 
Cultura Catalana, 40 anys

El 26 de setembre a la seu del Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València hi va 
tenir lloc un acte de commemoració del Congrés de Cultura Catalana amb motiu dels seus 40 
anys. 

L’acte presentat per Marta Rovira, Directora 
de la Fundació CCC, va consistir en una 
taula rodona moderada per la periodista del 
setmanari El Temps, Violeta Tena, en què 
van participar com a ponents l’antropòleg, 
escriptor i President d’Acció Cultural del País 
Valencià, Joan Francesc Mira, el filòleg i 
sociolingüista, Vicent Pitarch, i l’historiador i 
editor, Vicent Olmos. 

Mira va destacar l’actualitat que té encara el 
Manifest del Congrés de Cultura Catalana 
en els seus plantejaments, així com el fet 
que tracta molts àmbits de la realitat social 
i política. Per tant, no va ser només un 
Congrés sobre cultura en sentit estricte, sinó 
sobre tots els aspectes de la cultura entesa 
com a expressió d’una comunitat nacional. 
Vicent Olmos va ressaltar que gràcies al 
Congrés van emergir nombroses iniciatives 
editorials, associacions, campanyes a favor 
de la llengua i la cultura). Vicent Pitarch va 
considerar capdal la influència del Congrés 
en la legitimació de les bases de Castelló.

Carles santacana, Montserrat Casals i Antoni Bassas.

violeta Tena, vicent olmos i Joan Francesc Mira.

Joan Francesc Mira, vicent Pitarch i Marta Rovira.
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sant Cugat celebra el 40è 
Aniversari del Congrés de 
Cultura Catalana a la ciutat

Durant els mesos de setembre i octubre, la ciutat de Sant Cugat es va entregar de ple a la 
commemoració del 40è aniversari del Congrés de Cultura Catalana. L’Ajuntament de la ciutat va 
programar diverses activitats culturals amb motiu de la celebració dels 40 anys del Congrés.  

En primer lloc, es va realitzar al Claustre Superior del Monestir de Sant Cugat, seu on es troba el 
Museu de la ciutat, una exposició dedicada al 40è aniversari del Congrés de Cultura Catalana a 
Sant Cugat. El 28 de setembre va tenir lloc la inauguració d’aquesta exposició amb la presència de 
Carmela Fortuny, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Sant Cugat, Miquel Strubell, President 
de la Fundació Congrés de Cultura Catalana i Jordi Casas, Comissari de l’exposició, el qual ens 
va fer una visita guiada durant la inauguració. Tot seguit, els músics Pere Codó i Ramon Sauló ens 
van oferir un recital de cançó catalana amb un recull de cançons dels anys setanta. 

D’altra banda, el 18 d’octubre es va celebrar una 
taula rodona. En aquesta taula rodona hi van 
participar Jordi Casas, Maria Sansa i Marta Rovira, 
Directora de la Fundació i va estar moderada per 
Francesc Carbó. Tots ells són persones de Sant 
Cugat que d’una forma o altra van estar vinculats al 
Congrés de Cultura Catalana, especialment a l’àmbit 
d’Estructura Educativa. Durant les intervencions, els 
ponents ens van explicar les seves experiències 
amb el Congrés i el moviment associatiu cultural 
i veïnal que hi havia a la ciutat durant l’època del 
Congrés.  

Entre el públic assistent vam poder comptar amb 
presència de l’aleshores Tinent d’Alcalde de 
l’Ajuntament de Sant Cugat, Pere Soler. Per acabar, 

hi va haver un debat amb el públic el qual va ser 
força actiu. 
 
Cal destacar, també, que des de l’Ajuntament de 
Sant Cugat es va crear una comissió ciutadana 
per tal de fer recerca sobre material del Congrés i 
organitzar els actes de la  commemoració del 40è 
aniversari del Congrés a la ciutat. 

