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Durant l’any 2017, han ocorregut 
successos importants que han 
afectat sensiblement la FUNDACIÓ 
ANTIGA CAIXA MANLLEU.

Un fet luctuós que ens ha omplert 
de dolor ha estat la defunció del 
President d’Honor, el Sr. JOAN 
CONTIJOCH (e.p.d.),  que havia 
estat President de Caixa Manlleu 
en l’època més difícil d’aquesta 
entitat i, posteriorment, President 
d’aquesta fundació. Ell va donar 
una forta empenta a la continuïtat 
de l’obra social iniciada per aquella 
caixa i, més tard, em passaria el 
relleu per continuar la tasca. Un 
record especial i molt entranyable 
per en Joan i una abraçada a la 
seva família, amics i companys.
   
En aquesta memòria veureu el 
munt d’activitats i col·laboracions 
que es fan a la fundació. Podem 
dir, amb cert orgull, que des de 
l’entrada d’aquest nou equip 
directiu totes les accions que 
s’estaven fent no tan sols s’han 
mantingut, sinó que han 
augmentat.

Ens agrada participar en 
l’organització dels projectes i no 
només fer col·laboracions 
econòmiques puntuals. De fet, ens 
fem especialistes en 
esdeveniments socials i culturals i 
creiem que també podem ser molt 
útils a empreses en l’àmbit de 
responsabilitat social corporativa.

L’obra social de Caixa Manlleu 
participava en uns projectes que 
han persistit gràcies al suport de 
BBVA CX, com per exemple el 
Premi de Teatre i el concert de 
Nadal, i que mitjançant la 
FUNDACIÓ ANTIGUES CAIXES 
CATALANES com a organitzadora 
han tingut continuïtat i millora. 
BBVA CX també col·labora en 
diferents i nous projectes que 
organitza FUNDACIÓ ANTIGA 
CAIXA MANLLEU. És de justícia, 
per tant, reconèixer i valorar la 
voluntat de col·laboració social 
d’aquesta entitat bancària.

Creiem que amb l’esforç i voluntat 
de tots, membres del Patronat, 
direcció, administració, persones 
voluntàries i amics, estem en el 
bon camí de consolidar una obra 
social important per a la comarca.

Miquel Torrents
President Fundació Antiga Caixa 
Manlleu
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Permeteu-me, en primer lloc, 
sumar-me al record d’en Joan 
Contijoch, al qual reservarem 
sempre un lloc presidencial 
imaginari, en els actes i activitats 
que organitzem des de la 
Fundació.

Aquest ha estat el segon any que 
des de la nova direcció de la 
Fundació compartim i duem a 
terme, conjuntament amb diversos 
grups de treball, projectes als quals  
donem també un suport econòmic. 
El fet de participar en totes 
aquestes  activitats i actes culturals 
i socials, ens acaba situant en un 
rol des del qual interrelacionem i 
facilitem informació i contacte a 
entitats, institucions i organismes 
diversos que treballen en pro de la 
comarca d’Osona. Això afavoreix i 
ajuda a crear una xarxa que 
comparteix recursos, experiències, 
criteris i coneixements tècnics. És 
aquí on prenem consciència que 
estem col·laborant en la 
vertebració del territori, posant el 
nostre granet de sorra per 
aconseguir una societat més 
cohesionada i més justa.

Ens creiem el que fem perquè 
pensem que la nostra feina no va 
de sumar esforços individuals, sinó 
d’equips que treballen junts. Per 
això, volem agrair sobretot als 
equips organitzadors de Parelles 
Artístiques, Festival BBVA de 
Música Religiosa, Premi 
emprenedoria Quintanes / BBVA de 
l’entorn rural, Monestir de Sant 
Pere de Casserres, ManlleuActua, 
Ajuts UVic, Osona debats, 
Reduccions, Premis Miquel Martí i 
Pol, Projecte Exposa’t, Premi Plana 
de Vic i Càritas, el seu compromís i 
treball col·laboratiu amb nosaltres. 

Tanmateix, aquest reconeixement 
el faig extensiu als nostres 
principals col·laboradors, BBVA CX 
i la Fundació Antigues Caixes 
Catalanes, que sense el seu suport 
no aconseguiríem fer el que fem. 

