
M
em

òr
ia

 d
’a

ct
iv

ita
ts

 2
01

6



Índex
3 // Carta del president
4 // Carta de la directora
5 // La Fundació
5 // Estructura organitzativa
6 // Comissions de treball i voluntariat
6 // Convenis de col·laboració
7 // Gestió del patrimoni
9 // Projectes
13 // Publicacions
13 // Altres accions
14 // Eines de comunicació
14 // Relació amb institucions i entitats
15 // Dades econòmiques

La imatge de la portada és un fragment del mural Al·legoria a la cultura de Miguel Ibarz



3 // Memòria d’activitats 2016

Em plau presentar-vos la memòria 
d'activitats corresponent a l'any 
2016. 

La Fundació, a finals de 2015, va 
tenir una important reestructuració 
en els àmbits representatiu, 
directiu i administratiu, de manera 
que el que fins aleshores havia 
estat President, Joan Contijoch, va 
deixar la presidència executiva per 
passar a ser President d'Honor de 
la Fundació, en reconeixement als 
seus valuosos mèrits per salvar 
l'obra social que havia estat de 
Caixa Manlleu, i jo mateix vaig 
assumir la tasca presidencial. Tot 
això per acord del Patronat de 24 
de setembre de 2015.

Poc després, s'incorporà Cristina 
Vilaró per assumir tasques de 
direcció i, per últim, Enric Vilalta 
per la part administrativa.

L’any 2016 ha estat el primer 
exercici sencer que aquest nou 
equip ha treballat conjuntament. 
Coordinant sinergies amb patrons, 
voluntaris, empreses i entitats 
col·laboradores s'han pogut obtenir 
els resultats que presentem 
mitjançant la present memòria.

Seguim amb ferma voluntat de 
donar continuïtat i, en el possible, 
millorar l'obra social que feia la 
nostra antecessora Caixa Manlleu.

Volem i estem superant el gran 
"handicap" de no tenir el suport de 
Caixa Manlleu, però estem assolint 
els objectius i mantenint i 
augmentant projectes amb el 
valuós suport de BBVA  CX 
principalment, com també d’altres 
collaboradors.

Tal com diuen els nostres Estatuts, 
la Fundació ha de desenvolupar 
una actuació caracteritzada per la 
diversitat i complementarietat, en 
els àmbits socials, assistencial, 
cultural, formatiu, cívic, de 
promoció econòmica i 
mediambiental, directament o 
mitjançant la col·laboració amb 
entitats i institucions, amb ànim de 
participar activament en la vida 
social i cultural dins del seu àmbit 
d'actuació.

Així ho estem fent, i entre els 
nostres objectius hi ha el de ser 
promotors de col·laboracions 
transversals entre altres 
fundacions, associacions, 
empreses, entitats o, fins i tot, 
particulars, per assolir projectes 
que col·lidin amb les finalitats 
expressades.

Un agraïment especial a BBVA CX 
per la seva sensibilitat social en 
seguir col·laborant en projectes 
provinents de l'obra social de 
Caixa Manlleu (Premi teatre, 
Cinema Muntanya, etc.), així com 
nous, elaborats conjuntament amb 
Fundació Antiga Caixa Manlleu 
(Premi Emprenedoria Quintanes 
/BBVA de l’entorn rural, Manlleu, 
teatre de carrer, etc.).

I un agraïment especialíssim als 
membres del Patronat, voluntaris i 
amics que ajuden a cercar una 
millor societat mitjançant aquestes 
petites intervencions.

”Esperem que Fundació Antiga 
Caixa Manlleu continuï amb una 
ruta social fructífera per a la 
comarca i el país.

Em poso a la vostra disposició pel 
que calgui.

Miquel Torrents
President Fundació Antiga Caixa 
Manlleu
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La memòria anual que presentem 
aquest primer any d’activitat, amb 
la presidència del patronat i la 
direcció renovades, recull les 
accions i els objectius que s’han 
portat a terme en l’exercici 2016. 

Si bé aquest ha estat un any en 
què hem hagut de posar-nos al dia 
en referència a tota l’activitat pel 
que fa a projectes, col·laboracions 
i aportacions per aconseguir part 
dels objectius que persegueix 
aquesta fundació, ha estat molt 
important conèixer les persones 
que contribueixen, amb la seva 
tasca social, a fer una societat 
una mica millor i, sobretot, més 
justa. Em refereixo als 
responsables dels equipaments 
que la fundació cedeix a entitats i 
ajuntaments perquè hi destinin, 
entre d’altres serveis, biblioteques, 
aules de cultura i casals de gent 
gran.