40 anys de l’Àmbit d’ordenació 
del Territori del Congrés de 
Cultura Catalana a Tortosa

El divendres 3 de novembre vam celebrar a la 
seu del Museu de Tortosa una taula rodona per 
commemorar els 40 anys del Congrés de Cultura 
Catalana a la ciutat, concretament per parlar de 
l’àmbit d’Ordenació del Territori, la cloenda del 
qual s’havia fet a Tortosa. El Congrés de Cultura 
Catalana es va dividir en 25 àmbits d’actuació que 
pretenien establir un balanç de l’estat de la cultura  
i la societat dels Països Catalans i concretar unes 
propostes a curt i a mitjà termini per iniciar el procés 
de recuperació en tots els àmbits. Cadascun 
d’aquests àmbits va presentar els seus treballs i 
les seves resolucions a una població diferent dels 
Països Catalans. Així doncs, ara fa 40 anys, l’àmbit 
d’Ordenació del Territori va escollir la capital del Baix 

Ebre per celebrar els actes de cloenda i presentar 
els seus treballs. 

Cal recordar que va ser al Congrés de Cultura 
Catalana on es va establir la idea d’un àmbit territorial  
de les Terres de l’Ebre, amb capital a Tortosa.

L’acte va comptar amb la participació de Pau 
Verrié, delegat general de l’àmbit d’Ordenació del 
Territori durant el Congrés i de Francesc March, 
congressista de l’àmbit d’Ordenació del Territori. 
També hi va assistir Ferran Bel, alcalde de Tortosa, 
juntament amb la Marta Rovira i Martínez, Directora 
de la Fundació, els quals van ser els encarregats de 
presentar l’acte. 

Assistents a la conferència de sant Cugat.

Francesc March, Pau verrié, Ferran Bel i Marta Rovira Martínez.



2726

l’àmbit d’història i El Congrés 
de Cultura Catalana a
Balaguer, 40 Anys

Ara fa 40 anys, la ciutat de Balaguer va ser la 
seu on es van fer les presentacions dels treballs i 
la cloenda de l’àmbit d’Història. El passat 10 de 
novembre l’Ajuntament de Balaguer i la Fundació 
vam organitzar un acte per commemorar el 40è 
aniversari d’aquest esdeveniment. 

L’acte va consistir en una conferència a càrrec de 
l’historiador Lluís Duran amb el títol “L’àmbit d’història 
i el Congrés de Cultura Catalana”. Va repassar el 
context global a nivell polític i social de l’època de 
mitjans dels 70, com també el context polític i social 
que es vivia a l’Estat espanyol durant les acaballes 
de la dictadura franquista, per tal d’explicar com va 
sorgir aquest Congrés de Cultura Catalana i què va 

significar per acabar concretant en què va consistir 
l’àmbit d’història que va tenir lloc a Balaguer. 

L’alcalde de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal i el regidor 
de Cultura, Joan Biscarri, van ser els encarregats de 
presentar l’acte que va tenir lloc a la Sala d’Actes de 
l’Ajuntament. Per part de la Fundació hi va assistir 
la Directora, Marta Rovira, que va poder explicar 
els detalls d’aquesta commemoració. A continuació 
de la conferència, hi va haver un recital de cançó 
catalana amb els músics Pere Codó i Ramon Sauló 
que van interpretar un recull de les cançons que 
sonaven en aquella època: Maria del Mar Bonet, 
Lluís Llach, Sisa, Raimon, Quico Pi de la Serra, 
Ovidi Montllor, etc.

Manel lladonosa imparteix una 
conferència sobre El Congrés a la 

universitat de lleida
La Universitat de Lleida ha estat una de les institucions que també s’han sumat a la commemoració 
del 40è aniversari del Congrés de Cultura Catalana. D’aquesta manera, el passat 13 de novembre 
la Universitat de Lleida va celebrar aquest 40è aniversari amb una conferència a càrrec de 
l’historiador Manel Lladonosa a la sala Víctor Siurana de la UdL. 

La presentació de l’acte va anar a càrrec de Joan Biscarri, Vicerector d’Activitats Culturals i 
Projecció Universitària de la Universitat de Lleida, i de Miquel Strubell, President de la Fundació 
Congrés de Cultura Catalana, el qual va explicar que el Congrés va ser una activitat que va 
mobilitzar, ara fa quatre dècades, més de 12.000 persones per debatre com havia de ser la 
societat catalana en democràcia. 

