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Durant aquest any 2018, la Fundació ha traçat un pont entre la història i el futur. Si el 2017 
commemoràvem els 40 anys del Congrés de Cultura Catalana, l’any 2018 hem iniciat la 
programació de nous projectes i activitats que marcaran el futur de la nostra Fundació.

Això no significa que haguem deixat de banda la història del Congrés que ens va fer néixer i que 
és un referent indiscutible de la història dels Països Catalans. De fet, vam començar el 2018 
estrenant el documental “Imaginar un país. El Congrés de Cultura Catalana” amb la presència 
del M. Hble. President. Aquest documental, produït en col·laboració amb TV3, representa per 
nosaltres un fruit valuós de la commemoració, que només ha estat possible gràcies a l’esforç 
fet per moltes persones per recuperar documentació, imatges i informació sobre el Congrés de 
Cultura Catalana.
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PreMis i Beca

Aquest també és un llegat per al futur, ja que 
el documental constituirà sens dubte una eina 
per a la divulgació del coneixement sobre el 
Congrés. Gràcies a la commemoració, també 
hem guanyat un altre recurs fonamental per 
a la divulgació de la història del Congrés: el 
web www.congresdeculturacatalana.cat. A 
través d’aquest web es pot consultar tota la 
informació disponible sobre el Congrés. Una 
informació que es va actualitzant gràcies a 
noves aportacions.

Però el 2018 també hem mirat de construir 
projectes de futur. Hem  celebrat la 
primera Jornada Nacióxxi.cat, que tindrà 
una periodicitat anual i que té l’objectiu de 
contribuir a crear un espai de debat sobre el 
país, com ho havien estat les Jornades de 
l’Opinió Catalana en els anys inicials d’aquest 
segle, o les jornades organitzades per Max 
Cahner sobre el Nacionalisme català a la fi 
del segle XX. La Jornada d’enguany, sobre 
“Mobilització i canvi polític”, ha pogut oferir 
un debat de qualitat que ens en fa sentir 
orgullosos.

Acompanyant la jornada, sota el mateix 
nom, la Fundació ha encetat un format 
de seminaris que vol posar en relació el 
coneixement expert amb els actors de la 
societat civil, a través de diferents fórmules. 
L’any 2018 n’hem dut a terme dos. Un 
seminari que a través d’una dinàmica 
participativa va convidar persones expertes 
en política lingüística a debatre sobre els 
reptes del país en aquest terreny. I un altre 
seminari amb un format més tradicional, que 
va servir per presentar l’estudi “Anàlisi de la 
presència i construcció del relat del context 
sociopolític de Catalunya (2010-2015) a la 
premsa internacional” davant de persones 
implicades en les relacions i la comunicació 
internacional.

Una altra de les novetats d’aquest any és la 
creació de la Beca Congrés, sobre el paper 
dels moviments socials i la societat civil 
en la promoció de la llengua, la cultura i la 
identitat catalanes. Aquesta beca, que es 
convocarà de forma biennal, vol omplir un 
buit existent en els estudis sobre el paper 
de la societat civil en la construcció nacional 
als Països Catalans.

El 2018 també ha estat un any de reflexió 
interna i de revisió dels nostres objectius. 
Tenim més clar quins són els nostres 
fonaments i quina és la nostra missió: treballar 
per crear pensament sobre com construir 
una nació lliure, diversa i cohesionada, 
articulada en els diferents territoris de 
cultura catalana a través de l’acció de les 
entitats. Imaginar el país, com en el Congrés 
de Cultura Catalana, aixoplugant tots els 
àmbits de la cultura entesa de manera 
transversal, amb els instruments d’avui, 
esdevenint un laboratori singular d’idees i 
establint relacions-xarxa amb els actors de 
la societat civil. Això ens obliga a repensar-
nos per tal d’esdevenir un instrument eficaç 
al servei d’aquesta contribució que volem fer 
en conjunt dels nostres països.

Vull acabar donant la benvinguda als nostres 
nous socis, i les gràcies als que durant 
aquests anys-i de vegades passant la batuta 
de pares a fills, heu permès la continuació 
de l’activitat de la Fundació malgrat els alts 
i baixos de les altres fonts de finançament. 
2018 ha estat, certament, un any complicat 
en aquest sentit, especialment a Catalunya.