I per acabar, enguany, m’agradaria 
fer una menció especial a l’equip 
de companyes de la Fundació 
Mil·lenari per la seva 
professionalitat, implicació i 
proximitat en la tasca formativa que 
han dut a terme durant aquests 20 
anys de trajectòria de l’entitat. 

Moltes gràcies a totes i a tots!

Cristina Vilaró
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 i 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 treballa en 
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.

Seu social de la Fundació

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 2017

President
Miquel Torrents

Vicepresident
Joaquim Albareda

Secretari
Jordi Espona

Vocals
Anna Erra, Fundació Universitària 
Balmes
Àlex Garrido, Ajuntament de 
Manlleu
Pere Prat
Martí Arimany
Manel Rossell, Càritas
Ramon Vallbona, Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Vic
Antoni Ylla-Català, Patronat 
d’Estudis Osonencs
Montserrat Braut, Cambra de 
Comerç – delegació Osona

Vocal del consell assessor i de 
voluntariat
Josep Carrera

Directora
Cristina Vilaró

Comissions de treball

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 
Comissió d’arxiu
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Per cessió de locals

Cooperativa APINDEP. Sta. Eulàlia 
de Ronçana
Ajuntament de Sant Hipòlit de 
Voltregà 
Ajuntament Sant Quirze de Besora 
Ajuntament d’Aiguafreda 
Ajuntament de Sant Bartomeu del 
Grau
Ajuntament de Manlleu - Biblioteca 
Municipal de Manlleu- BBVA CX 
Ajuntament de Seva 
Ajuntament de Sant Pere de Torelló 

Ajuntament de Seva       

Ajuntament de St. Pere de 
Torelló            

Càritas

Per projectes

· Escola d’Art i Superior de Disseny 
de Vic, Fundació Mil·lenari i FACM
Pel projecte EXPOSA’T

· Fundació Antiga Caixa Manlleu – 
BBVA CX
Per l’organització de projectes 
conjunts 

· Càritas – Fundació Mil·lenari – 
Fundació Antiga Caixa Manlleu
Per cursos de formació 

· Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic 
Per equipament tècnic de l’Auditori 
i cessió local

· Comissió de les parròquies d’El 
Carme, la Pietat i Sant Domènec – 
BBVA CX– Ajuntament de Vic 
Pel Festival BBVA de Música 
Religiosa

· Osonament – BBVA CX
Per Parelles Artístiques

· Reduccions
Per la revista Reduccions

· Universitat de Vic – BBVA CX
Per ajuts als estudiants a la 
mobilitat i a la cooperació 
internacional

· Patronat d’Estudis Osonencs
Pel Premi Plana de Vic

· Ajuntament de Manlleu – BBVA 
CX 
Per ManlleuActua

· Ajuntament de Vic i una vintena 
d’entitats més
Per Vic Ciutat cuidadora

· Fundació Miquel Martí i Pol – 
BBVA CX 
Pels premis InstapoemaMMiP i 
Premi d’Il·lustració de Poesia 
Miquel Martí i Pol
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La Fundació disposa d’uns 
equipaments que lloga i/o cedeix 
gratuïtament a diferents entitats i 
col·lectius que ho sol·liciten. 
D’aquesta manera, contribueix a 
donar suport a l’associacionisme 
de la comarca i, també, a les seves 
institucions.

La Sala d’Art de la Fundació 
Antiga Caixa Manlleu (Vic) que a 
partir d’aquest any ja disposa de 
wi-fi, ha acollit tres exposicions: 
l’11a edició de Parelles Artístiques, 
experiències creatives per la salut 
mental, Racons viscuts. Recerca 
de tècniques i suports, una 
exposició de pintura i fotografies 
d’Assumpta Montaner, i Cartells de 
Cinema, de la Col·lecció de la 
Fundació Antiga Caixa Manlleu.

Inauguració exposició Racons viscuts

L’Auditori de la Fundació Antiga 
Caixa Manlleu (Vic) se cedeix a 
les entitats socials i  s’ofereixen 
condicions especials a aquelles 
que són sense ànim de lucre 
perquè organitzin les seves 
activitats; d’aquesta manera, 
contribuïm a fer més fàcil l’accés 
gratuït a la cultura de les persones. 
L’any 2017 s’hi han realitzat 36 
activitats (xerrades, assemblees, 
fòrums, jornades, etc.)