A continuació, el professor emèrit de la 
Universitat de Lleida, l’historiador Manel 
Lladonosa va impartir la conferència “El 
Congrés de Cultura Catalana a Lleida”. 
Va destacar les reunions, els estudis i les 
conclusions dutes a terme a la capital del 
Segrià en l’àmbit d’Agricultura, la cloenda 
del qual es va celebrar durant el maig del 
1977. També, va destacar les reunions i la 
presentació dels treballs de l’àmbit d’història 
a Balaguer. 

Pere Codó i Ramon sauló.

Miquel strubell, Joan Biscarri i Manel lladonosa.
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Jornada sobre l’arquitectura 
Catalana a través del 
Congrés de Cultura Catalana 
a Reus

La ciutat de Reus, que durant el 2017 ha estat la 
Capital de la Cultura Catalana, va programar una 
jornada plena d’activitats per commemorar el 
40è aniversari del Congrés de Cultura Catalana, 
en col·laboració amb la Fundació. Fa 40 anys, a 
la capital del Baix Camp, hi tingué lloc la cloenda 
de l’àmbit d’Arquitectura i Disseny del Congrés 
de Cultura Catalana, on es van presentar els 
treballs i les conclusions d’aquest àmbit. Ara, 40 
anys després, s’ha volgut commemorar aquest 
esdeveniment i aquesta mobilització ciutadana. La 
jornada anomenada “Un recorregut per la història 
de l’arquitectura catalana a través del Congrés de 

Cultura Catalana” es va celebrar el passat 12 de 
novembre i va comptar amb dues taules rodones 
i unes visites guiades a dos dels teatres més 
emblemàtics de la ciutat de Reus: el Teatre Fortuny 
i el Teatre Bartrina.
 
Durant el matí, al Círcol de Reus hi van tenir lloc les 
dues taules rodones, una dedicada als testimonis 
del Congrés, concretament a l’àmbit d’Arquitectura i 
Disseny del Congrés de Cultura Catalana, on hi van 
participar els arquitectes Anton Pàmies (coordinador 
de l’àmbit) i Antoni González (delegat de l’àmbit 
i fundador del Serppac) i la historiadora de l’art 
Raquel Lacuesta (fundadora del Serppac), tots ells 
participants en el Congrés. La segona taula rodona 
va tractar sobre l’evolució de l’arquitectura catalana 
a través de tres generacions de dones arquitectes. 
Hi van participar tres dones arquitectes de diferents 
generacions: Carme Fiol (participant també del 
Congrés), Clara Solà-Morales i Maria Cartanyà. Les 
dues taules rodones van ser moderades per Pau 
Solà-Morales, Director de l’Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de la URV. 

En acabar les taules rodones, es van realitzar les 
visites guiades al Teatre Fortuny i al Tetare Bartrina 
a càrrec dels dos arquitectes que els van renovar, 
Josep Huguet i Anton Pàmies.

debat sobre el fet religiós i el 
Congrés de Cultura Catalana 

a Tarragona

Durant el mes d’octubre de 1977 a la ciutat de 
Tarragona es va celebrar la cloenda de l’àmbit del 
Fet Religiós del Congrés de Cultura Catalana, on 
també s’hi van aprovar les resolucions d’aquest 
àmbit i es varen fer diverses conferències. 

Quaranta anys després, l’Ajuntament de Tarragona i 
la Fundació van organitzar el passat 21 de novembre 
una taula-debat al Seminari Centre Tarraconense 
sobre què va significar el Congrés en el context de la 
Transició política als Països Catalans, concretament 
en l’àmbit del fet religiós.

L’acte va ser presentat per la regidora de cultura de 
l’Ajuntament de Tarragona, Begoña Floría, i moderat 

per la Directora de la Fundació, Marta Rovira, va 
comptar amb uns ponents de luxe, especialitzats 
en aquesta matèria. Així doncs, els ponents van 
ser Maria del Mar Griera, Directora del grup de 
recerca ISOR i professora de sociologia de la religió 
a la UAB, Jordi Moreras, antropòleg i investigador 
a la URV i expert en islam, i Mn. Ricard Cabré, 
congressista de l’àmbit del Fet Religiós i prevere de 
la Diòcesi de Tarragona el qual va explicar en què 
va consistir l’àmbit del fet religiós i quines tasques 
va realitzar durant el Congrés de Cultura Catalana. 
Tant Maria del Mar Griera com Jordi Moreras ens 
van explicar, des d’un punt de vista acadèmic, la 
realitat social entorn a la religió i la seva pràctica a la 
societat catalana d’avui. 