Miquel Strubell i Trueta
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la Fundació lliura el 
XXXiii Premi Ferran soldevila 
a Jordi casassas

La circumstància de la recent defunció 
d’Eva Serra i Puig, membre del jurat, van 
fer que l’ocasió esdevingués també en un 
sentit homenatge a una de les figures més 
destacades de la historiografia catalana 
actual. Agustí Alcoberro va pronunciar unes 
paraules d’admiració: “L’Eva ens va ensenyar 
que el rigor i l’objectivitat històrica no es 
construeixen des de l’aparent neutralitat, 
sinó des de la consciència del compromís. 
I també a la inversa: que la visió crítica del 
present requereix, per ser útil, d’un profund 
coneixement de la història.”

Jordi casassas i Miquel strubell.

El dia 11 juliol, vam cloure la XXXIII edició del Premi Ferran Soldevila amb el lliurament del 
guardó a Jordi Casassas per l’obra “La Voluntat i la quimera: el noucentisme català entre la 
Renaixença i el marxisme”, publicada per l’Editorial Pòrtic el 2017; en un acte celebrat a la sala 
Oriol Bohigas de l’Ateneu Barcelonès.

L’obra realitza un important esforç de reinterpretació del noucentisme, en les seves vessants 
cultural i política, que el situa en un marc cronològic ampli, entre la fi del segle XIX i la dècada de 
1960, i que el relaciona amb els nous papers exercits per la intel·lectualitat europea en el marc 
de la societat de masses contemporània, un àmbit al qual l’autor ha dedicat una bona part de la 
seva trajectòria de recerca.

“La Revolució Russa i Catalunya”, de Josep Puigsech, publicada per Eumo Editorial ha rebut una 
menció especial del jurat per l’encert de l’obra en descriure la percepció que des de Catalunya 
es va tenir del procés revolucionari rus i del govern bolxevic entre 1917 i 1936. Al llarg d’aquests 
vint anys la creació del nou estat proletari a Rússia va suscitar un enorme interès en el moviment 
obrer i la intel·lectualitat de Catalunya, que va anar molt més enllà de les cròniques periodístiques 
i va generar importants vinculacions personals i orgàniques.

A més de les dues obres esmentades i per decisió del jurat, van ser finalistes d’aquesta edició 
les obres: “Com una pàtria” de Jordi Amat (Edicions62), “Les Joventuts Llibertàries de Catalunya” 
(1932-1939) de Sònia Garangou (Editorial Gregal), “El desencís de la Dècada Moderada. Els 
diputats catalans en la política espanyola (1843-1854)” d’Oriol Luján (Editorial Afers), “Josep 
Maria de Casacuberta. La construcció de la nació catalana de Faust Ripoll (Editorial Afers) i “Per 
la reixeta. Sol·licitació sexual en confessió davant la Inquisició de València (1651-1819)” d’Albert 
Toldrà i Vilardell (Publicacions de la Universitat de València).

“l’eva serra ens va 
ensenyar que el rigor i 
l’objectivitat històrica 
no es construeixen des 
de l’aparent neutralitat, 
sinó des de la conscièn-
cia del compromís. i 
també a la inversa: que 
la visió crítica del pre-
sent requereix, per ser 
útil, d’un profund 
coneixement de la 
història.”

Jordi casassas i Joan safont.

Una vegada recollit el premi, Jordi Casassas i 
Joan Safont van establir un diàleg que, amb el 
títol “El noucentisme i la joventut que imagina 
la Catalunya del futur”, va deixar constància 
de la transversalitat del moviment noucentista 
i del deute que la Catalunya actual té cap a 
aquest moviment.

agustí alcoberro
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lliurament del Xiii Premi 
internacional ramon llull 
de catalanística i diversitat 
lingüística a chister laurén

El jurat del Premi Internacional Ramon Llull va 
decidir atorgar aquesta distinció per unanimitat 
en la seva modalitat de Diversitat Lingüística 
al professor Christer Laurén, teòric de la 
immersió lingüística.  El professor Laurén ha 
contribuït de manera continuada a l’estudi i 
la implementació de la immersió lingüística, a 
la promoció de llengües minoritzades com a 
eines de cohesió social en l’àmbit educatiu, i a 
la difusió els programes d’immersió lingüística 
catalans i internacionals. També ha treballat 
estretament amb dos dels principals experts 
catalans en immersió lingüística, Joaquim 
Arnau i Josep Maria Artigal.