La posada en marxa de la Sala 
d’Art, així com un millor 
equipament tècnic dels auditoris, 
han contribuït també a 
relacionar-nos i col·laborar amb 
entitats i empreses que fins ara no 
coneixíem. Aquesta aposta, per 
tant, ens ha situat lleugerament 
millor en el mapa d’equipaments 
de Manlleu i Vic. 

Hem desenvolupat els projectes 
amb el ple convenciment que la 
nostra contribució no ha de ser 
merament econòmica, sinó també 
formant part amb l’equip de treball 
en l’orientació i l’organització de 
les activitats. Aquest salt, que 
creiem qualitatiu, ens ha de servir 
per conèixer de més a la vora i 
més a fons la tasca i aportació que 
fa la fundació amb les entitats per, 
d’aquesta manera, ser capaços 
d’establir sinergies entre 
l’associacionisme de la comarca. 

Finalment, m’agradaria agrair la 
dedicació dels voluntaris de la 
fundació que ofereixen el seu 
bagatge de coneixements i 
experiències, el treball que fan 
totes les entitats amb les quals 
hem col·laborat i treballat aquest 
any, i, també, a BBVA CX, per la 
confiança i suport de continuïtat. 
Junts seguirem treballant en pro 
de contribuir a fer una societat una 
mica més igualitària, més justa i 
més lliure. 

Cristina Vilaró Montaner 
Directora Fundació Antiga Caixa 
Manlleu
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La Fundació Especial Antiga Caixa 
Manlleu va néixer com a hereva 
del fons patrimonial de l'antiga 
Caixa Manlleu, amb la vocació de 
donar continuïtat  a algunes de les 
activitats socials i culturals de la 
mateixa amb les limitacions 
econòmiques derivades de la seva 
desvinculació jurídica de qualsevol 
entitat financera.

La seva finalitat com a fundació de 
naturalesa privada és la d'actuar 
de forma transversal en els àmbits 
social, cultural, formatiu, de 
promoció econòmica i 
mediambiental, principalment dins 
la comarca d'Osona i en 
complicitat amb el teixit social i 
cultural d'aquest territori, aprofitant 
les sinergies que ens poden oferir 
la col·laboració i 
complementarietat en aquests 
àmbits.

També està vinculada i vol crear 
vincles de complicitat amb les 
altres fundacions de les antigues 
Caixes de Sabadell, Terrassa i la 
Fundació comuna Antigues Caixes 
Catalanes amb la intenció de 
compartir activitats i projectes, 
comptant amb la col·laboració 
d'entitats i empreses de l'entorn i, 
especialment, de BBVA.

L’òrgan de govern de la Fundació 
Antiga Caixa Manlleu és el 
Patronat que vetlla perquè 
s’acompleixin la missió i finalitats 
fundacionals. El Patronat es 
reuneix trimestralment amb 
l’objectiu d’orientar en qüestions 
d’importància com les línies de 
programació,  la gestió econòmica, 
el Pla estratègic i les perspectives 
de futur.
 
Composició del Patronat a 
desembre de 2016

President
Miquel Torrents

President d’honor
Joan Contijoch

Vicepresident
Joaquim Albareda

Secretari
Jordi Espona

Vocals
Anna Erra
Fundació Universitària Balmes
Àlex Garrido
Ajuntament de Manlleu
Pere Prat
Manel Rossell
Càritas
Ramon Vallbona
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic
Antoni Ylla-Català
Patronat d’Estudis Osonencs

Vocal del consell assessor i de 
voluntariat
Josep Carrera

Directora
Cristina Vilaró
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La Fundació s’estructura en tres 
comissions de treball formades per 
patrons i també per persones 
voluntàries que, a la vegada, 
col·laboren en projectes concrets: 
Comissió de Presidència, 
Comissió de Patrimoni i 
Comissió d’Arxiu.

