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Catalunya, i els Països Catalans, viuen avui un moment molt similar en força aspectes a
aquell que, a mitjan dècada de 1970, va donar lloc al Congrés de Cultura Catalana. Com
aleshores, hi ha una consciència generalitzada que ens trobem en un punt d’inflexió, en
una cruïlla, plena d’expectatives positives, però també de dificultats i perills. Ara fa més de
quaranta anys el Congrés de Cultura Catalana va aplegar en una mateixa àgora la societat
civil i l’acadèmia, en un diàleg inèdit, sincer i fecund que va permetre, en molts aspectes,
dissenyar el país del futur. Avui, la Fundació treballa en aquesta mateixa perspectiva, i amb
la mateixa il·lusió, però amb uns mitjans adequats als nous temps.
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Construir el país vol dir estudiar-lo i
repensar-lo, fer un exercici de memòria
i observar l’horitzó amb mirada àmplia i
generosa. Vol dir estar atents als canvis i a
les continuïtats profundes i generar vehicles
de comunicació i d’interacció entre tots els
seus agents.
Al llarg del 2019 hem generat nous
instruments que treballen en aquesta línia.
Wereport.cat ha esdevingut un altaveu de
denúncia de les violacions de drets civils
comeses a Catalunya per l’Estat espanyol,
adreçada especialment a la comunitat
internacional. Pensem.cat és la nostra
aposta per aplegar en un mateix mitjà
digital les aportacions de la comunitat
científica catalana, especialment en l’àmbit
de les ciències socials i de les humanitats,
i per fer-ne una divulgació eficient. Vol
esdevenir també un espai de diàleg entre
científics i professionals d’àmbits diversos
compromesos amb el país i la democràcia.
Aquestes iniciatives digitals han anat
acompanyades de la continuïtat d’altres
projectes presencials iniciats en els
darrers anys, entre els quals destaquen els
Seminaris i les Jornades Pensem/Nació
XXI.
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El futur es construeix sobre unes arrels
profundes. Enguany estem particularment
satisfets dels premis atorgats per la
fundació, a causa de la qualitat dels
guardonats i de la seva obra. El Premi
Ferran Soldevila, en la seva 34a. edició, la
quarta adreçada a obra publicada, ha estat
per a La formació de la Catalunya moderna
(1640-1714), de la historiadora Eva Serra i
Puig, recentment traspassada. Per la seva

banda, el 29è Premi Internacional Ramon
Llull ha estat per a l’escriptor i professor
japonès Ko Tazawa per tota la seva àmplia
trajectòria professional. Finalment, el 13è
Premi Miquel Casals Colldecarrera ha
estat concedit al projecte de recerca sobre
el dret privat “Repensar la filiació: velles
categories i nous models familiars”, de la
jove jurista Ester Farnós. Serra, Tazawa i
Farnós, des de la història, la catalanística
i el dret, expressen el fil de continuïtat
d’una cultura mil·lenària i amb vocació de
present i de futur. D’altra banda, el primer
treball guanyador de la Beca Congrés, de
l’historiador Manuel Lladonosa i la sociòloga
Mariona Lladonosa, està a punt de de veure
la llum i esperem que esdevingui un referent
de l’estudi sobre el Congrés de Cultura
Catalana. Totes aquestes iniciatives crec
que evidencien, també, des de les seves
perspectives diverses, la nostra raó de ser
com a fundació.
Des de l’orgull per la feina feta, però
també des de la il·lusió pels nous projectes
endegats, que aviat donaran fruit, esperem
comptar amb el vostre suport actiu.

Agustí Alcoberro Pericay

Premis

L’obra pòstuma d’Eva Serra
“La formació de la Catalunya
Moderna (1640-1714)”
guardonada amb
XXXIV Premi Ferran Soldevila

Agustí Alcoberro, com a representant del jurat, va llegir l’acte en la que es destaca el fet que,
mitjançant una recerca original i un important esforç interpretatiu, l’obra “La formació de la
Catalunya Moderna (1640-1714)” ens mostra la capacitat de representació social i de participació
política del model constitucional català, una tendència que es va incrementar de manera eloqüent
en els segles moderns i com, aquest model, es caracteritzava per un fort component republicà,
contraposat a l’absolutisme monàrquic.