Laurén col·labora des de fa temps en 
la promoció i difusió internacional dels 
programes d’immersió lingüística com un 
instrument eficaç per a l’aprenentatge natural 
d’una segona llengua ja sigui estrangera.

.Va visitar Catalunya a mitjans dels anys vuitanta quan aquí ja s’havien establert sòlidament 
els  programes d’immersió com a instrument eficaç per a l’adquisició del català per als 
castellanoparlants. En aquell moment, aquests programes eren força desconeguts a Europa. 
Laurén va conèixer de prop el model d’escola catalana i com els infants castellanoparlants 
aprenien el català i es comunicaven d’una manera natural en l’àmbit escolar.

A partir de l’experiència catalana, Laurén va començar a concebre la idea de promocionar a la 

seva comunitat local programes d’immersió al suec dirigits als fills de famílies parlants de finès. 
Aquest projecte de seguida va tenir una bona acollida inicial a la seva comunitat i avui dia el 
segueixen milers d’escolars. 

El premi, dotat amb 6.000 euros, es convoca anualment i de forma conjunta per 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.

Enguany, el jurat ha estat format per Marta Rovira Martínez, Miquel Strubell, Joan Manuel Tresserras 
i Margalida Pons,  per part de la Fundació Congrés de Cultura Catalana; i Vicenç Villatoro, Teresa 
Cabré, Joaquim Torres i Manuel Pérez-Saldanya per part de la Fundació Ramon Llull.

chister laurén.

El lliurament va tenir lloc el dia 26 de novembre a l’Auditori Nacional d’Andorra i es va dur a terme 
en el marc dels Premis Internacionals Ramon Llull, que atorga la Fundació Ramon Llull. L’acte 
va tenir  la participació de la consellera de Cultura, Laura Borràs; la ministra de Cultura, Joventut 
i Esports del Govern d’Andorra, Olga Gelabert; el director de la Fundació Ramon Llull, Vicenç 
Villatoro; la directora de l’Institut Ramon Llull, Iolanda Batallé, i el president de la Fundació Congrés 
de Cultura Catalana, Miquel Strubell.

El professor Laurén no va poder recollir el premi per motius de salut, va ser el seu col·lega, el 
professor de la Universitat de Barcelona Joaquim Arnau, qui el va recollir en el seu nom i qui 
va explicar com el lingüista finlandès va quedar bocabadat als anys 80 en veure com els infants 
castellanoparlants de parvularis seguien la classe en català, demostrant que la immersió lingüística 
és un instrument eficaç per a l’aprenentatge d’una segona llengua.

guardonats  Joaquim aranau en representació de chister laurén,  Maria delgado, Premi a la Promoció internacional de la 
creació catalana, artur guerra guardó de traducció literària
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concessió  de la beca 
Fundació congrés de cultura 
catalana 2018

Miquel strubell, Manuel lladonosa, Mariona lladonosa i Marta rovira

El jurat va valorar la idoneïtat del projecte per a l’estudi del Congrés de Cultura Catalana, que 
aporta nous marcs interpretatius a l’anàlisi d’aquell esdeveniment, així com dels referents 
simbòlics, culturals i ideològics que va deixar. També es va valorar la qualitat metodològica del 
projecte i la solvència investigadora dels autors.

Manuel Lladonosa Vall-llebrera és llicenciat en Filosofia i Lletres (història moderna i contemporània) 
per la Universitat de Barcelona i doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha estat 
professor d’història als estudis universitaris de Lleida des de 1972 i catedràtic des de 1989, 
fins a la seva jubilació el 31 de gener del 2011 i professor emèrit fins el maig del 2016. La seva 
tasca investigadora ha estat sobre història del moviment obrer, història del nacionalisme català, i 
història política, cultural i religiosa de les terres de Lleida a l’època contemporània.

