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És un plaer poder-me dirigir de nou 
a tots vostès per presentar la 
memòria corresponent a les 
activitats realitzades per la 
FUNDACIÓ ANTIGA CAIXA 
MANLLEU durant l’any 2019. 
És la quarta memòria des que va 
incorporar-se l’actual equip de 
treball i també des que jo mateix 
m’hi vaig incorporar a finals del 
2015. El temps passa de pressa. 
Quatre anys, ja!

Durant aquest temps s’ha fet un 
gran esforç per apuntalar la 
FUNDACIÓ ANTIGA CAIXA 
MANLLEU. S’han hagut de prendre 
decisions molt difícils com, per 
exemple, iniciar activitats d’inversió 
noves, revitalitzar projectes socials 
que es feien i començar-ne de 
nous –tot i estar obligats a 
prescindir-ne d’alguns altres–, 
mantenir i reutilitzar el patrimoni i, 
en definitiva, un seguit d’actuacions 
amb la finalitat de consolidar i 
estabilitzar la Fundació.

A nivell econòmic, la Fundació ha 
tingut un creixement estable, 
malgrat el daltabaix que va 
significar el tancament de la nostra 
fundació vinculada, la FUNDACIÓ 
MIL·LENARI, en haver de fer front 
a les despeses d’una liquidació 
ordenada. Des de l’exercici 
econòmic del 2016 al del 2019 s’ha 
aconseguit un increment 
pressupostari del 28% gràcies a la 
partida de lloguers que el 2016 
significaven un 4% dels recursos 
obtinguts i aquest 2019 han 
significat un 30%. Creiem que ara 
la Fundació té una base 
patrimonial sòlida que li permet 
encaminar-se cap a un futur 
esperançador en la seva 
subsistència per assegurar la seva 
obra social.

Pel que fa a projectes socials, hem 
signat alguns convenis i acords de 
col·laboració, de manera que 
també ha augmentat  el nombre 
d’entitats i ajuntaments amb els 
quals col·laborem.

També cal fer esment que durant 
aquest any hem deixat de disposar 
de l’auditori de Vic on s’hi feien 
moltes activitats, ja que s’ha llogat 
al BBVA per ampliar la seva oficina 
bancària. Aquesta decisió va ser 
molt difícil, però era cabdal per tal 
d’assegurar una subsistència 
econòmica tranquil·la i així poder 
continuar i ampliar, si fos el cas, les 
activitats socials de la Fundació.

Per tant, la Fundació tanca el 2019 
amb la satisfacció d’una major 
consolidació patrimonial i d’una 
consolidació, també, d’accions 
socials, amb la voluntat de seguir 
incidint en benefici dels 
conciutadans del territori.

És un orgull presidir un Patronat 
que durant els últims anys ha hagut 
de prendre decisions complicades i 
en les quals tots els patrons s’hi 
han implicat fermament. Des d’aquí 
el meu sincer agraïment. 

Moltes gràcies a la direcció, 
a l’administració i a voluntaris, 
a exempleats i, per descomptat, 
al BBVA, que col·labora en tants 
projectes. Tots plegats estem 
aconseguint una gran Fundació. 
Un gran futur. 

Miquel Torrents
President Fundació Antiga Caixa 
Manlleu
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Amigues i amics,
El 2019 ha estat un any prou 
significatiu per a la Fundació. Hem 
donat suport a nous projectes com 
Els Vespres Malgastats, un cicle de 
poesia jove que es porta a terme 
en biblioteques de la comarca, o bé 
el I Congrés de Voluntariat 
d’Osona, que ens ha permès 
relacionar-nos i, també, conèixer 
entitats de tots els àmbits que 
treballen bàsicament amb 
persones que desitgen dedicar part 
del seu temps als altres. Amb 
relació als projectes més antics, 
hem celebrat quinze anys donant 
suport al Festival BBVA de Música 
Religiosa de Vic i trenta anys de 
lliurament de beques per mobilitat 
a estudiants de la UVic, per posar 
alguns exemples.

Hi ha hagut un fet important, que 
ha estat el tancament de l’auditori i 
la sala d’art de Vic, un equipament 
històric de Caixa Manlleu que, per 
raons relacionades amb garantir la 
continuïtat de la Fundació i poder 
donar suport a activitats socials i 
culturals, no s'ha pogut evitar. Cal 
dir que no va estar una decisió 
gens fàcil de prendre per part dels 
membres del Patronat de l'entitat.