L’Auditori de la Fundació Antiga 
Caixa Manlleu, (Manlleu), també 
ofereix les mateixes condicions a 
les entitats que l’Auditori de Vic. 
Durant l’any 2017 ha organitzat 16 
activitats (concerts, xerrades, 
reunions, etc.)

                 

El nombre de persones 
beneficiàries dels locals 
cedits als ajuntaments és 
de 5.297 que estan 
vinculades a 54 entitats, 
les quals han organitzat 
128  activitats diferents al 
llarg de l’any.

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 Bartomeu del Grau
Local social destinat a l’ús de les 
entitats
· Aiguafreda
Local destinat a la Biblioteca Lluís 
Millet i Pagès
· Folgueroles
Local destinat al Casal de la gent 
gran
· Hostalets de Balenyà
Local destinat al Casal de la gent 
gran
· Seva
Local destinat a les entitats del 
poble
· Sant Pere de Torelló
Local destinat a les entitats del 
poble

Casal de la gent gran d’Hostalets de 
Balenyà

Biblioteca de Sant Quirze de Besora
    

La Fundació disposa d’alguns 
locals per cedir i/o llogar a:
Roda de Ter, Santa Eugènia de 
Berga, Vinyoles d’Orís, 
Montesquiu, La Garriga i Manlleu.
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La Fundació és propietària de la 
Finca Quintanes on s’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, contribueix 
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. 
La finca de Quintanes, en 
coordinació amb l’escola, enguany 
s’ha sumat a l’associació 
Ecomuseu del Blat per fer visible el 
ric patrimoni agrari de la Plana de 
Vic. 

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

La Fundació també és 
propietària de: 

Fundació Mil·lenari (Vic), entitat 
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, a més 
d’altres activitats educatives, 
socials i culturals. 



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.

XIII Festival BBVA de Música 
Religiosa de Vic. El festival, que 
es programa per Setmana Santa, 
té la voluntat d’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 va comptar 
amb 10 concerts a Vic, Manlleu, el 
Monestir de Sant Pere de 
Casserres, Granollers i dues 
conferències. 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.

Actuació de Sey Sisters a l’església de la 
Pietat

30a edició Premi Plana de Vic. El 
Patronat d’Estudis Osonencs, 
centrat a protegir i revalorar el 
patrimoni artístic i monumental de 
la comarca d’Osona, convoca, des 
del 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 «Art 
per a la devoció. Fer retaules al 
bisbat de Vic en el context de la 
Reforma catòlica (1568-1600ca.)» 
de la Dra. Irene Abril Vilamala es 
va endur el guardó, dotat en 
3.000€, que atorga íntegrament la 
Fundació. 
     

ManlleuActua. Teatre infantil i 
juvenil a escena. La jornada 
ofereix als nens i nenes la 
possibilitat de ser ells els 
protagonistes i actors teatrals. Es 
va comptar amb dues actuacions 
de la Cia. Infantil Teatre Centre de 
Manlleu i Cia. TalVolta de 
Granollers, així com una caminada 
artística de Deriva Mussol, una 
lectura dramatitzada amb infants 
de les escoles de Manlleu, un taller 
d’escriptura teatral i teatre de 
carrer per cloure la jornada. 
ManlleuActua està organitzat per la 
Fundació Antiga Caixa Manlleu i 
compta amb el suport de 
l’Ajuntament de Manlleu, BBVA, 
Fundació Antigues Caixes 
Catalanes, Biblioteca de Manlleu i 
les escoles manlleuenques.