Mariona Lladonosa Latorre és llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la 
Universitat Autònoma de Barcelona i doctora en Sociologia per la Universitat de Lleida i professora 
associada del Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida. En termes de 
recerca ha investigat, principalment, sobre història cultural i del pensament contemporani del 
catalanisme dels anys seixanta i setanta.

Beca de la Fundació Congrés de Cultura 
Catalana a una proposta d’investigació sobre 
el paper dels moviments socials i la societat 
civil en la promoció de la llengua, la cultura i 
la identitat catalanes. Es valora especialment, 
però no de forma exclusiva, les propostes 
destinades a investigar el Congrés de Cultura 
Catalana, les relacions entre entitats o 
moviments socials dels Països Catalans i les 
que contribueixin a comprendre el concepte i 
l’abast de la societat civil en l’àmbit nacional.

L’àmbit geogràfic de l’estudi pot situar-se en 
qualsevol indret dels Països Catalans o bé en 
el seu conjunt. 

Pel que fa a l’època, cal que estigui situat 
entre els inicis del XX i l’actualitat.

El Jurat va estar format per Ivan Serrano, 
Cristina Perales, Montserrat Treserra, Agustí 
Colomines, Carles Santacana, Marta Rovira i
Marina Pujol i va atorgar la beca, dotada en 
6.000 €, al projecte “Identitat nacional i canvi 
cultural. El Congrés de Cultura Catalana i la 
modernització de la catalanitat”, presentat 
per Manuel Lladonosa (historiador) i Mariona 
Lladonosa (sociòloga).
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docuMental
“imaginar un país. el congrés de 
cultura catalana”

Preestrena documental “ima-
ginar un País. el cogrés de 
cultura catalana

Vicent sanchis, laura Borràs, Quim torra, Miquel strubell, Montserrat casals, guillem carol i Marta rovira.
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El programa Sense ficció de TV3 va estrenar 
el documental “Imaginar un país. El Congrés 
de Cultura Catalana”.

El documental mostra com el Congrés de 
Cultura Catalana va establir les bases de 
la recuperació de la llengua, la cultura i les 
institucions catalanes, en un procés històric 
de participació ciutadana des del 1975 fins al 
1977. Tot allò que podíem somiar com a poble 
es va concretar al Congrés amb ponències i 
resolucions. 

El documental combina imatges del Congrés 
amb les entrevistes realitzades a personalitats 
del món polític, cultural i acadèmic dels Països 
Catalans que van tenir un paper destacat en 
el Congrés.

El 19 de juny,  250 persones ens van 
acompanyar a L’Espai Francesca 
Bonnemaison en  la preestrena del 
documental “Imaginar un País. El Congrés 
de Cultura Catalana”, que posteriorment va 
emetre  al programa Sense Ficció.

L’acte va ser un reconeixement a  totes 
aquelles persones i institucions que han 
fet possible aquest projecte (patrocinadors, 
entitats col·laboradores, persones 
entrevistades, persones que ens han 
aportat material, etc.) i als socis, amics i 
col·laboradors de la Fundació.

Miquel Strubell, president de la Fundació 
Congrés de Cultura Catalana, va donar la 
benvinguda als assistents a un acte en el 
qual, Marta Rovira Martínez i Guillem Carol, 
directora i productor del documental, van 
pronunciar unes paraules d’agraïment  a tot 
l’equip de producció i realització i Vicens 
Sanchis, director de TV3,  va explicar 
la necessitat de donar a conèixer a les 
noves generacions esdeveniments com el 
Congrés.

El M.H. President de la Generalitat, Quim 
Torra, va cloure els parlaments assenyalant 
que hem d’encarar els reptes  de País com 
ho va fer El Congrés de Cultura Catalana.

Parlament de Quim torra

Parlament de Vicent sanchis

Parlament de Marta rovira Martínez

estrena documental 
“imaginar un País. el congrés 
de cultura catalana

Fitxa tècnica
Direcció: Marta Rovira i Martínez, realització, muntatge i direcció de fotografia: Clara Vallvé, 
producció executiva: Guillem Carol, productor executiu TV3: Jordi Ambròs, producció delegada 
TV3: Elisa Plaza, guió: Joan Safont, assessor: Lluís Reales, entrevistes: Inés Martínez, so directe: 
Quim Simó, locució: Marta Romagosa, disseny de grafisme: Eva González - Giny Comunicació, 
animació: Gerard Tusquellas i documentació: Joaquim Iborra i Núria Roca.
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Projeccions documental “imaginar
un País” i conferència “lliçons 
actuals del congrés de cultura 
catalana”.