La gestió del patrimoni fundacional 
és un aspecte rellevant que ens 
obliga a estar sempre atents i 
actualitzats per poder anar fent els 
viratges necessaris per prendre 
decisions amb encert. La Fundació 
té uns locals en propietat que 
cedeix als ajuntaments i les entitats 
de la comarca per tal de poder 
desenvolupar-hi projectes 
participatius i que fomenten la 
cohesió social. Enguany estem 
molt satisfets de poder iniciar una 
col·laboració amb la Fundació Sant 
Tomàs i una altra amb la Fundació 
Viver de Bell-lloc perquè ocupin 
uns locals a Roda de Ter i a La 
Garriga, respectivament.

De les activitats i col·laboracions 
de la Fundació traspua la seva 
vocació de crear xarxa per sumar 
dins de l’entorn comarcal, ja que 
les seves finalitats àmplies i 
transversals permeten teixir 
complicitats amb les entitats del 
seu entorn. Creiem que aquest és 
un bon camí!

En aquesta línia doncs, i com cada 
any, no m’agradaria acabar 
aquesta petita introducció de la 
memòria d’activitats sense agrair a 
les persones i entitats amb qui 
col·laborem estretament per poder 
dur a terme els projectes. Uns 
projectes que responen a l’objectiu 
principal, que tots i totes 
compartim: contribuir a millorar la 
qualitat de vida de les persones 
que viuen i formen comunitat a la 
nostra comarca d'Osona.

Cristina Vilaró
Directora Fundació Antiga Caixa 
Manlleu



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 seves 
activitats socials i culturals tot i les 
limitacions econòmiques derivades 
de la seva desvinculació jurídica de 
l’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 del 
territori, aprofitant les sinergies que 
ens poden oferir la col·laboració i 
complementarietat en aquests 
àmbits.

La Fundació està vinculada amb 
les altres fundacions de les 
antigues Caixa de Sabadell, Caixa 
de Terrassa i la fundació 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, del BBVA.

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

Composició del Patronat a 
desembre del 2019

President
Miquel Torrents

Vicepresident
Manel Rossell, Càritas

Secretari
Jordi Espona

Vocals
Joaquim Albareda
Pere Prat
Martí Arimany
Meritxell Borràs, Fundació 
Universitària Balmes
Àlex Garrido, Ajuntament de 
Manlleu
Toni Poyato, Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Vic
Assumpta Fargas, Patronat 
d’Estudis Osonencs
David Burgaya, Cambra de 
Comerç - delegació Osona

Vocal del consell assessor i de 
voluntariat
Josep Carrera

Directora
Cristina Vilaró

Administració
Enric Vilalta

Comissions de treball
La Fundació s’estructura en quatre 
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,
Òrgan de Control Intern.
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Seu de la Fundació Antiga Caixa Manlleu
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Fundació Sant Tomàs

Reduccions (Eumo Editorial)

Durant aquest exercici, la 
Fundació ha signat convenis 
nous, de renovació i també 
acords de col·laboració amb 
entitats i institucions de la seva 
zona d’actuació:

- Eumo Editorial per la continuïtat 
del suport a la revista Reduccions

- La Malgastada Associació pel 
suport al cicle de poesia Els 
Vespres Malgastats

- Associació Coordinadora del 
Voluntariat d’Osona per la 
col·laboració amb el I Congrés de 
Voluntariat d’Osona

- BBVA i Ajuntament de Manlleu 
per la continuïtat de la cessió del 
local, seu de la Fundació.

- Fundació Sant Tomàs i Fundació 
Viver de Bell-lloc per la cessió d’un 
local a Roda de Ter i un altre a La 
Garriga respectivament.

I ha donat continuïtat als 
següents convenis:

Per cessió de locals amb:

- Ajuntament de Sant Quirze de 
Besora 
- Ajuntament d’Aiguafreda 
- Ajuntament de Sant Bartomeu del 
Grau
- Ajuntament d’Hostalets de 
Balenyà
- Ajuntament de Seva 
- Ajuntament de Sant Pere de 
Torelló
- Ajuntament de Folgueroles
- Ajuntament de Montesquiu
- Cooperativa APINDEP de Sta. 
Eulàlia de Ronçana
- Escola de formació professional 
Quintanes

Per projectes amb:  