Búfals, de la Cia. Juvenil TalVolta de 
Granollers

I Premi InstapoemaMMP i I Premi 
d’Il·lustració de poesia Miquel 
Martí i Pol.  L’acte de lliurament de 
premis es va fer el dia 12 de 
novembre en el marc de les 
Jornades Miquel Martí i Pol, al 
Teatre Eliseu de Roda de Ter. Entre 
altres premis es van lliurar el 
I Premi InstapoemaMMP (dotat en 
300€) que va aconseguir un 
centenar de participants i va 
guanyar Manel O. Company, i el 
I Premi d’Il·lustració de poesia 
Miquel Martí i Pol (dotat en 600 €) 
al qual es van presentar 6 
il·lustradors i que va guanyar Miu 
Mirambell. Les jornades les 
organitza la Fundació Miquel Martí 
i Pol i l’Ajuntament de Roda de Ter i 
compten amb el suport de la 
Fundació i BBVA CX, entre altres.
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Volem contribuir a construir una 
societat més justa per a tothom, 
sobretot per a aquelles persones 
que, per diferents motius, 
pateixen exclusió 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. En aquesta onzena 
edició el nombre d’obres ha 
augmentat a 80, i s’hi han 
involucrat 167 artistes que han 
treballat en 17 entitats diferents i 
que representen a 6 comarques 
catalanes. També s’han distribuït 
850 catàlegs amb les obres.  Les 
exposicions d’enguany han estat a 
la Sala d’Art de la FACM (Vic), amb 
la inauguració d’obres d’Osona i al 
Refugi 1 del Port de Tarragona 
(exposició col·lectiva); també s’han 
fet exposicions individuals a 
Mataró, Cambrils, Tarragona, 
Berga, Manresa, Altafulla, 
Castellvell del Camp, Prades, La 
Garriga, Granollers, Reus, 
Puig-Reig i Gironella.
El projecte va néixer l’any 2006 de 
la mà d’Osonament i, des dels 
seus inicis, té el suport de la 
Fundació Antiga Caixa Manlleu i 
BBVA CX.

La Calandra. La Fundació 
subvenciona, actualment, una part 
dels interessos (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 famílies 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.

Jo cuido, tu cuides, em cuido. 
Programa de suport psicològic i 
emocional per a cuidadors de 
persones en situació de 
dependència en format de tallers 
de coaching, a Vic i a Torelló. 
L’organització va anar a càrrec de 
Fundació Antiga Caixa Manlleu i 
Fundació Mil·lenari, amb el suport 
de BBVA CX i la col·laboració del 
Consell Comarcal d’Osona.
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Ens agrada contribuir en
l’educació i difusió del 
coneixement de les persones per 
fomentar la capacitat crítica, 
responsable i més lliure. 

Ajuts Fundació Antiga Caixa 
Manlleu i BBVA a la Mobilitat 
Internacional  i a les Pràctiques 
de Cooperació Internacional de 
la UVIC-UCC. 

Els ajuts a la mobilitat internacional 
són per a estudiants que durant el 
curs 2016-17 participen en un 
programa de mobilitat acadèmica 
en alguna institució amb la qual la 
UVic-UCC té un acord signat de 
col·laboració. La segona modalitat 
va destinada als estudiants de la 
Facultat de Ciències de la Salut i el 
Benestar de la UVic que participen 
en el programa de cooperació amb 
Nicaragua i als estudiants de la 
Facultat d’Educació, Traducció i 
Ciències Humanes que ho fan en 
els programes de cooperació amb 
Marroc, Guatemala i Nepal. 
Enguany han gaudit d’aquests 
ajuts un total de 31 estudiants. 
També es va concedir el Premi al 
millor audiovisual (la millor 
memòria de l’estada a l’estranger 
del curs passat). En l’acte de 
lliurament dels ajuts, el director de 
la representació de la Comissió 
Europea a Barcelona, Ferran 
Terradellas, va pronunciar la 
xerrada »30 anys d’Erasmus, una 
idea que va canviar Europa.» 

Osona Debats. Osona: la 
literatura. Jornada anual de debat 
dedicada a diferents temàtiques 
d’interès i actualitat per a la 
comarca. Les intervencions dels 
ponents es recullen en una 
publicació. La jornada d’enguany 
va dedicar el matí a la 
commemoració dels 40 anys de la 
revista Reduccions i a la tarda hi va 
haver dues ponències i una taula 
rodona que van culminar amb un 
espectacle poeticomusical. També 
es va fer una exposició de revistes 
literàries osonenques.
Osona Debats és una iniciativa de 
la Fundació Antiga Caixa Manlleu 
que té el suport i la coorganització 
d’altres entitats. Per segon any 
consecutiu es va realitzar amb 
l’Ateneu de Vic i va comptar amb la 
col·laboració del Consell comarcal 
d’Osona.