PRADA DE CONFLENT

El dia 17 d’agost, la Universitat Catalana d’Estiu ens va convidar a participar en la taula  «Països 
Catalans: mite o realitat?» amb JOAN BECAT (IEC), VÍCTOR LABRADO, FINA SALORD 
(Institut Menorquí d’Estudis), SEBASTIÀ SERRA (Universitat de les Illes Balears), ANTONI POL 
(Societat Andorrana de Ciències), ANTONI TORRE (IEC i Obra Cultural de l’Alguer), JOAQUIM 
MONTCLÚS (Associació Cultural del Matarranya) i MARTA ROVIRA i MARTÍNEZ (Fundació 
Congrés de Cultura Catalana).

El mateix dia es va projectar el documental “Imaginar un país. El Congrés de Cultura Catalana” 

VILASSAR DE MAR

El 9 de setembre es va dur a terme a Vilassar 
de Mar aquesta activitat basada en la 
projecció del documental “Imaginar un País. 
El Congrés de Cultura Catalana” i un col·loqui/
debat amb els creadors del documental i els 
protagonistes del Congrés.

Amb aquest documental, la Fundació Congrés 
de Cultura Catalana ha volgut comunicar 
com el Congrés va assentar les bases de 
la recuperació de la llengua, la cultura i les 
institucions pròpies dels Països Catalans, en 
un procés de participació ciutadana sense 
precedents, des del 1975 fins al 1977. .

Del Congrés en podem aprendre algunes 
lliçons, però sobretot ens permet adonar-nos 
de la força que té la societat civil catalana i és 
per aquest motiu que després de la projecció 
del documental proposem un debat sota el 
títol “Lliçons actuals del Congrés de Cultura 
Catalana”

PERPINYÀ

El 23 de novembre,  la mateixa activitat es 
va portar al Casal Català de Perpinyà amb 
la participació en el debat posterior de Marta 
Rovira Martínez, directora del documental i 
el pedagog i periodista Pere Manzanares.

En aquesta ocasió el debat va tractar de com, 
des de la societat civil dels Països Catalans 
es van mobilitzar milers de persones per 
discutir sobre com havia de ser el país en 
el nou marc democràtic i més en concret de 
les accions i mobilitzacions que es van dur a 
terme a Perpinyà.
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BRUSSEL·LES

El 12 de desembre part de l’equip de la 
Fundació Congrés de Cultura Catalana es 
va desplaçar a Brussel·les per participar 
en l’acte que va tenir lloc a la Delegació del 
Govern de la Generalitat de Catalunya.

La benvinguda va anar a càrrec de la Sra. 
Meritxell Serret, delegada del Govern de 
la Generalitat de Catalunya davant la Unió 
Europea. El col·loqui posterior amb els 
assistents va estar dirigit per Lluís Puig i Gordi, 
director del Programa per al desenvolupament 
de projectes culturals d’àmbit internacional del 
Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i Marta Rovira Martínez.

dVd de documental 
“imaginar un País. el 
congrés de cultura 
catalana”

Punt de llibre del
documental “imaginar 
un País. el congrés de 
cultura catalana”

Jornades nació XXi
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La  presentació de la jornada va a anar a càrrec 
de Vicenç Villatoro i, en acabar, El President 
de la Generalitat, Carles Puigdemont, va 
sorprendre els assistents amb un vídeo des de 
l’exili belga, el qual va coincidir amb Villatoro: 
“El moment actual demana acció i reflexió”.

L’encarregat de fixar el marc general del 
debat va ser el Doctor en Ciències Polítiques 
i Socials Jordi Muñoz, el qual va analitzar 
la situació actual i va disseccionar els tres 
moviments polítics apareguts a Catalunya 
d’ençà del 2010: independentisme, 15-M/ 
ajuntaments del canvi/ Podemos/ Comuns, i 
Ciutadans (C’s). 