- BBVA - Organització de projectes 
conjunts. 
- Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Vic - Equipament tècnic de 
l’auditori i cessió del local
- Comissió de les parròquies del 
Carme, la Pietat i Sant Domènec, 
BBVA i Ajuntament de Vic - 
Festival BBVA de Música Religiosa.
- Osonament i BBVA - Parelles 
Artístiques.
- Escola d’Art i Superior de 
Disseny de Vic i La Farinera, 
Centre d’Arts Visuals de Vic - 
projecte EXPOSA’T. 
- Universitat de Vic - Universitat 
Central de Catalunya i BBVA - 
Ajuts als estudiants a la mobilitat 
internacional.
- Patronat d’Estudis Osonencs - 
Premi Plana de Vic.
- Ajuntament de Manlleu, BBVA i 
Fundació Antigues Caixes 
Catalanes – ManlleuActua.
- Ajuntament de Vic i una vintena 
d’entitats més - Vic, Ciutat 
Cuidadora.
Fundació Miquel Martí i Pol i BBVA 
- Premis InstapoemaMMiP i Premi 
d’Il·lustració de Poesia Miquel 
Martí i Pol.
- Associació Nits de Cinema 
Oriental - “Les Nits més petites” 
del Festival Nits de Cinema 
Oriental. 
- Amics de la Música de Manlleu i 
BBVA - Concert de Nadal.
- Ajuntament de Vic i BBVA - Cursa 
dels 7 Portals.
- Associació de veïns Vic Nord - 
Exposició Vic, una mirada al 
passat.
- Fundació Antigues Caixes 
Catalanes i BBVA – Premi BBVA de 
Teatre.
Consell Comarcal d’Osona i BBVA 
– Festival d’Estiu de Sant Pere de 
Casserres.
- Biblioteca Municipal de Manlleu 
BBVA – Cessió Auditori de la 
FACM a Manlleu.
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Parelles Artístiques, Experiències creatives 
per la salut mental. Sala d'art de Vic

Vic, una mirada al passat. Sala d'art de Vic Auditori de Vic

Auditori de Manlleu

La Fundació disposa d’uns 
equipaments que lloga i/o cedeix 
gratuïtament a diferents entitats i 
col·lectius que ho sol·liciten, 
contribuint 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), 
bàsicament destinada a 
l’organització d’exposicions, també 
ha funcionat com a annex a 
l’auditori. Aquest 2019 ha acollit 2 
exposicions descrites sota el títol 
EXPOSA’T, un projecte impulsat 
per la Fundació Antiga Caixa 
Manlleu, amb la col·laboració de 
l’Escola d’Art i Superior de Disseny 
de Vic i La Farinera, Centre d’Arts 
Visuals de Vic, que tenia per 
objectiu contribuir a fer visible 
l’obra artística i la tasca social de 
persones i col·lectius a través 
d’una exposició. Les exposicions 
han estat: Parelles Artístiques. 
Experiències creatives per la salut 
mental, organitzada per 
Osonament i Vic, una mirada al 
passat, organitzada per l’AVV Vic 
Nord, visitades per 1.544 
persones. El mes de juliol la sala 
va tancar definitivament les seves 
portes.

L’auditori de la Fundació Antiga 
Caixa Manlleu de Vic ha estat 
oberta als actes que organitzava la 
mateixa entitat i també se cedia a 
les entitats socials. S’oferien 
condicions especials a aquelles 
que són sense ànim de lucre 
perquè organitzessin les seves 
activitats; d’aquesta manera, es 
contribuïa a facilitar l’accés gratuït 
a la cultura a tothom. L’any 2019 
s’hi han realitzat 22 activitats 
(xerrades, assemblees, fòrums, 
jornades, etc.), que han tingut una 
assistència de 3.069 persones.  

El mes de juliol es produeix el 
tancament de l’auditori i la sala 
d’art, fet que provoca uns 
excedents de materials diversos, 
com ara aparells tècnics, 
informàtics i mobiliari que 
esdevenen donacions a diferents 
entitats comarcals com la UVic, la 
Fundació Sant Tomàs i 
Osonament.