Agustí Alcoberro i Montserrat Casals

Dimecres 12 de juny, en un acte celebrat a la Sala Martí l’Humà del Museu d’Història de Barcelona,
vam cloure l’edició 2019 del Premi Ferran Soldevila amb el lliurament del premi a Blanca Serra,
germana de la guardonada a títol pòstum Eva Serra per l’obra “La formació de la Catalunya
Moderna (1640-1714)” publicada per Eumo Editorial.
L’acte va esdevenir un homenatge a la que va ser una de les figures més destacades de la
historiografia catalana actual i jurat d’aquest mateix premi en les quatre edicions anteriors: Eva
Serra i Puig.

Albert Palà

L’obra Viure l’anticlericalisme. Una història
cultural del lliure pensament català (18681923) d’Albert Palà Moncusí, publicada per
Editorial Afers va rebre una menció especial
de jurat que va valorar el gran interès d’aquest
estudi sobre la presència dels diversos
corrents culturals vinculats al laïcisme i al lliure
pensament a la Catalunya contemporània.
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Agustí Alcoberro, Montserrat Casals, Blanca Serra i Montse Ayats

Com a cloenda de l’acte, l’historiador Albert
Botran va fer una narració de tota una
trajectòria de l’Eva Serra dedicada a la
recerca i a la divulgació sempre acompanyada
d’un actiu compromís polític de caràcter
independentista i d’esquerres.

“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 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.”

Albert Botran
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Esther Farnós Amorós ha estat
la guardonada del XIII Premi
Miquel Casals Colldecarrera
Dimecres 25 de setembre, en un acte
celebrat al Pati de Columnes de l’Il·lustre
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
presidit per Joan Abad, secretari general de
Relacions amb l’Administració de Justícia,
vam cloure l’edició 2019 del Premi Miquel
Casals Colldecarrera amb el lliurament del
premi Esther Farnós Amorós pel projecte
de recerca sobre l’àmbit del dret privat propi
dels Països Catalans “Repensar la filiació:
velles categories i nous models familiars”.
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En aquesta edició 2019 es van modificar
les bases d’aquest premi destinat a la
promoció de l’ús del català en els textos
sobre dret propi dels territoris dels Països
Catalans. D’ara endavant el remi dotarà
econòmicament un projecte que impliqui a)
una recerca escrita sobre dret privat propi
dels Països Catalans, b) la traducció al
català d’obres publicades d’interès per als
estudiants d’universitat, com ara manuals o
guies pràctiques, c) la creació de recursos
textuals (textos, guies, catàlegs online...) per
al foment del català com a llengua habitual
a l’administració de justícia o l’administració
pública.

Jordi Pina, Montserrat Casals, Esther Farnós i Agustí Alcoberro

El projecte “Repensar la filiació: velles categories i nous models familiars”. té com a objectiu
aprofundir i investigar la contraposició entre el concepte de filiació actualment regulat i el
seu encaix en la societat catalana. El jurat va valorar el tema guardonat que es planteja la
dissonància entre la filiació tal com està regulada en la llei i com la viu en l’actualitat la societat
catalana, com també la línia d’investigació interdisciplinària plantejada que vol servir per a
posar les bases per a una futura legislació, tenint en compte la situació actual des del punt de
vista sociològic i legal.
Joan Abad i Esther Fanós

Esther Fornós és Doctora en Dret per la UPF (2010), IV Premi Extraordinari de Doctorat i he
desenvolupat la major part de la seva trajectòria acadèmica a l’Àrea de Dret civil de la UPF, on
actualment és Professora Lectora d’investigació.
Jordi Pina, vicedegà de l’ICAB, va donar la benvinguda als assistents i va recordar la figura de
Miquel Casals Colldecarrera com a degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i com a
màxim impulsor del Congrés de Cultura Catalana i Agustí Alcoberro va introduir als assistents
en la ja extensa trajectòria d’aquest premi constituït en memòria del que també va ser primer
president de la Fundació Congrés de Cultura Catalana entre els anys 1979 i 1989.
En una segona part de l’acte, l’advocada, mediadora i coach Montserrat Tur va plantejar al públic
alguns dels nous reptes en relació al concepte de família del segle XXI. Aquesta conferència es
pot consultar en l’article de la revista Pensem Els nous reptes de la família del segle XXI.
El Premi Miquel Casals Colldecarrera s’organitza amb la col·laboració de l’Il·lustre Consell dels
Col·legis d’Advocats de Catalunya, l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i l’Excam.
Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya.
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Lliurament del XIV Premi
Internacional Ramon Llull
de catalanística i diversitat
cultural a Ko Tazawa
La Fundació Congrés de Cultura Catalana i la
Fundació Ramon Llull van lliurar, divendres
dia 12 de desembre, a Andorra els Premis
Internacionals Ramon Llull. En la seva XXIX
edició el Premi Internacional de Catalanística
i de la Diversitat Cultural
s’atorga per
unanimitat al catedràtic del Departament
d’Estudis Interculturals de la Universitat
de Hosei, el Sr. Ko Tazawa, per la seva
tasca incessant com a formador d’experts
en catalanística al Japó i per les múltiples
traduccions que ha impulsat, tant del català
al japonès, com a la inversa.