La intervenció de Muñoz va donar pas a 
una taula rodona conformada pels alcaldes i 
alcaldesses de Badalona (Dolors Sabater), 
Valls (Albert Batet), Sant Vicenç dels Horts 
(Maite Aymerich) i Alaró (Guillem Balboa), 
que van coincidir en la idea que l’anomenada 
“nova política” és aquella que “torna a posar 
les persones al centre”.

A la taula rodona de la tarda, el vicepresident 
del Parlament, lletrat i professor de teoria 
política Josep Costa va defensar que la 
revolució catalana ha triomfat en l’àmbit 
català, en paral·lel a una resposta contra-
revolucionària, que és la que triomfa a l’Estat. 
La politòloga experta en participació no 
electoral Mariona Ferrer, al seu torn, va 
argumentar que tot el cicle de mobilitzacions 
està motivant que es puguin utilitzar repertoris 
de protesta des d’un ventall més ampli.

Finalment, la politòloga experta en participació 
i gènere Tània Verge va apuntar que cal més 
solidaritat entre pobles de l’Estat. Segons 
Verge, els partits sobiranistes haurien de tenir 
referents més clars en aquests territoris.

i Jornada nació XXi
“Mobilització i canvi polític”
Badalona, 17/02/2018

Les Jornades Nacioxxi.cat volen ser un espai per reflexionar sobre política i societat en el 
marc dels Països Catalans i de forma transversal entre persones d’entitats i partits polítics 
compromeses en la construcció nacional. Volem encetar un debat dinàmic, i alhora un debat en 
profunditat sobre els canvis polítics que s’han produït en els darrers anys: els recanvis de perfils 
polítics als municipis, o la incidència política de la societat civil i de les grans mobilitzacions 
ciutadanes.

Aquesta primera edició va estar dedicada a parlar sobre la relació entre la mobilització i el canvi 
polític.

taula d’alcaldes i alcaldesses

Marta rovira i david Poudevida

Vicenç Villatoro i Jordi Muñoz

guillem Balboa, Maite aymerich, dolors sabater i albert Batet

Josep costa, Mariona Ferrer, tània Verge i david Miró
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seminari nació XXi
“sacsegem les polítiques 

lingüístiques”

El primer seminari Nacioxxi ha reunit un grup de vint experts per debatre sobre com es poden afrontar els 
reptes que té la llengua catalana al segle XXI des de les polítiques lingüístiques. Persones de diversos perfils 
han tractat a fons quatre preguntes que els plantejàvem:
- Què vol dir ser una “llengua normal” al segle XXI?
- Com es pot incorporar al català un milió de nous parlants?
- Quines eines necessita el català avui?
- Què hem de fer amb les altres llengües que es parlen a Catalunya.

Gràcies a la dinàmica creada per l’Espai Contrallum, s’ha pogut debatre d’una manera àgil i alhora productiva, 
plantejant directament cadascuna de les qüestions. En un debat posterior s’han recollit les impressions de 
cadascun dels participants, s’han vist els consensos i els dissensos i s’han plantejat noves qüestions.

Els resultats del Seminari han permès dibuixar els reptes de la política lingüística a la Catalunya actual, però 
encara ens queda molt per parlar i per concretar. Per això s’ha decidit que aquest seminari tingui continuïtat 
per tal d’elaborar un document final en què s’identifiquin els reptes i les propostes d’actuació.

Francesc March, Pau Verrié, Ferran Bel i Marta rovira Martínez.

seminari nació XXi
com ens veu la premsa 
internacional?

El segon Seminari NacioXXI va abordar la qüestió de la presència de Catalunya a la premsa internacional 
a través d’un estudi realitzat per un equip d’investigació de la Universitat Pompeu Fabra entre els anys 2010 
i 2015. L’objectiu de la recerca duta a terme per l’equip de Carles Pont i Cristina Perales era analitzar la 
presència de la política catalana, els marcs informatius i el relat en les principals capçaleres dels EUA, Regne 
Unit, Alemanya, Itàlia, França, Rússica, Canadà i Brasil.