L’Auditòrium de la Fundació 
Antiga Caixa Manlleu, a Manlleu, 
també ofereix les mateixes 
condicions a les entitats que 
l’auditori de Vic. Durant l’any 2019 
ha organitzat i cedit 25 vegades 
l’espai per a activitats com 
concerts, xerrades, presentacions 
literàries, reunions, etc. La FACM 
ha col·laborat més directament en 
actes organitzats per la Biblioteca 
Municipal de Manlleu (60 anys de 
la biblioteca municipal, xerrada 
amb el poeta Joan Margarit…), Els 
Tonis de Manlleu i l’AFADIP. El 
públic assistent ha estat de 2.209 
persones.
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Exposició col·lectiva Parelles Artístiques

Volem contribuir a construir una 
societat més justa per a tothom, 
sobretot per a aquelles persones 
que pateixen exclusió social. És 
per això que col·laborem amb 
entitats que dediquen el seu 
temps, recursos i 
professionalitat a resoldre els 
problemes socials del nostre 
entorn.

I Congrés de Voluntariat d’Osona

Els dies 8 i 9 de novembre es va 
dur a terme el I Congrés de 
Voluntariat d’Osona a l’Aula Magna 
de la UVic-UCC. S’hi van inscriure 
80 entitats les quals van estar 
representades per unes 250 
persones que utilitzen la força del 
voluntariat per desenvolupar els 
seus projectes. Es van fer debats, 
taules rodones, ponències i 
activitats diverses per donar a 
conèixer les entitats assistents al 
congrés.  També, a la sala de 
concerts La Cabra, es va dur a 
terme un concert solidari amb 
actuacions de grups musicals de 
diversos estils. Aquest congrés va 
ser l’inici del naixement de 
l’Associació Coordinadora de 
Voluntariat d’Osona.

La iniciativa va comptar amb el 
suport de la UVic-UCC, la Fundació 
Antiga Caixa Manlleu, l’Ajuntament 
de Vic i la Fundació “La Caixa”.

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 dos artistes, 
un dels quals vinculat als serveis 
de salut mental. En aquesta 
tretzena edició s’han fet 99 obres i 
s’hi han involucrat 196 artistes, 
que han treballat en 20 entitats 
diferents que representen 8 
comarques catalanes. També 
s’han distribuït 850 catàlegs amb 
les obres.  S’han organitzat 17 
exposicions, una de col·lectiva al 
Centre Cívic Joan Oliver “Pere 
Quart” de Barcelona i 16 
d’individuals a Berga, Vic (2), 
Mataró, Puig-Reig, La Garriga, 
Manresa, Gironella, Barcelona, 
L’Ametlla del Vallès, Sant Hipòlit de 
Voltregà, Granollers (2), Tarragona, 
La Canonja i Vila-seca.
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, 
posteriorment, també del BBVA.

www.parellesartistiques.cat

Participants al Congrés de Voluntariat 
d'Osona



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. 

XV Festival BBVA de Música 
Religiosa de Vic. El festival es 
programa per Setmana Santa i 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. Enguany va comptar 
amb 8 concerts a La Pietat, 
l’església de l’Escorial, St. 
Domènec, el Museu Episcopal, el 
Monestir de Sant Pere de 
Casserres, a la plaça Bisbe Abat 
Oliba i també amb una conferència 
a càrrec de Miquel Desclot en 
col·laboració amb Vic, Ciutat 
Cuidadora” a la Casa de la 
Convalescència. Abans de cada 
concert es fa una breu presentació 
que realitza un periodista musical 
de renom. Es destinen entrades 
gratuïtes a persones vinculades 
amb entitats socials. El Festival 
l’organitza la Comissió de les 
Parròquies de la Pietat, el Carme i 
Sant Domènec, i la Fundació 
Antiga Caixa Manlleu amb la 
col·laboració de BBVA, 
l’Ajuntament de Vic i El 9Nou.

www.musicareligiosavic.cat    
@fmrvic     

 

ManlleuActua. Teatre infantil i 
juvenil a escena. La jornada 
ofereix als infants i joves la 
possibilitat de ser ells els 
protagonistes i actors teatrals. Es 
va comptar amb dues actuacions 
infantils de la Cia.Teatre Centre de 
Manlleu i el grup Xarxa Teatre de 
Torelló, un dinar Intermezzo amb 
una performance, dues actuacions 
de joves a càrrec de l’Aula de 
Teatre de Mataró i l’Aula de Teatre 
de Martorell, una lectura 
dramatitzada amb nens i nenes de 
les escoles de Manlleu i una altra 
amb joves dels IES, i un taller 
d’escriptura teatral també per a 
joves. Les cinc escoles de primària 
van presentar les seves obres i 
alumnes d’altres escoles van 
ser-ne el públic. 
ManlleuActua està organitzat per la 
Fundació Antiga Caixa Manlleu i 
compta amb un equip de joves 
voluntaris/àries. Té el suport de 
l’Ajuntament de Manlleu, el BBVA, 
la Fundació Antigues Caixes 
Catalanes, la Biblioteca de Manlleu 
i els centres educatius 
manlleuencs. 
    