Begoña Floría, Marta Rovira Martínez, Mar griera, Jordi Moreras i Mn. Ricard Cabré.



3130

Badalona celebra 
Els 40 Anys del Congrés 
de Cultura Catalana 

Amb motiu del 40è aniversari del Congrés 
de Cultura Catalana i, concretament, de la 
clausura de l’àmbit de Recerca que va tenir 
lloc a Badalona el 16 d’octubre de 1977, 
vam organitzar juntament amb el Museu de 
Badalona un acte per commemorar aquest 
esdeveniment el qual va implicar l’adhesió de 
més de 12.400 persones i 1.500 entitats arreu 
dels Països Catalans.

L’acte presentat per la Directora del Museu, 
Margarida Abras, la regidora de Serveis 
Socials de l’Ajuntament de Badalona, Agnès 
Rotger i per la Directora de la Fundació, Marta 
Rovira; va comptar amb una taula rodona 
formada per Lluís Duran que ens va explicar 
la història del Congrés i tot el què va significar, 
Joan Soler Amigó i Joan Vidal, dos testimonis 
badalonins que varen participar al Congrés 
d’aleshores i els quals ens van explicar com 
van viure el Congrés des de l’àmbit local. 

Tot seguit, es va passar un enregistrament 
fet per Joan Vidal d’una jornades de cultura 
que es van fer l’any 1976 a Badalona dins el 
marc de les activitats del Congrés de Cultura 
Catalana. A tall de cloenda, l’Alcaldessa de 
Badalona, Dolors Sabater, va adreçar unes 
paraules al públic.
 
L’acte al Museu de Badalona es va cloure 
amb un recital de cançó catalana a càrrec del 
músic Pere Codó, que va interpretar un recull 
de cançons de l’època del Congrés (1975-77), 
com ara: Lluís Llach, Raimon, Sisa, Maria del 
Mar Bonet, etc. 
 

40 anys del Congrés 
de Cultura Catalana 

a olesa de Montserrat
El 15 de desembre l’Auditori de la Casa de la Cultura d’Olesa de Montserrat va acollir una 
conferència amb motiu del quarantè aniversari del Congrés de Cultura Catalana. L’acte, presentat 
per l’alcaldessa d’Olesa de Montserrat, Pilar Puimedon, i el regidor de cultura, Xavier Rota, va 
consistir en una conferència impartida per la Marta Rovira i Martínez, Directora de la Fundació 
Congrés de Cultura Catalana, que portava per títol “La força de la societat civil”.

Durant el discurs, Marta Rovira va reivindicar 
la importància del Congrés de Cultura 
Catalana, ja que aquest va poder mobilitzar a 
molts sectors de la societat civil i va suposar 
la primera gran mobilització ciutadana dels 
Països Catalans després de la dictadura. 

Tal com va explicar Marta Rovira, el Congrés 
va analitzar en profunditat l’estat de la cultura 
en el seu sentit més ampli, ja que no només va 
ocupar-se de la situació de la llengua, sinó que 
va poder tractar de manera global com havia 
de ser la societat catalana en democràcia, des 
de l’educació fins a la gestió ambiental. També, 
va ressaltar la importància del Congrés en 
la recuperació de les institucions pròpies de 
Catalunya, explicant què era la Generalitat i qui 
era el President a través de fulletons editats.

D’altra banda, va remarcar que el Congrés de 
Cultura Catalana va permetre que la societat 
dels Països Catalans es sentís per primera 

vegada un sol poble i que s’organitzés per 
construir el futur del país que volien. 