Ko Tazawa
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Guardonats: Annie Bats, Premi Ramon Llull de Traducció Literària; Michael Mason, Premi a la Promoció Internacional de la
Creació Catalana; Iolanda Batallé va recollir el premi en representació del Sr. Ko Tazawa

L’acte de lliurament es va celebrar a l’Auditori Nacional d’Andorra i hi van participar el cap de
Govern d’Andorra, Xavier Spot; el president de la Fundació Congrés de Cultura Catalana, Agustí
Alcoberro, el director de la Fundació Ramon Llull, Vicenç Villatoro i la directora de l’Institut Ramon
Llull, Iolanda Batallé que va recollir el premi en representació de Ko Tazawa el qual no va poder
assistir per motius de salut.
M. Carme Junyent a la glosa sobre el premiat va destacar que “Ara que vivim preocupats per la crisi
climàtica i les catàstrofes que comporta, les reflexions de Tazawa, que és un gran home pont, ens
alerten de coses que no han de tornar a passar mai més”.
Les paraules del guardonat les vam poder sentir al vídeo que ens va fer arribar en el que expressava
com al llarg de la seva vida ha fet tot el posible per difondre la cultura catalana al Japó i la cultura
japonesa a Catalunya i la gran satisfacció personal que per a ell suposava rebre aquest guardó.

Ko Tazawa (Yokohama, Japó, 1953) es va
doctorar en estudis hispànics per la Universitat
d’Osaka l’any 1986 i en filologia catalana
per la Universitat de Barcelona l’any 1999.
És Catedràtic del Departament d’Estudis
Interculturals de la Universitat Hosei, Tòquio.

Ha traduït al japonès Camí de sirga (1990), La pell freda d’Albert Sánchez Piñol i una antologia
de contes amb textos de Quim Monzó, Montserrat Roig, Joan Perucho, Sergi Pàmies, Manuel
de Pedrolo, entre d’altres. El 2007 va publicar la versió completa de Tirant lo blanc per l’editorial
Iwanami, una de les cases més prestigioses en publicació d’obres de literatura universal al Japó.
A més de traductor, Ko Tazawa és autor de diverses obres en japonès i en català de caire
acadèmic, com ara Introducció a la gramàtica catalana o el diccionari català-japonès,
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Video Ko Tazawa

JORNADES
NACIÓ XXI

II Jornada NacióXXI

Concebuda com a un espai per reflexionar sobre política i societat en el marc dels Països
Catalans, el 23 de març va tenir lloc la segona Jornada Nació XXI a l’Espai Cultural Can Bisa
Vilassar de Mar,
Si les primera edició de les jornades va estar dedicada a parlar sobre canvi i mobilització
política, l’edició del 2019 es va desenvolupar sota el títol “Les bases socials de la ruptura”,
una qüestió de plena actualitat.
David Poudevida, president de l’Associació Catalana de Professionals i Miquel Strubell,
president de la Fundació Congrés de Cultura Catalana, van ser els encarregats d’inaugurar
la jornada. Ambdós varen remarcar la necessitat de mantenir els fruits d’aquelles primeres
jornades celebrades a mitjans dels anys 80.
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Albert Noguera , David González i Eduard Voltas

El primer diàleg, “Quina ruptura?” va
comptar amb el periodista i editor Eduard
Voltas i el politòleg i jurista Albert Noguera,
i va ser moderat pel també periodista David
Gonzàlez, director adjunt d’Elnacional.cat.
Els ponents van discrepar sobre l’existència
de tal ruptura el passat octubre de 2017. Per
Voltas, aquesta ruptura mai es va produir
“en tot cas, era un discurs de transició, de
llei a llei, no es va preparar a la població per
escenaris de conflicte”. En canvi, segons
Noguera, si que es va donar un intent de
ruptura, “no com a acte-succés, sinó com
a revolució revestida de legitimitat” tot i
que aquest intent va fracassar “i ara ens
trobem en un període d’interregne, amb la
coexistència de dos sistemes amb diferent
poder efectiu: el català i l’espanyol”.

Seminari Nació XXI
El discurs sobre la llengua.
Després de la normalització?