Cooperativa APINDEP 
Sta. Eulàlia de Ronçana
Cessió del local

Ajuntament de Sant Hipòlit de 
Voltregà 
Cessió del local

Ajuntament Sant Quirze de 
Besora 
Cessió del local

Escola d’Art i Superior de 
Disseny de Vic, Fundació 
Mil·lenari i FACM 
Activitat de comissariat de les 
Sales d’exposicions de les 
fundacions. 
Projecte EXPOSA’T

Ajuntament d’Aiguafreda
Cessió del local

Ajuntament de Sant Bartomeu 
del Grau
Cessió del local

Ajuntament de Manlleu - FACM
Biblioteca Municipal de Manlleu- 
BBVA CX 
Coordinació d’espais de treball

Fundació Antiga Caixa Manlleu - 
BBVA CX
Organització de projectes conjunts
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Cooperativa APINDEP

Escola d’Art de Vic

Ajuntament Sant Hipòlit
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La Fundació disposa d’uns 
equipaments que lloga i cedeix a 
diferents entitats, col·lectius i 
empreses que ho sol·liciten

La Sala d’Art de la Fundació 
Antiga Caixa Manlleu, renovada, 
reactiva la seva activitat i, amb 
motiu de Vic Capital de la Cultura 
Catalana, inaugura l’exposició 
“Exilis, Fronteres, 
Desarrelaments”, un treball de 
Carles Vergés a partir de l’exili de 
1939 i els camps de concentració 
a les platges del Rosselló. 

L’Auditori de la Fundació Antiga 
Caixa Manlleu de Vic es cedeix a 
les entitats sense ànim de lucre 
perquè organitzin les seves 
activitats per, d’aquesta manera, 
contribuir a fer més fàcil l’accés a 
la cultura de les persones. L’any 
2016 s’hi han realitzat 42 activitats. 

L’Auditori de la Fundació Antiga 
Caixa Manlleu, a Manlleu, també 
es cedeix a les entitats sense ànim 
de lucre perquè organitzin les 
seves activitats per tal de contribuir 
a fer més fàcil l’accés a la cultura 
de les persones. Durant l’any 2016 
s’hi han realitzat 13 activitats.

La Fundació té cedits alguns 
locals a ajuntaments i entitats 
perquè hi duguin a terme la seva 
tasca social

Sta. Eulàlia de Ronçana. Local 
cedit a l’Associació APINDEP

Sant Quirze de Besora. Locals 
destinats a auditori i biblioteca

Sant Hipòlit de Voltregà. Local 
destinat a escola d’adults

Sant Pere de Torelló. Local 
destinat a l’Aula de Cultura

Sant Bartomeu del Grau. Local 
social destinat a l’ús de les entitats

Aiguafreda. Local destinat a la 
Biblioteca Lluís Millet i Pagès

Seva. Local destinat a l’Aula de 
Cultura

Folgueroles. Local destinat al 
Casal de la gent gran

Hostalets de Balenyà. Local 
destinat al Casal de la gent gran

El nombre de persones 
beneficiàries dels locals cedits als 
ajuntaments és de 4.500 que estan 
vinculades a 54 entitats, les quals 
han organitzat 120 activitats 
diferents al llarg de l’any.

La Fundació disposa d’alguns 
locals per llogar a:
Roda de Ter,  Santa Eugènia de 
Berga, Sant Celoni, Vinyoles 
d’Orís, Montesquiu i La Garriga. 
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La Fundació és propietària de la 
Finca Quintanes on s’hi 
ubiquen:

L’escola EFA Quintanes, un 
centre educatiu privat i concertat 
pel Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya.
Mitjançant els seus ensenyaments 
i programes de formació, vol 
contribuir a la promoció 
professional, cultural i social del 
medi rural i, en especial, del sector 
agrícola, ramader, jardiner, 
forestal, paisatgístic i 
de gestió del medi natural. Des 
dels seus inicis, Quintanes va ser 
Obra Social de Caixa Manlleu i 
actualment ho és de la Fundació 
Antiga Caixa Manlleu.

 El Centre Eqüestre CEQUIN, 
situat també a la finca de 
Quintanes, ofereix pupil·latges i 
maneig de cavalls, acollida de 
poltres joves i cavalls d’esport amb 
alguna lesió i estança de cavalls 
en edat avançada. També ofereix 
activitats d’àmbit social com les 
que formen part de l’equinoteràpia: 
l’equitació terapèutica i 
l’equinoteràpia social.