EXPOSA’T. 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, han desenvolupat el 
projecte Exposa’t, amb l’objectiu de 
contribuir a fer visible l’obra 
artística i la tasca social de 
persones i col·lectius a través 
d’una exposició a les sales d’art 
que ambdues fundacions tenen 
ubicades a la ciutat de Vic. Les 
exposicions han estat: Serrallo de 
Jordi Serra; Alegria Interior, d’Irene 
Boixeda; Cares amigues, de Marc 
Arumí; Reflexions provocades per 
canvis invisibles, de Núria Grygus; 
Inquietuds paisatgístiques, de Toni 
Martínez, i Racons viscuts, d’A. 
Montaner.
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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 i el 
volem preservar.

Actuació d’Òpera a Pams

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 
que interpreta la vida dels monjos i 
un audiovisual que 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, que enguany va 
acollir les actuacions de Quartet 
Mèlt, Cord’homes, Òpera a Pams, 
Lídia Pujol i el XXIII Encontre 
literari 3 veus 3 estils.
El monestir és gestionat pel 
Consell Comarcal d’Osona i 
compta amb el suport històric, per 
a la seva difusió i les 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 visites guiades amb 
col·lectius i entitats. Enguany es 
van fer 7 visites amb grups 
provinents de persones 
relacionades amb BBVA, i 1 amb 
persones de l’entitat AFADIP, 
coordinada per la Biblioteca 
Municipal de Manlleu. En total hi 
van participar 284 persones.
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Osona Debats. Atenció a la gent 
gran dependent a Osona: on 
estem i cap on avancem. Com a 
resultat de la jornada anual Osona 
Debats, impulsada per la Fundació 
Antiga Caixa Manlleu, i coordinada 
per Jordi Roca, director de la 
Fundació Assistencial d’Osona 
(FADO), es va publicar aquest 
segon volum.  El llibre conté el 
conjunt de les ponències que es 
varen presentar en la jornada de 
l’any 2015.

Osona Debats: el territori.  Fruit 
de la 3a jornada anual Osona 
Debats (2016) la Fundació Antiga 
Caixa Manlleu amb la col·laboració 
de l’Ateneu de Vic i el suport del 
Col·legi d’arquitectes d’Osona i el 
Consell comarcal, va publicar el 
tercer volum, que és el testimoni de 
l’anàlisi científica del nostre territori 
feta des de diferents punts de vista: 
la geografia, l’urbanisme, 
l’economia, la demografia i la 
filologia. La coordinació va anar a 
càrrec de l’arquitecte Xabier 
Eizaguirre.

Josep Maria Pericas i Morros, 
arquitecte noucentista (Vic, 1881 
- Barcelona, 1966). Publicació 
basada en un treball d’Aleix 
Catasús Oliart, editat pel Patronat 
Estudis Osonencs, que va guanyar 
el Premi Plana de Vic 2013 atorgat 
per la Fundació. 

Reduccions, revista 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, 
que enguany entra a formar part                                            
     del Consell   
          de redacció.    
       L’any 2017 han  
        sortit a la llum  
         els números  
         108 i 109.

Premi BBVA de Teatre. La 
Fundació Antigues Caixes 
Catalanes organitza a la comarca 
d’Osona algunes activitats i la 
FACM li dóna suport en la 
coordinació d’inscripcions i 
assistència a la gala de lliurament 
de premis.

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 cedeix l’auditori de Vic 
a disposició del programa.

Taller de fotos i vídeos amb el 
mòbil. Formació gratuïta per a 
majors de 55 anys. En els tallers es 
van mostrar les possibilitats que 
ofereixen aquests dispositius: com 
utilitzar-los i aplicacions que es 
poden usar segons els gustos i 
preferències. Organitzat amb 
Fundació Mil·lenari i Vodafone.
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EINES DE COMUNICACIÓ
Pàgina de Facebook: 
www.facebook.com/Fundació-
Antiga-Caixa-Manlleu. 
Posts: 107. 
Creació d’un compte de Twitter el 
juny de 2017: 
https://twitter.com/fundacioacm. 
Tuits: 39. 
Pàgina web: 
http://fundacioacm.cat/. 
Visites: 13.245. 
 