El segon diàleg, sota el títol “De què parlem
quan parlem de bases socials” va reunir
els politòlegs Carol Galais i Albert PadróSolanet, moderats pel també politòleg Iván
Serrano. Les seves anàlisis estadístiques
van aportar informació rellevant sobre
el creixement i els límits del moviment
independentista.
Albert Padró-Solanet, Carol Galais i Ivan Serrano

Finalment, el tercer diàleg portava el títol “La
unitat política: electoral o estratègica?” i va
estar moderat per al directora de la Fundació
Congrés de Cultura Catalana, Marta Rovira
Martínez. Els seus protagonistes, els polítics
Aurora Madaula (JxCat), Eduard López
(ERC) i José Téllez (Guanyem Badalona),
van debatre sobre la idea d’unitat i com s’ha
d’articular l’estratègia dels partits.
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Marta Rovira, Aurora Madaula, Eduard López i Jose Téllez

www.nacioxxi.cat

El 30 d’octubre va tenir lloc a l’Espai Contrallum de Barcelona, la segona edició del Seminari
de Polítiques Lingüístiques. Aquest seminari, desprès d’un primer que portava com a títol
“Sacsegem les polítiques lingüístiques”, va possar a debat qüestions específiques sobre com
ha de ser el discurs sobre la llengua a Catalunya.
Quins han de ser els objectius del discurs sobre la llengua?
Com ha de ser aquest discurs sobre la llengua?
A quins actors ha d’adreçar-se el discurs sobre la llengua?
Com concretar aquest discurs, en relació amb l’anterior?
Els participants van coincidir en el fet que si bé la política lingüística a favor del català
encara és necessària en diferents àmbits, cal redissenyar la seva justificació per donar nous
arguments a la població catalanoparlant tot tenint en compte les tendències demogràfiques i
lingüístiques actuals, les quals afavoreixen un increment de la diversitat al país.
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www.wereport.cat
L’objectiu d’aquest projectes ha estat el
d’engegar una campanya internacional de
denúncia de la vulneració del drets civils
i polítics a Catalunya, com han estat: el
dret a la representació política, el dret a
la participació política, el dret a la llibertat
d’expressió i fins i tot el dret a la pròpia
integritat física.

WEREPORT.CAT

Al 2019 s’han redactat i actualitzat 31casos
en anglès per a la seva difusió a través de
les xarxes.

Entitats col·laboradores:
Fundació Congrés de Cultura Catalana, Fundació Catalunya Fons, Col·lectiu EMMA, Col·lectiu
Praga, Foreign Friends of Catalonia, DRETS, Prou Repressió Política – ACPRP, Clam per la
Llibertat Plataforma per la Llengua, Col·lectiu ComuniCATs.
TOT SUMA
Campanya de finançament col·lectiu
Del 27 de gener al 27 de febrer del 2019

150 col·laboradors
5.230 €
Assolit el 104%
de l’objectiu
Els diners recollits es van destinar a:
Realització i manteniment de la web, difusió dels casos en xarxes socials, campanya
internacional de presentació, realització de vídeos, realització d’infografies amb dades
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PENSEM.CAT

Dades de la web
Número d’usuaris:

Usuaris per països

2.532

Número de sesions:

4.253

Número de sesions per usuari:
Visualitzacions de pàgines:
Pàgines sesió:

2,81

1,68

11.935

Espanya 1.438 (56,39%)
Estats Units 344 (13,49%)
Alemanya 113 (4,43%)
Regne Unit 112 (4,39%)
Bélgica 63 (2,47%)
Canada 63 (2,47%)
SuÏssa 49 (1,92%)
Països Baixos 37 (1,45%)
França 32 (1,25%)
India 25 (0,98%)