#manlleuactua   @manlleuactua

32a 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 es van 
presentar dos treballs. El premi, 
dotat amb 3.000 €, que atorga 
íntegrament la Fundació, va ser per 
L’educació dels minyons de Vic i 
comarca en l’època moderna de 
Xevi Camprubí i Pla. L’acte, que va 
tenir lloc el dia 16 de novembre al 
Temple Romà de Vic, també va 
comptar amb el lliurament del 
Premi Plana de Vic Jove, que 
atorga la Fundació Puig-Porret, i 
amb una conferència impartida per 
Marcos Fernández-Martínez 
(PLECO, University of Antwerp) 
titulada La contaminació per nitrats 
amenaça la biodiversitat: el cas de 
les fonts a Osona.

El mes d’abril es va presentar el 
llibre Abarracats. La pesta de 
1650-1654 a la Muntanya Catalana 
de Girona a Manresa, de Francesc 
Roma i Casanovas, que va ser 
l’obra guanyadora del 31è Premi 
Plana de Vic 2018.

ww.patronatestudisosonencs.cat
@EstudisOsonencs

Premis literaris, artístics i 
pedagògics Miquel Martí i Pol. El 
dia 10 de novembre, en el marc de 
les Jornades Miquel Martí i Pol, al 
Teatre Eliseu de Roda de Ter i 
conduït pel periodista Xavier 
Graset va tenir lloc l’acte de 
lliurament del: III Premi 
InstapoemaMMP i del III Premi 
d’Il·lustració de Poesia Miquel 
Martí i Pol, entre altres. El III Premi 
InstapoemaMMP va aconseguir 83 
participants i el va guanyar 
Karma.oz, i en el III Premi 
d’Il·lustració de Poesia Miquel Martí 
i Pol, al qual s’hi van presentar 6 
propostes, va quedar guanyadora 
la il·lustradora Maria Palet. La 
FACM forma part del jurat del 
Premi InstapoemmaMMP. Aquests 
guardons, que organitza la 
Fundació Miquel Martí i Pol i 
l’Ajuntament de Roda de Ter, 
compten amb el suport de la 
Fundació i el BBVA, entre d’altres.  

www.miquelmartiipol.cat  
#instapoemammp2019    
@FundacioMMP

16è Festival Nits de Cinema 
Oriental – “Les Nits més 
petites”. El festival, que aplega 
uns 12.000 espectadors 
anualment, va durar una setmana 
durant la qual es van succeir tot un 
seguit d’activitats com la música, la 
gastronomia, les exposicions i el 
cinema asiàtic. Des de la FACM, 
per segon any, hem donat suport a 
“Les Nits més petites”. Es tracta de 
sessions gratuïtes de cinema 
pensades per als més menuts però 
aptes per a tots els públics i 
obertes a tothom. Es van projectar 
una pel·lícula del Japó, dues de 
xineses, una de tailandesa i una 
altra de Taiwan, amb missatges per 
educar en valors com l’amistat, la 
felicitat, l’esforç, l’amor i la cura pel 
medi ambient, les quals van 
aconseguir captar l’interès de 721 
persones.

www.cinemaoriental.com   
#cinemaoriental   
@CinemaOriental

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. La 
instal·lació museogràfica, de 
caràcter permanent, interpreta la 
vida dels monjos en un monestir i 
manté intacta la distribució i 
estructura originals. Durant tot l’any 
s’hi programen diferents activitats 
culturals, com el Festival d’Estiu de 
Sant Pere de Casserres, que 
enguany va acollir les actuacions 
de Pep Poblet & Nito Figueras, 
Duble Buble i Gerard Quintana; el 
XV Encontre literari, 3 veus 3 estils 
i una Jam poètica, en el marc de la 
festa de clausura del cicle de 
poesia Els Vespres Malgastats. 
El monestir és gestionat pel 
Consell Comarcal d’Osona i 
compta amb el suport històric de la 
FACM i el BBVA.