La Fundació també és 
propietària de: 

Fundació Mil.lenari (Vic), una 
entitat sense ànim de lucre 
dedicada a la formació i promoció 
de les persones amb la finalitat de 
contribuir al desenvolupament 
econòmic, social i cultural del 
territori. Les seves línies d’actuació 
són la formació, els serveis a 
empreses i institucions i, finalment, 
altres activitats educatives, socials 
i culturals. 
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Treballem per apropar la cultura  
a més persones, incentivant la 
creació i facilitant el seu accés 
per aconseguir que aquesta 
esdevingui eix de transformació 
i creixement personal i social

. 

Festival BBVA de Música 
Religiosa de Vic. El festival, que 
es programa per Setmana Santa, 
ha arribat a la XII edició amb la 
voluntat d’aportar i apropar a la 
societat una de les seves grans 
riqueses: la música. La mostra 
pretén unir la música religiosa amb 
els conceptes de proximitat, país, 
pedagogia i diversitat. El festival 
ha comptat amb 11 concerts a Vic, 
el Monestir de Sant Pere de 
Casserres i Cervera, i l’organitza la 
Comissió de les Parròquies de la 
Pietat, el Carme i Sant Domènec, 
la Fundació Antiga Caixa Manlleu, 
BBVA CX i l’Ajuntament de Vic.

MANLLEU, teatre de carrer. 
Jornada d’espectacles de carrer 
complementària a la 16a edició del 
Premi BBVA de Teatre que vol 
recuperar el lligam històric del 
Premi de Teatre i la ciutat de 
Manlleu amb una festa que inclou 
diferents activitats relacionades 
amb les arts escèniques de carrer i 
s’adreça, sobretot, al públic 
familiar. L’organització, a càrrec de 
la Fundació, ha comptat amb el 
suport de l’Ajuntament de Manlleu, 
Fundació Antigues Caixes 
Catalanes i BBVA CX.

Premi Plana de Vic. El Patronat 
d’Estudis Osonencs, centrat en 
protegir i revalorar el patrimoni 
artístic i monumental de la 
comarca d’Osona, convoca, des 
de 1987 i amb periodicitat anual, el 
Premi Plana de Vic, l’objectiu del 
qual és fomentar la realització 
d’estudis d’interès per a la 
comarca. Enguany el treball 
'Molins del Collsacabra: història i 
inventari', d'Eloi Font Pérez i 
Francesc Roma Casanovas, ha 
estat el guanyador Premi Plana de 
Vic 2016 dotat en 3.000 € que 
atorga íntegrament la Fundació 
Antiga Caixa Manlleu
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Volem ajudar a construir una 
societat més justa per a tothom, 
sobretot per aquelles persones 
que, per diferents motius, 
pateixen exclosió social. 

Parelles Artístiques. 
Experiències creatives per la 
salut mental consisteix en la 
creació i  posterior exposició d’un 
conjunt d’obres realitzades per 
parelles formades per un artista 
amateur usuari dels serveis de 
salut mental i un artista 
professional. El projecte va néixer 
l’any 2006 de la mà de la Fundació 
Centre Mèdic Psicopedagògic 
d’Osona. En aquesta desena 
edició també hi participa 
l’Associació Ment i Salut la Muralla 
de Tarragona. Les exposicions 
d’enguany han estat al Col·legi 
d’Arquitectes de Vic (inauguració), 
les oficines de BBVA (Vic, Manlleu 
i Torelló) i la UVic, a més de 
Tarragona, Prades, Premià de Mar, 
Altafulla, Vila-Seca i la Canonja. El 
projecte, des dels seus inicis, té el 
suport de la Fundació Antiga Caixa 
Manlleu i BBVA CX.

La Calandra. Per complir amb els 
objectius de la Fundació i, per tant, 
donar suport a entitats socials, la 
Fundació Antiga Caixa Manlleu 
subvenciona actualment una part 
dels interessos (0,65%) d’un 
préstec que l’entitat La Calandra té 
demanat des de l’any 2005 per tal 
de poder realitzar la construcció 
d’una nau amb les instal·lacions i 
maquinària necessàries per 
desenvolupar la seva tasca de 
bugaderia.

Càritas. Col·laborem amb 
l’acolliment i l’atenció social de les 
persones i families en situació 
d’exclusió social: alimentació, roba 
i calçat, lloguer, pensió i 
subministraments per a la llar, 
microcrèdits, atenció jurídica i 
legal, transport i desplaçaments, 
salut i higiene, seguiment dels 
processos personals i familiars, 
etc.
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Ens agrada contribuir en 
l’educació i difusió del 
coneixement de les persones 
per afavorir el seu 
posicionament crític, 
responsable i més lliure.