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 de les activitats.
· Càritas. Aparició del logo al seu 
web.
· Fundació Mil·lenari. Inclou el logo 
en les seves comunicacions i 
compartim els posts de Facebook.
· Osonament. Placa amb el logo de 
la FACM i BBVA CX al nou edifici i 
aparició del logo a la web de 
Parelles Artístiques. 
· 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.

· 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 de la gent gran de 
Folgueroles
· Associació Ecomuseu del Blat 
· Associació el Serpent de Manlleu 
· Associació La llar del jubilat 
d’Hostalets de Balenyà
· Associació Música Pro Sacra de 
Granollers
· Associació Pobles Germans
· Associació Sant Tomàs
· Ateneu de Vic
· Aula d’Extensió Universitària de la 
Gent Gran d’Osona
· BBVA CX
· Biblioteca Aiguafreda
· Biblioteca Municipal de Manlleu 
BBVA
· Biblioteca Sant Quirze de Besora 
· 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, La Pietat i Sant Domènec
· Coral Canigó
· Els Tonis de Manlleu
· Escola Casals de Gràcia
· Escola d’Art i Superior de Disseny 
de Vic
· Escola El Carme (Manlleu)
· Escola Pompeu Fabra (Manlleu) 
· Escola Puig-Agut (Manlleu)
· Escola Quintanes
· Escola 4 vents (Manlleu)
· Fòrum de Debats
· Fundació Antigues Caixes 
Catalanes
· Fundació Antiga Caixa Sabadell 
· Fundació Antiga Caixa Terrassa 
· Fundació El Parés
· Fundació Mil·lenari
· Fundació Miquel Martí i Pol 
· Fundació Projecte i Vida
· Hospital de la Santa Creu
· Hospital de Sant Jaume. Centre 
de dia
· Hospitalitat de Lourdes
· La Calandra
· Multiserveis Olea empresa 
d’inserció
· Museu del Ter de Manlleu
· Museu Episcopal de Vic
· Òmnium Cultural  Osona 
· Osonament
· Patronat d’Estudis Osonencs 
· Projecte Aurora
· Ràdio Manlleu
· Teatre Atlàntida de Vic
· Teatre Centre
· UVic-UCC (Relacions 
Internacionals, Facultat 
d’Educació).
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Pressupost total  226.288€

Recursos obtinguts

Lloguers
Rendiment patrimoni mobiliari
Aportacions empreses i entitats
Altres ingressos

Recursos destinats

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

17%

16%

12%
5%

1%
4%

34%

6% 5%

Santa Maria
de Besora

Santa Quirze
de BesoraSora

Oris Sant Vicenç
de Torelló

Sant Pere
de Torelló

Santa Maria
de Corcó Rupit i Pruit

Tavertet
Roda de Ter

Les Masies
de Roda

Vilanova 
de SauTavernoles

Folgueroles
Calldetenes

Santa Eugènia 
de Berga

Sant Sadurni 
d’Osmort

Sant Julia
de Vilatorta

TorellóMasies
de Voltregà Sant Hipólit

de Voltregà
ManlleuSanta Cecilia

de Voltrega

Sant Bertomeu 
del Grau

Olost

Gurb

Vic

Malla
Muntanyola

Tona

Taradell Espinelves

ViladrauSeva

Balenya
El Brull

Centelles

Sant Martí
de Centelles

Collsuspina

Santa Eulalia
de Riuprimer

Oristà

Sobremunt

MontsequiuAlpens

Sant Agusti
de Lluçanes

Sant Boi
de LluçanesLluça Perafita

Sant Martí 
d’Albars

Prats de
Lluçanès

Vidrà

Aiguafreda
La Garriga
Santa Eulàlia de Ronçana
St Celoni



Carrer del Pont, 16-18
08560 Manlleu
Tel. 93 852 13 37
Mòbil 629 07 21 05

fundacio@fundacioacm.cat
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