Visites a Sant Pere de Casserres. 
Per tal de donar a conèixer el 
monestir, la Fundació i el BBVA 
organitzen visites guiades amb 
col·lectius i entitats que hi estan 
vinculades. Enguany se’n van fer 7 
amb esmorzar inclòs. En total, en 
van poder gaudir 247 persones.

www.santperedecasserres.cat

Osona Debats: la cohesió social. 
Jornada anual de debat dedicada a 
diferents temàtiques d’interès i 
actualitat per a la comarca que 
enguany ha arribat a la 6a edició. 
Es va fer el 29 de novembre a la 
Sala Modernista del Casino de Vic i 
va comptar amb la coordinació de 
la pedagoga Montserrat 
Solerdelcoll. Hi va haver 
intervencions d’Ester Busquets, 
professora d’ètica de la UVic-UCC, 
i  Rafa Madariaga, professor 
d’Economia de la Facultat 
d’Empresa i Comunicació de la 
UVic-UCC; Miquel Franch, 
educador social i exalcalde de 
Torelló, i Betlem Parés, 
coordinadora de l’Àrea de serveis a 
les persones i promoció econòmica 
de l’Ajuntament de Manlleu.
 
A més, es va constituir una taula 
formada per cinc persones les 
quals van explicar experiències 
que contribueixen a afavorir la 
cohesió social: Quim Crusellas, 
director del Festival Nits de Cinema 
Oriental; Carme Vilaregut, 
presidenta de l’Associació de veïns 
i veïnes del Remei; Dolors Solà, 
mestra, filòloga i exdirectora del 
Centre per a la Normalització 
lingüística, i M. Assumpció 
Martínez, advocada i 
col·laboradora en diferents 
moviments socials i feministes. Per 
acabar, es va fer un debat entre els 
i les participants i el públic 
assistent que va aplegar unes 80 
persones. Les intervencions dels 
ponents es recullen en una 
publicació.

Osona Debats és una iniciativa de 
la Fundació Antiga Caixa Manlleu 
coorganitzada amb l’Ateneu de Vic 
i que compta amb la col·laboració 
del Consell Comarcal d’Osona.

Els Vespres Malgastats.  És un 
cicle de poesia contemporània en 
català que es fa a les biblioteques 
de la comarca d’Osona des de fa 
dos anys. Aquesta edició va 
comptar amb 20 poetes agrupats 
per parelles i 10 artistes visuals 
que es van encarregar de fer els 
cartells personalitzats per a cada 
una de les sessions poètiques. El 
cicle va recórrer 10 biblioteques, es 
va iniciar el mes de febrer i va 
acabar amb una jam poètica el 
mes de juny al monestir de Sant 
Pere de Casserres. 
Els Vespres Malgastats l’organitza 
La Malgastada Associació amb la 
col·laboració de les biblioteques de 
la comarca i algunes editorials i 
entitats entre les quals la Fundació 
Antiga Caixa Manlleu. 

@evmalgastats   
@elsvespresmalgastats

Concert de Nadal. El 22 de 
desembre va tenir lloc l’actuació 
amb el Cor Vivaldi - Petits Cantors 
de Catalunya amb dues obres: A 
Ceremony of Carols de Benjamin 
Britten i Dancing Day de John 
Rutter. El concert, que va omplir 
l’església de Santa Maria de 
Manlleu, va estar organitzat per 
l’entitat Amics de la Música en el 
seu 29è Cicle de Concerts a 
Manlleu. Aquesta activitat té el seu 
origen en el tradicional concert de 
Nadal que oferia Caixa Manlleu als 
seus clients, amics i col·laboradors.
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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 
(Associació de Pares per a la 
Integració de Nens Discapacitats a 
l’Escola Pública).
- Sant Quirze de Besora. Locals 
destinats a auditori i a la biblioteca 
Pompeu Fabra.
- 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 l’ús de les 
entitats. 
- Sant Pere de Torelló. Local 
destinat a l’ús de les entitats. 
- Montesquiu. Escola de música i 
altres activitats culturals.
- Masies de Voltregà. Escola EFA 
Quintanes. Escola de formació 
professional

Sala Torner (Sant Pere de Torelló)

Biblioteca Ll. Millet i Pagès (Aiguafreda)   

Consell Joventut -Taller bicis (Seva)Auditori (Sant Quirze de Besora)

Aula de teatre (Sant Bartomeu del Grau) 

Aula APINDEP (Sta. Eulàlia de Ronçana)

Aula de música (Montesquiu)

Casal de la Gent Gran (Folgueroles)

Casal de la Gent Gran
(Hostalets de Balenyà) 

Persones
Beneficiàries
11.700
Entitats
77
Activitats
129



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. 