Els resultats mostren inicialment un biaix economicista en les primeres informacions sobre el procés per la 
independència, en què es considerava des dels mitjans internacionals que hi havia alguna relació del procés 
amb la crisi econòmica. Posteriorment, aquesta mirada ha anat canviant cap a una visió més clara sobre el 
moviment civil i social que planteja la reivindicació d’un referèndum i de la independència.

Una de les conclusions que assenyala l’estudi és que inicialment les fonts que utilitzaven els mitjans eren 
sobretot fonts vinculades a la premsa de Madrid i els dos principals diaris catalans (Vanguardia i Periódico). 
Per tant, unes fonts molt poc implicades en el mateix moviment pro independència. A mesura que ha passat 
el temps, però, les fonts s’han diversificat i els actors que apareixen a les notícies, també.

Francesc March, Pau Verrié, Ferran Bel i Marta rovira Martínez.
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altres actiVitats

JORNADA NACIONAL 
D’HOMENATGE A JOAN FUSTER
18 d’abril, Espai Òmnium de Manresa

La Fundació Congrés de Cultura Catalana 
va col·laborar amb els actes d’homenatge 
a Joan Fuster que van tenir lloc aquest any 
a Manresa. Joan Fuster va ser membre del 
Patronat d’Honor del Congrés de Cultura 
Catalana.

2a JORNADA DRETS LINGÜÍSTICS: 
PRESENT I FUTUR
19 d’abril, Facultat de Dret Universitat de Barcelona

Organitzada per La Fundació Catalunya 
Fons i la Universitat de Barcelona, amb la 
col·laboració de la Fundació Congrés de Cultura 
Catalana. L’activitat s’adreça principalment 
a professionals del dret, professionals de la 
llengua i estudiants d’aquestes matèries.

PRIMER CONGRÉS CATALÀ EN 
DEFENSA DE L’ESTAT DE DRET
5 de maig. Paranimf de l’Edifici Històric de la UB

La Fundació Congrés de Cultura Catalana 
col·labora en l’organització d’aquest congrés 
que neix amb la voluntat de generar un espai 
de debat i formació sobre les noves qüestions 
en matèria jurídica que han sorgit.

TAULA RODONA I DEBAT: “EL CONGRÉS 
QUE VA IMAGINAR UN PAÍS”.
5 de novembre. Sala Oriol Bohigas, Ateneu Barcelonès

Amb la participació de Carles 
Santacana, Ramon Espasa, Montserrat 
Casals  i Joan Solé Camardons.
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PÀgines WeB

disseny i programació 
de la nova web
fundaciocongres.cat

disseny i programació 
de la nova web
nacioxxi.cat

https://fundaciocongres.cat/
http://nacioxxi.cat/


28 29

organigraMa

President
- Miquel Strubell i Trueta

Secretària
- Marina Pujol Pastó

Patrons Vitalicis
- Miquel Bes i Calzadilla
- Josep Espar i Ticó

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

Patrons Electius
- Agustí Alcoberro Pericay
- Marta Buch Parés
- Enric Casals Genover
- Montserrat Casals Genover
- Ricard Guerrero Moreno
- Montserrat Guibernau Berdumn
- Xavier Llach Moreno
- Francesc Marco Palau
- Isidor Marí Mayans
- Isabel-Helena Martí Castell
- Jordi Muñoz Mendoza
- Mercè Piqueras Carrasco
- Jaume Subirana Ortin
- Montserrat Treserra Pijon

President
- Miquel Strubell i Trueta

Vicepresidenta
- Montserrat Casals i Genover

Secretària
- Marina Pujol Pastó

Vocals
- Joan Albert Casanovas Berdaguer
- Agustí Alcoberro Pericay
- Pere Sala Martí
- Ivan Serrano Balaguer
- Pere Casanovas Soldevila

Directora
- Marta Rovira i Martínez

Comunicació i projectes de la Fundació
- Carme Garcia Fabón

Patronat coMitÈ eXecutiu

contacte

www.fundaciocongres.cat
www.congresdeculturacatalana.cat
www.nacioxxi.cat

info@fundaciocongres.cat

93 410 68 66

@FundacioCCC

FundacioCCC