 
Osona Debats. Osona: el 
territori. Jornada anual de debat 
dedicada a diferents temàtiques 
que vol ser un punt i seguit 
d’anàlisi i reflexió, però també de 
propostes i prospecció de cara al 
futur per orientar accions, criteris i 
polítiques que puguin esdevenir un 
motor per a la millora dels nostres 
municipis i del conjunt de la 
ciutadania osonenca. Les 
intervencions dels ponents es 
recolliran en una publicació. Osona 
Debats és una iniciativa de la 
Fundació Antiga Caixa Manlleu 
que compta amb el suport i 
coorganització d’altres entitats. 
Enguany es va realitzar amb 
l’Ateneu de Vic.

La Fundació Antiga Caixa Manlleu 
i la Fundació Mil·lenari, amb la 
col·laboració de l’Escola d’Art i 
Superior de Disseny de Vic, creen 
el projecte Exposa’t. L’objectiu és 
el de contribuir a fer visible l’obra 
artística i la tasca social de 
persones i col·lectius a través 
d’una exposició. Els projectes que 
es presenten són seleccionats per 
una comissió experta i s’exposaran 
l’any 2017 a les sales 
d’exposicions que ambdues 
fundacions tenen ubicades a la 
ciutat de Vic.

Ajuts Fundació Antiga Caixa 
Manlleu i BBVA a la Mobilitat 
Internacional  i a les Pràctiques 
de Cooperació Internacional de 
la UVIC-UCC. 
Els i les estudiants del Campus 
UVic de la Universitat de Vic – 
Universitat Central de Catalunya 
gaudeixen d’uns ajuts destinats a 
fomentar la seva participació en 
programes de mobilitat en el marc 
de les Pràctiques de Cooperació 
Internacional: Nicaragua i 
Camerun (Programa Insolàfrica), 
pels estudiants de la Facultat de 
Ciències de la Salut i el Benestar 
(FSCB); Guatemala, el Nepal i el 
Marroc, pels estudiants de la 
Facultat d’Educació, Traducció i 
Ciències Humanes. També es vol 
fomentar la participació de 
l’estudiant en programes de 
mobilitat internacional de grau, 
màster oficial i doctorat.
Enguany han gaudit d’aquests 
ajuts un total de 49 estudiants.
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Col·laborem en la revalorització i 
difusió del patrimoni històric i 
cultural perquè forma part de la 
nostra història col·lectiva.

El monestir de Sant Pere de 
Casserres és un dels monuments 
més excepcionals de l’arquitectura 
catalana del segle XI i també l’únic 
de l’orde benedictí a Osona. 
Alberga una exposició permanent 
on s’interpreta la vida dels monjos 
mitjançant la recreació de les sales 
que han conservat la mateixa 
disposició al llarg dels segles. Un 
audiovisual explica la llegenda, la 
història i el procés de construcció 
del conjunt monàstic. Durant tot 
l’any, s’hi programen diferents 
activitats culturals com els 
Dissabtes de juliol a Sant Pere de 
Casserres. El monestir és 
gestionat pel Consell Comarcal 
d’Osona i compta amb el suport 
històric per a la seva difusió i 
activitats de la Fundació Antiga 
Caixa Manlleu i BBVA CX.

Visites a Sant Pere de 
Casserres. Per tal de donar a 
conèixer el Monestir, la Fundació i 
BBVA CX organitzen grups de 
persones, col·lectius i entitats als 
quals se’ls ofereix un esmorzar i 
visita guiada gratuïtes. Enguany es 
van fer dues visites amb un grup 
d’empleats de BBVA i una altra 
amb persones relacionades amb 
l’Ateneu de Vic.

Volem fomentar i posar en valor 
l’emprenedoria d’empreses en 
les zones rurals per contribuir a 
dinamitzar les economies locals 
en benefici de la qualitat de vida 
de la població i la comunitat 
local. 