XV Festival BBVA de Música 
Religiosa de Vic. El festival es 
programa per Setmana Santa i 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. Enguany va comptar 
amb 8 concerts a La Pietat, 
l’església de l’Escorial, St. 
Domènec, el Museu Episcopal, el 
Monestir de Sant Pere de 
Casserres, a la plaça Bisbe Abat 
Oliba i també amb una conferència 
a càrrec de Miquel Desclot en 
col·laboració amb Vic, Ciutat 
Cuidadora” a la Casa de la 
Convalescència. Abans de cada 
concert es fa una breu presentació 
que realitza un periodista musical 
de renom. Es destinen entrades 
gratuïtes a persones vinculades 
amb entitats socials. El Festival 
l’organitza la Comissió de les 
Parròquies de la Pietat, el Carme i 
Sant Domènec, i la Fundació 
Antiga Caixa Manlleu amb la 
col·laboració de BBVA, 
l’Ajuntament de Vic i El 9Nou.

www.musicareligiosavic.cat    
@fmrvic     

 

ManlleuActua. Teatre infantil i 
juvenil a escena. La jornada 
ofereix als infants i joves la 
possibilitat de ser ells els 
protagonistes i actors teatrals. Es 
va comptar amb dues actuacions 
infantils de la Cia.Teatre Centre de 
Manlleu i el grup Xarxa Teatre de 
Torelló, un dinar Intermezzo amb 
una performance, dues actuacions 
de joves a càrrec de l’Aula de 
Teatre de Mataró i l’Aula de Teatre 
de Martorell, una lectura 
dramatitzada amb nens i nenes de 
les escoles de Manlleu i una altra 
amb joves dels IES, i un taller 
d’escriptura teatral també per a 
joves. Les cinc escoles de primària 
van presentar les seves obres i 
alumnes d’altres escoles van 
ser-ne el públic. 
ManlleuActua està organitzat per la 
Fundació Antiga Caixa Manlleu i 
compta amb un equip de joves 
voluntaris/àries. Té el suport de 
l’Ajuntament de Manlleu, el BBVA, 
la Fundació Antigues Caixes 
Catalanes, la Biblioteca de Manlleu 
i els centres educatius 
manlleuencs. 
    
#manlleuactua   @manlleuactua

32a 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 es van 
presentar dos treballs. El premi, 
dotat amb 3.000 €, que atorga 
íntegrament la Fundació, va ser per 
L’educació dels minyons de Vic i 
comarca en l’època moderna de 
Xevi Camprubí i Pla. L’acte, que va 
tenir lloc el dia 16 de novembre al 
Temple Romà de Vic, també va 
comptar amb el lliurament del 
Premi Plana de Vic Jove, que 
atorga la Fundació Puig-Porret, i 
amb una conferència impartida per 
Marcos Fernández-Martínez 
(PLECO, University of Antwerp) 
titulada La contaminació per nitrats 
amenaça la biodiversitat: el cas de 
les fonts a Osona.

El mes d’abril es va presentar el 
llibre Abarracats. La pesta de 
1650-1654 a la Muntanya Catalana 
de Girona a Manresa, de Francesc 
Roma i Casanovas, que va ser 
l’obra guanyadora del 31è Premi 
Plana de Vic 2018.

ww.patronatestudisosonencs.cat
@EstudisOsonencs

Premis literaris, artístics i 
pedagògics Miquel Martí i Pol. El 
dia 10 de novembre, en el marc de 
les Jornades Miquel Martí i Pol, al 
Teatre Eliseu de Roda de Ter i 
conduït pel periodista Xavier 
Graset va tenir lloc l’acte de 
lliurament del: III Premi 
InstapoemaMMP i del III Premi 
d’Il·lustració de Poesia Miquel 
Martí i Pol, entre altres. El III Premi 
InstapoemaMMP va aconseguir 83 
participants i el va guanyar 
Karma.oz, i en el III Premi 
d’Il·lustració de Poesia Miquel Martí 
i Pol, al qual s’hi van presentar 6 
propostes, va quedar guanyadora 
la il·lustradora Maria Palet. La 
FACM forma part del jurat del 
Premi InstapoemmaMMP. Aquests 
guardons, que organitza la 
Fundació Miquel Martí i Pol i 
l’Ajuntament de Roda de Ter, 
compten amb el suport de la 
Fundació i el BBVA, entre d’altres.  

www.miquelmartiipol.cat  
#instapoemammp2019    
@FundacioMMP

Ens agrada contribuir a 
l’educació i difusió del 
coneixement de les persones per 
fomentar la capacitat crítica, 
responsable i més lliure. 