En la mateixa línia, l’Alcaldessa d’Olesa, Pilar 
Puimedon, va destacar el punt d’inflexió que 
va  significar el Congrés i va remarcar la 
seva vigència en molts aspectes. Per la seva 
banda, Xavier Rota va voler recordar que molts 
ciutadans d’Olesa es van inscriure al Congrés 
de Cultura Catalana i van participar a aquesta 
mobilització social. 

dolors sabater.

Xavier Rota, Marta Rovira Martínez.
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AdHEsIons 
A lA CoMMEMoRACIó 
dEl 40è AnIvERsARI

Amb motiu de la commemoració del 40è 
aniversari del Congrés de Cultura Catalana, 
durant el primer trimestre de 2017 diversos 
Ajuntaments i entitats van decidir adherir-se 
a aquesta celebració. Després de posar-nos 
en contacte amb els Ajuntaments que van 
participar al Congrés de Cultura Catalana, 
alguns d’aquests Ajuntaments van aprovar 
una moció de suport a la commemoració ja 
que aquesta era una oportunitat per reivindicar 
el paper actiu dels pobles i ciutats en temes 
com la reivindicació de la llengua, la cultura i 
les institucions dins el marc de la història de 
la transició política als Països Catalans. 
 
Ajuntaments com el de Badalona, 
l’Hospitalet de Llobregat, Manresa, 
Ripoll, Olesa de Montserrat i Sant Cugat 
del Vallès han estat alguns dels que han 
aprovat la moció per sumar-se a les activitats 
de la commemoració. Aquestes activitats 
comprenien la recuperació de materials i arxius 
locals sobre el Congrés, l’organització d’actes 
commemoratius i una aportació econòmica. 
D’altres Ajuntaments com els de Tarragona, 
Reus, Sant Feliu de Llobregat, Vilassar 
de Mar, Balaguer, Hostalric i Bordils van 
adherir-se a la commemoració sense aprovar 

la moció, organitzant un acte commemoratiu 
al seu municipi o fent una col·laboració 
econòmica per la commemoració.  

A més dels Ajuntaments, diverses entitats 
socials i culturals del país com és el 
cas de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona (ICAB), l’Associació 
d’Escriptors en Llengua Catalana, 
Òmnium, l’Institut d’Estudis Catalans 
(IEC), el Centre Excursionista de 
Catalunya, l’Institut Ramon Muntaner i 
l’Orfeó Català  van decidir sumar-se, també, 
a la commemoració. 

També s’ha pogut comptar amb la col·laboració 
i l’adhesió de dues Universitats Catalanes: la 
Universitat Autònoma de Barcelona i la 
Universitat de Lleida. 

D’altra banda, el Senat Espanyol, en la 
seva Comissió de Cultura, va aprovar per 
unanimitat donar suport a la celebració 
d’aquest 40è aniversari i instar TVE a donar 
les imatges del Congrés. La moció va ser 
presentada pel senador Bernat Picornell, del 
grup parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya.

Presentació del Congrés al barri d’Horta (Barcelona).
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El doCuMEnTAl 
dEl CongRés
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El projecte més destacat d’aquest any 2017 i 
de la commemoració dels 40 anys del Congrés 
ha estat la realització del documental que 
porta per títol “Imaginar un país. El Congrés 
de Cultura Catalana”. 

El documental permet conèixer en profunditat 
com va ser aquell Congrés que va mobilitzar 
a milers de persones i entitats al voltant dels 
debats i les activitats per reivindicar la cultura 
catalana en el futur marc democràtic. De la 
mateixa manera, vol explicar com el Congrés 
de Cultura Catalana va assentar les bases de 
la recuperació de la llengua, la cultura i les 
institucions pròpies dels Països Catalans. Tot 
allò que podíem somiar com a poble es va 
concretar al Congrés a través de ponències i 
resolucions. 

El documental té com a base diverses 
entrevistes realitzades a personalitats del 
món polític, cultural i acadèmic dels Països 
Catalans que van participar al Congrés. S’hi 
poden veure extractes d’entrevistes a Muriel 
Casals, Eliseu Climent, Rafael Ribó, Maria 
Antònia Oliver, Isabel-Clara Simó, etc. També, 
compta amb material inèdit sobre el Congrés 
de Cultura Catalana, gràcies a l’aportació 
d’Ajuntaments, entitats i persones que van 
participar en el Congrés i que ens han fet 
arribar el material que guardaven. 