Audiència
@wereportCA
18

2.649 segiodors

www.pensem.cat
juny -desembre 2019
40 articles
publicats

La Fundació Congrés de Cultura Catalana ha creat la revista de difusió de la recerca
acadèmica Pensem.cat com a eina de difusió del coneixement expert. La ciència és un dels
vessants de la cultura que no para de fer progressos, però que en canvi no és retornada
fàcilment a la societat en forma de coneixements, idees i mirades.
El projecte Pensem.cat vol treure la ciència del laboratori i de l’àmbit acadèmic per portarla arreu. En primer lloc, a internet, a les xarxes socials, a la butxaca de la gent a través del
mòbil… En segon lloc als espais de debat, de trobada d’entitats, de persones que volen
transformar el seu entorn, al carrer… En l’època de la desinformació i les “fake news”, Pensem.
cat vol ser un referent que aporti qualitat i fiabilitat. I alhora, accessibilitat i senzillesa. Volem
fer arribar el coneixement a tothom.
De fet, Pensem.cat és encara un projecte en vies de definició. De moment és una revista
online dedicada a publicar articles de difusió del pensament expert i acadèmic, en llengua
catalana. Un projecte que vol ser el portal de divulgació de ciència i coneixement dels Països
Catalans. Però volem que sigui moltes coses més: debat, propostes de futur, continguts
audiovisuals, descoberta de nous talents, promoció de les dones científiques, una plataforma
per als joves… Un terreny on explorar les noves formes de comunicació de la ciència i
el coneixement al segle XXI que no exclogui cap possibilitat: internet, creació, expressió,
cultura i llengua.
Entre la seva creació, el juny del 2019, i el desembre d’aquest mateix any, Pensem.cat ha
publicat un total de 52 articles, aconseguint tots ells un total de 67.000 lectures. Això és, doncs,
una mitjana de 1.200 lectures per article, un impacte notable per a multitud d’investigadors.

Els 10 àrticles més llegits
Eva Serra i la historiografia catalana: l’Estat català modern a la vetlla de la seva disolució
Agustí Alcoberro, 2801 lectures
President català, president sediciós: 100 anys de l’acusació contra Puig i Cadafalch
Oriol Dueñas, 2592 lectures
Per què li diuen «imposició» quan volen dir «política lingüística»?
Sergi Morales-Gálvez i Lluís Pérez-Lozano, 1976 lectures
Què passa quan les nacions no s’independitzen? Oportunitats polítiques
al Quebec, Escòcia i Catalunya després dels referèndums
Hans Jonas Gunzelmann, 1959 lectures
Per què fracassen els governs de coalició a Espanya?
Josep M. Reniu, 1830 lectures
La guerra de Successió (1701-1714) i la pèrdua de les constitucions a Catalunya
Quntí Casals, 1748 lectures
Glossa en memòria d’Eva Serra
Albert Botran, 1726 lectures
El dret a decidir no està mort, «estava de parranda»
Jaume López, 1720 lectures
Gitanes i gitanos catalans. Les feines tradicionals: bestiar, ferralla i mercat
Cinta S.Bellmunt, 1599 lectures
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MENA: on és el risc?
Joan Lluís Pérez Francesch, 1548 lectures
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COMUNICACIÓ EN LÍNIA
FUNDACIÓ CONGRÉS DE
CULTURA CATALANA
Butlletí en línia
432 subscriptors
20 enviaments
Interacció amb els subscriptors:
Percentatge mitjà d’obertura 51% - Obren sovint el missatge 39% - Obren de vegades el
missatge 20% - Obren rarement el missatge 41%.

Audiència
@fundacióCCC

Audiència
@fundacióCCC

Desembre 2018: 1.245

Desembre 2018: 560

Desembre 2019: 1.588

Desembre 2019: 573
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ORGANIGRAMA

PATRONAT

COMITÈ EXECUTIU

President
- Agustí Alcoberro Pericay

President
- Agustí Alcoberro Pericay

Vicepresidenta
- Montserrat Casals Genover

Vicepresidenta
- Montserrat Casals Genover

Secretària
- Marina Pujol Pastó

Secretària
- Marina Pujol Pastó

Patrons Vitalicis
- Miquel Bes Calzadilla
- Josep Espar Ticó

Vocals
- Joan Albert Casanovas Berdaguer
- Pere Sala Martí
- Ivan Serrano Balaguer
- Teresa Ferriz Roure

Patrons Nats
- Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
- Acció Cultural del País Valencià
- Obra Cultural Balear
Patrons Electius
- Marta Buch Parés
- Enric Casals Genover
- Teresa Ferriz Roure
- Ricard Guerrero Moreno
- Montserrat Guibernau Berdumn
- Xavier Llach Moreno
- Francesc Marco Palau
- Mercè Piqueras Carrasco
- Miquel Strubell Trueta
- Jaume Subirana Ortin
- Montserrat Treserra Pijon
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ASSOCIA-T’HI

5
Raons per associar-te a la Fundació Congrés de Cultura Catalana

EQUIP TÈCNIC
Directora
- Marta Rovira Martínez
Comunicació i activitats
- Carme Garcia Fabón
Pensem.cat
- Bernat Ferrer Frigola

La Fundació Congrés de Cultura Catalana treballa 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.

FES-TE SOCI
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CONTACTE

www.fundaciocongres.cat
www.congresdeculturacatalana.cat
www.pensem.cat
www.nacioxxi.cat
info@fundaciocongres.cat
93 410 68 66
@FundacioCCC

FundacioCCC