Premi Emprenedoria Quintanes / 
BBVA de l’entorn rural. El premi, 
que es convoca enguany per 
primera vegada i serà biennal, té 
per objectiu difondre els principis 
d’emprenedoria i innovació i 
guardonar iniciatives dels sectors 
agro-ramader, forestal i de la 
jardineria. La dotació econòmica 
del premi és de 15.000 €. També 
es concedeix un accèssit dotat 
amb 5.000 €. Es van presentar 
105 empreses de les quals en van 
quedar 10 finalistes.  Els dos 
guanyadors van ser Can Garús de 
Llers (Empordà) i Mas El Lladré de 
les Llosses (Ripollès). El Premi és 
una iniciativa de la Fundació 
Antiga Caixa Manlleu, l’escola EFA 
Quintanes, BBVA CX i Casa 
Tarradellas.
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La revista Reduccions està 
dedicada a la poesia, els aspectes 
que s’hi relacionen i  l’actualitat 
literària. El primer número va 
aparèixer el gener de 1977 i des 
d’aleshores ha estat un punt de 
referència obligat de l’activitat 
poètica al nostre país. Publica 
textos de la poesia actual i 
n’examina les tendències, però 
també inclou assajos sobre la 
poesia de tots els temps i publica 
textos inèdits d’autors coneguts. 
Incorpora al nostre àmbit lingüístic 
autors i aspectes de l’activitat 
poètica a l’estranger, tant en 
estudis com en traduccions. 
La revista té el suport històric de la 
Fundació Antiga Caixa Manlleu, 
entre altres institucions. 

Osona Debats. Fruit de la jornada 
de debat sobre l’educació a 
Osona, es publica el primer volum 
que porta per títol “L’Educació a 
la comarca d’Osona” i que, amb 
el suport del Consell Comarcal es 
distribueix per a totes les escoles 
de la comarca i altres entitats i 
institucions relacionades amb el 
sector educatiu.

La Fundació Antigues Caixes 
Catalanes organitza a la comarca 
d’Osona algunes activitats i la 
FACM li dóna suport. Aquest any 
hem participat en la coordinació 
del Concert UNESCO per la 
pobresa infantil amb Càritas a Vic i 
en les presentacions de les obres 
de teatre finalistes del Premi 
BBVA de Teatre de 2015 La 
Caputxeta galàctica i del 2016 
Psicosi de les 4.48 a l’Atlàntida de 
Vic, aquesta segona en 
coordinació amb Osonament, amb 
motiu del dia mundial de la salut 
mental. 

Inauguració de la Biblioteca 
Municipal de Manlleu BBVA. La 
Fundació ha donat suport en els 
preparatius previs i durant el dia de 
la inauguració de la nova biblioteca 
municipal de Manlleu. D’ara 
endavant s’estableix un conveni de 
col·laboració mitjançant el qual la 
Fundació cedeix l’auditori de 
Manlleu a la Biblioteca.

Centre de dia de l’Hospital de 
Sant Jaume per Territoris 
Solidaris (BBVA). La Fundació, 
juntament amb BBVA CX, ha 
apadrinat aquest projecte per oferir 
al centre l’oportunitat d’adquirir una 
subvenció econòmica que atorga 
BBVA per fer front a les necessitats 
que planteja. 

Projecte Vic, Ciutat cuidadora. 
Un projecte social de l’Ajuntament 
que vol garantir una bona qualitat 
d’atenció a les persones que es 
troben en un procés de malaltia 
avançada i de final de vida, així 
com promoure el suport social i la 
qualitat de vida a les persones que 
ho pateixen. El coordina la Càtedra 
de Cures Pal·liatives de la 
UVic-UCC i compta amb la 
involucració d’una trentena 
d’entitats de la ciutat entre les 
quals hi ha la Fundació Antiga 
Caixa Manlleu que posa l’auditori 
de Vic a disposició del programa.

L’epistolari del Bisbe Aguilar. 
Aquest any s’han recuperat unes 
cartes inèdites del fundador de la 
Caixa Manlleu que s’estan 
estudiant i catalogant amb la 
finalitat de fer-ne una futura 
publicació. 
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Creació d’una pàgina de 
Facebook.  
www.facebook.com/Fundació-Antig
a-Caixa-Manlleu
Creació d’una pàgina web.  
http://fundacioacm.cat/
 