El documental s’ha realitzat a través de 
la productora Incís Films, que hi ha estat 
treballant intensament el darrer trimestre del 
2017, i està previst que s’emeti per Televisió 
de Catalunya durant els propers mesos. 
Ha estat dirigit per Marta Rovira, amb la 
col·laboració de Joan Safont com a guionista,  
el documentalista Quim Iborra i el suport 
de l’equip de la Fundació en la recerca de 
material i documentació del Congrés a arxius 
i biblioteques. La periodista Marta Romagosa 
que s’ha encarregat de posar-hi la veu en off. 
Maria del Mar Bonet ha permès incloure-hi la 
cançó “Alenar” (1977). 

El documental té 
com a base diverses 

entrevistes realitzades 
a personalitats del 

món polític, cultural i 
acadèmic dels Països 

Catalans que van 
participar al Congrés

Aquest documental ha de servir per fer 
memòria del Congrés i donar-lo a conèixer al 
conjunt de la població. Tal i com s’explica a les 
entrevistes, el Congrés va ser una demostració 
de la força de la societat civil i de les ganes 
de recuperar allò que el franquisme ens 
havia pres, amb una participació ciutadana 
molt transversal i local. A cada poble i ciutat 

de Catalunya i dels Països Catalans es van 
celebrar actes del Congrés. El documental 
desvelarà algunes de les anècdotes que van 
passar durant el Congrés. 

Per dur a terme aquest documental també 
hem comptat amb el suport econòmic de 
diferents entitats patrocinadores que han 
volgut apostar pel projecte: Televisió de 
Catalunya, Diputació de Barcelona, Institut 
de Creació i Empreses Culturals, Direcció de 
Mitjans de la Generalitat, Plataforma per la 
Llengua i Fundació Irla. 

Rafael Ribó
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El CERCAdoR 
dE CongREssIsTEs

Durant el mes d’abril, gràcies al suport d’Enciclopèdia Catalana,  es va poder dur a terme la  
digitalització dels 12.400 congressistes inscrits al Congrés de Cultura Catalana i per aquest 
motiu vam decidir oferir al públic la informació de totes aquelles persones i entitats que es van 
inscriure al Congrés. És a dir, aquelles persones que van pagar la inscripció de 1.000 pessetes 
d’aleshores per ajudar a finançar el Congrés. 

Per fer-ho es va optar per programar un cercador web inserit als dos webs de la Fundació: 
www.fundccc.cat i www.congresculturacatalana.cat que permet buscar les persones que es van 
inscriure al Congrés fent una cerca per nom i cognoms i saber quines activitats es van fer a cada 
localitat fent una cerca per municipi. 

Presentació del Congrés al Palau de Congressos de Barcelona el 8 de desembre del 1976 .

Carnet de Congressista .
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RECuPERACIó I CATAlogACIó dE 
l’ARXIu dEl CongRés

Aquest any s’ha volgut culminar el procés de 
recuperació del llegat històric que va generar 
el Congrés en forma de material (documents, 
fotografies, cartells, cartes...) que pensem que 
val la pena recuperar i conservar. 

Durant tot l’any s’han estat fent consultes a 
arxius específics de tot l’àmbit on va tenir lloc 
el Congrés de Cultura Catalana, especialment 
els arxius de la ciutat de Barcelona o altres 
arxius on hem tingut constància que es 
conserva material tant documental com 
audiovisual. Els arxius que s’han consultat 
són: l’Arxiu Nacional de Catalunya, l’Arxiu del 
CRAI – Biblioteca del Pavelló de la República, 
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 
l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, etc. Pel que 
fa el material audiovisual, s’ha consultat 
l’arxiu de RTVE de Catalunya, de la Filmoteca 
de Catalunya i a l’ICC (Institut Català del 
Cinema). També s’han consultat diversos 
arxius del País Valencià, així com de diverses 
fundacions i entitats històriques de Catalunya 
de tots els àmbits culturals, que consten com 
a entitats que van participar al Congrés, com 
ara la Fundació Tàpies, Òmnium Cultural, 
l’Enciclopèdia Catalana, l’Arxiu del Futbol 
Club Barcelona, l’Orfeó Català, el Centre 

Excursionista de Catalunya, etc.
 
A banda d’això, s’ha pogut contactar amb els 
arxius comarcals i municipals de tot Catalunya 
en els quals hi havia constància que s’hagués 
celebrat algun acte del Congrés en aquell 
municipi, com és el cas de l’Arxiu Comarcal 
del Baix Llobregat, l’Arxiu Comarcal del Baix 
Empordà, l’Arxiu Municipal de Granollers, 
l’Arxiu de Tarragona, l’Arxiu de Lloret de Mar, 
etc.
 
Tota aquesta cerca de material s’ha fet amb 
l’objectiu de crear un arxiu particular del Congrés 
de Cultura Catalana el més acurat i precís 
possible, fent una catalogació de tot el material 
recopilat. Aquesta tasca d’ordenació i registre 
permetrà una consulta àgil i organitzada del 
fons complet del Congrés. Amb la digitalització 
de tot el material es podrà facilitar la seva difusió, 
fet que contribuirà a preservar el Congrés de 
Cultura Catalana com a element de la memòria 
col·lectiva dels Països Catalans, al mateix temps 
que es fomenta la recerca sobre el Congrés. 
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“TEnIM HIsTÒRIA TEnIM FuTuR” 
sAMARRETA CoMMEMoRATIvA 
#40AnysCongRés

Entre els projectes dissenyats per la 
commemoració del 40è aniversari es va 
decidir recuperar un símbol del Congrés 
de Cultura Catalana: la samarreta que van 
portar milers de ciutadans en les activitats 
en les quals participaven. 40 anys després, 
la Fundació va promoure el disseny d’un nou 
format de samarreta, a càrrec del dissenyador  
Jordi Calvís.

Es va decidir utilitzar la frase atribuïda a Vicent 
Andrés Estellés quan va visitar l’exposició 
“Què és i què ha estat la cultura catalana?”, 
que es va realitzar a la Fundació Joan Miró en 
motiu del Congrés de Cultura Catalana, l’any 
1977. En veure les Homilies d’Organyà, que 
s’exposaven per primera vegada, Estellés va 
exclamar: “Tenim història, tenim futur!” 

Diverses personalitats van acceptar posar-
se la samarreta per fer-ne promoció, com és 
el cas de Sebastià Portell i Empar Moliner. 
La samarreta es pot adquirir per internet a 
Vilaweb i al web www.productesdelaterra.
cat. O bé a la Fundació Congrés de Cultura 
Catalana.  

sebastià Portell .

Empar Moliner .
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MAnIFEsT 
dE lA CulTuRA CATAlAnA

Durant tot aquest any s’ha donat protagonisme 
al Manifest de la Cultura Catalana, llegit per 
Manuel Sanchis Guarner i lliurat al President 
de la Generalitat, el Molt Honorable Josep 
Tarradellas, en l’acte de cloenda del Congrés 
de Cultura Catalana el 1977.

Ja en la presentació de la Commemoració, el 
passat 29 de març l’actriu Montserrat Carulla  i 
l’escriptor Sebastià Portell van fer una lectura al 
públic assistent, ja que les entitats participants 
en aquesta trobada van voler reivindicar aquest 
Manifest de la Cultura Catalana com a referent 
vigent de l’actualitat. 

El text del manifest es pot trobar al web de la 
Fundació: www.fundccc.cat.  

lectura del Manifest a càrrec de Montserrat Carulla.

1a edició del Manifest 
de la Cultura Catalana.
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AlTREs ACTIvITATs Camí del Referèndum 
de l’1-o. 

Cicle de debats
En col·laboració amb l’Associaició Catalana de Professionals.

El mes previ al referèndum de l’1 d’octubre de 2017, la Fundació amb la col·laboració de l’Associació 
Catalana de Professionals, va iniciar un cicle de sopars-debat. Catalunya es jugava el seu futur 
en aquell gest polític el qual sumava ambició i risc. Des de la Fundació es va voler contribuir, com 
sempre, a pensar el país en aquest moment clau. 