ACTIVITAT
Fundació Antigues Caixes 
Catalanes. Newsletter amb la 
publicació dels projectes de les 
fundacions 
BBVA CX. Cartellera mensual amb 
la difusió dels projectes de les 
fundacions
Biblioteca Municipal de Manlleu 
BBVA. Cartells amb l’aparició del 
logo. 
Caritas. Aparició del logo a la seva 
web
Fundació Mil·lenari. Inclou el logo 
en les seves comunicacions i 
compartim els posts de Facebook
Osonament. Col·locació d’una 
placa amb el logo de la FACM i 
BBVA CX al nou edifici. 
Revista Vallesos. Publicitat dels 
projectes conjunts entre Fundació 
Antigues Caixes, Catalanes, 
Terrassa i Sabadell
Sant Bartomeu del Grau. 
Col·locació d’una placa al local 
cedit per la FACM amb l’anagrama 
de la Fundació
Cooperativa APINDEP. 
Col·locació d’una placa al local 
cedit per la FACM amb l’anagrama
Actualitzacions a Facebook: 51
Notes de premsa: 7
Rodes de premsa: 9

Amics de la Música de Manlleu 
ANC Osona
Ajuntament d’Aiguafreda
Ajuntament de La Garriga 
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Montesquiu 
Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Sant Bartomeu del 
Grau 
Ajuntament de Sant Hipòlit de 
Voltregà 
Ajuntament de Sant Quirze de 
Besora
Ajuntament de Sant Pere de 
Torelló 
Ajuntament de Santa Eugènia de 
Berga 
Ajuntament de Seva 
Ajuntament de Vic 
Apindep scl 
Associació La llar del jubilat 
d’Hostalets de Balenyà 
Associació Pobles Germans
Ateneu de Vic 
BBVA CX 
Biblioteca Aiguafreda 
Biblioteca Municipal de Manlleu 
BBVA 
Biblioteca Sant Quirze de Besora 
Cal Llibre 
Càritas 
Casa Tarradellas
Casino de Vic
Casal de la gent gran de 
Folgueroles

Centre eqüestre Quintanes
Col·legi d’Advocats de Vic 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
– (delegació Osona) 
Consell Comarcal d’Osona 
Consorci per a la Normalització 
Lingüística 
Comissió de les parròquies El 
Carme, Pietat i Sant Domènec 
Coral Canigó 
Ecomuseu del Blat 
Els Tonis de Sta Eugènia de Berga
Escola d’Art i Superior de Disseny 
de Vic 
Escola Quintanes 
Fòrum de Debats 
Fundació Antigues Caixes 
Catalanes
Fundació Antiga Caixa Sabadell 
Fundació Antiga Caixa Terrassa 
Fundació Mil·lenari 
Hospital de la Santa Creu 
Hospital de Sant Jaume, Centre de 
dia
La Calandra 
Museu del Ter de Manlleu 
Museu Episcopal de Vic 
Òmnium Cultural Osona 
Osonament
Patronat d’Estudis Osonencs 
Projecte Aurora
Teatre Atlàntida de Vic 
UVic-UCC (Relacions 
Internacionals, Facultat 
d’Educació)
Vic, Ciutat cuidadora (Adfo, 
Afmado, Amics de la gent gran, 
Aula d’Extensió Universitària de 
gent gran d’Osona, Casal de la 
gent gran de Vic, Associació de 
vídues de Vic i comarca, Casal de 
la gent gran de Vic mossèn Josep 
Guiteras, Col·legi Escorial, IES 
Jaume Callís, IES Vic, Associació 
Sant Tomàs, Creu Roja, Ashes, 
Banc del temps, Associació El 
Tupí, Fundació Mil·lenari, Osona 
Contra el Càncer, Fundació 
Projecte i vida, entitats religioses, 
Associacions de veïns : Horta 
Vermella, Barri Vic Nord, Barri del 
Remei, Barri de la Guixa, Barri de 
l’Estadi-Plaça Moragas)
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Pressupost total

Recursos obtinguts

Recursos destinats
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200.071,70€

.Donacions de particulars.Lloguers.Rendiment patrimoni mobiliari.Aportacions empreses i entitats.Altres ingressos

.Suport a projectes culturals.Suport a projectes socials.Gestió del coneixement.Difusió del patrimoni.Promoció econòmica i emprenedoria.Publicacions.Despeses de personal.Servei i assesorament extern.Manteniment i conservació del patrimoni
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Carrer del Pont, 16 -18
08560 Manlleu
Tel. 938521337
Mòbil 629072105

fundacio@fundacioacm.cat
www.fundacioacm.cat