Es van convidar  polítics i experts en cada 
matèria que van debatre sobre diversos temes 
plantejats i van ajudar a resoldre dubtes. Els 
debats van ser: “Com afectarà el referèndum a 
la resta del territori?” amb el diputat al Parlament 
de les Balears de Més per Menorca, Josep 
Castells, i el diputat a les Corts Valencianes per 

Compromís, Josep Nadal i Sendra. El segon 
debat va estar dedicat a “Quins dubtes planteja 
el referèndum” en el qual hi van participar com 
a convidats la Marta Rovira Vergés, Secretària 
General d’Esquerra Republicana, i l’Ivan 
Serrano, Doctor en Ciència Política. 

El tercer debat, dedicat a “Com pagarem 
les factures després de l’1 d’octubre?”, on 
havien de participar Pere Aragonès, Secretari 
General d’Economia, i Natàlia Mas, Directora 
General d’Anàlisi Econòmica, no es va poder 
fer perquè va coincidir amb les detencions del 
20 de setembre al Departament  d’Economia i 
la concentració ciutadana posterior a la cruïlla 
de Rambla Catalunya amb Gran Via. L’últim 
debat va estar dedicat a “Com es veu l’esquerra 
nacional de cara al futur?” amb Josep Manuel 
Tresserras, President de la Fundació Josep Irla, 
i Enric Marín Otto, professor de comunicació a 
la UAB, com a convidats en el debat. 

Marta Rovira vergés i Marta Rovira Martínez.
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oRgAnIsMEs dE lA FundACIó I 
InFoRMACIó EConÒMICA 

oRgAnIgRAMA

President
- Miquel Strubell i Trueta

Secretària
- Marina Pujol

Patrons Vitalicis
- Miquel Bes i Calzadilla
- Josep Espar i Ticó
- Agustí Bassols i Parés

Patrons Nats
- Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
- Acció Cultural del País Valencià
- Obra Cultural Balear

Patrons Electius
- Agustí Alcoberro
- Marta Buch
- Joan Badia
- David Basora
- Enric Casals
- Montserrat Casals
- Ricard Guerrero
- Montserrat Guibernau
- Xavier Llach
- Francesc Marco
- Isidor Marí
- Isabel-Helena Martí
- Montserrat Mata
- Jordi Muñoz
Mercè Piqueras
Jaume Subirana
Montserrat Treserra
Joan Manuel Tresserras

President
- Miquel Strubell i Trueta

Vicepresidenta
- Montserrat Casals i Genover

Secretari
- Pere Casanovas i Soldevila

Vocals
- Joan Albert Casanovas
  (Director de Finances i Administració)
- Pere Sala
  (Direcció d’Activitats)
- Ivan Serrano
  (Direcció de Premis)
- Marina Pujol
  (Direcció de Comunicació)

Directora
- Marta Rovira i Martínez

Cap d’Oficina
- Sergi Torres Martin

Commemoració 40è aniversari
- Núria Roca Samon

Comunicació i projectes de la Fundació
- Carme Garcia Fabon 

PATRonAT CoMITÈ EXECuTIu
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Col·lABoRACIons

Institut d’Estudis Catalans

Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Diputació de Barcelona

Memorial Democràtic

Direcció Geneal de Mitjans de Comunicació 
de la Generalitat de Catalunya

Direcció General de Política Lingüística de 
la Generalitat de Catalunya

ConvEnIs suBvEnCIons

Fundació “la Caixa”

Fundació Antigues Caixes Catalanes
BBVA, Catalunya Caixa

Plataforma per la LLengua

Fundació Josep Irla

Generalitat de Catalunya

Diptació de Barcelona

Col·lABoRACIons

InFoRMACIó EConÒMICA - 2017

Ingressos: 144.129 €

despeses: 144.129 €

44%
Patrocinis 
i donacions

18%
Aportacions 

socis

38%
Projectes i activitats 

subvencionades

55%
Activitats

45%
Estructura

25.827 €

54.310 €

63.992 €

79.309 €

64.820 €



www.fundccc.cat 
www.congresculturacatalana.cat
www.nacioxxi.cat

info@fundccc.cat

93 410 68 66

@FundacioCCC

FundacioCCC
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