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, que 
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, 
jardineria, 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. 
L’escola col·labora amb 
l’associació Ecomuseu del Blat per 
fer visible el ric patrimoni agrari de 
la Plana de Vic. 

Aquest curs 2018/2019 s’hi ha 
format un total de 278 alumnes. 

www.quintanes.com

El Centre Eqüestre Quintanes 
(CEQUIN), situat també a la finca 
de Quintanes, que ofereix 
pupil·latges i maneig de cavalls, 
acollida de poltres, cavalls d’esport 
amb alguna lesió i estança de 
cavalls en edat avançada. També 
duu a terme activitats d’àmbit 
social com les d’equinoteràpia: 
l’equitació terapèutica i 
l’equinoteràpia social. 
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16è Festival Nits de Cinema 
Oriental – “Les Nits més 
petites”. El festival, que aplega 
uns 12.000 espectadors 
anualment, va durar una setmana 
durant la qual es van succeir tot un 
seguit d’activitats com la música, la 
gastronomia, les exposicions i el 
cinema asiàtic. Des de la FACM, 
per segon any, hem donat suport a 
“Les Nits més petites”. Es tracta de 
sessions gratuïtes de cinema 
pensades per als més menuts però 
aptes per a tots els públics i 
obertes a tothom. Es van projectar 
una pel·lícula del Japó, dues de 
xineses, una de tailandesa i una 
altra de Taiwan, amb missatges per 
educar en valors com l’amistat, la 
felicitat, l’esforç, l’amor i la cura pel 
medi ambient, les quals van 
aconseguir captar l’interès de 721 
persones.

www.cinemaoriental.com   
#cinemaoriental   
@CinemaOriental

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. La 
instal·lació museogràfica, de 
caràcter permanent, interpreta la 
vida dels monjos en un monestir i 
manté intacta la distribució i 
estructura originals. Durant tot l’any 
s’hi programen diferents activitats 
culturals, com el Festival d’Estiu de 
Sant Pere de Casserres, que 
enguany va acollir les actuacions 
de Pep Poblet & Nito Figueras, 
Duble Buble i Gerard Quintana; el 
XV Encontre literari, 3 veus 3 estils 
i una Jam poètica, en el marc de la 
festa de clausura del cicle de 
poesia Els Vespres Malgastats. 
El monestir és gestionat pel 
Consell Comarcal d’Osona i 
compta amb el suport històric de la 
FACM i el BBVA.

Visites a Sant Pere de Casserres. 
Per tal de donar a conèixer el 
monestir, la Fundació i el BBVA 
organitzen visites guiades amb 
col·lectius i entitats que hi estan 
vinculades. Enguany se’n van fer 7 
amb esmorzar inclòs. En total, en 
van poder gaudir 247 persones.

www.santperedecasserres.cat

Osona Debats: la cohesió social. 
Jornada anual de debat dedicada a 
diferents temàtiques d’interès i 
actualitat per a la comarca que 
enguany ha arribat a la 6a edició. 
Es va fer el 29 de novembre a la 
Sala Modernista del Casino de Vic i 
va comptar amb la coordinació de 
la pedagoga Montserrat 
Solerdelcoll. Hi va haver 
intervencions d’Ester Busquets, 
professora d’ètica de la UVic-UCC, 
i  Rafa Madariaga, professor 
d’Economia de la Facultat 
d’Empresa i Comunicació de la 
UVic-UCC; Miquel Franch, 
educador social i exalcalde de 
Torelló, i Betlem Parés, 
coordinadora de l’Àrea de serveis a 
les persones i promoció econòmica 
de l’Ajuntament de Manlleu.
 
A més, es va constituir una taula 
formada per cinc persones les 
quals van explicar experiències 
que contribueixen a afavorir la 
cohesió social: Quim Crusellas, 
director del Festival Nits de Cinema 
Oriental; Carme Vilaregut, 
presidenta de l’Associació de veïns 
i veïnes del Remei; Dolors Solà, 
mestra, filòloga i exdirectora del 
Centre per a la Normalització 
lingüística, i M. Assumpció 
Martínez, advocada i 
col·laboradora en diferents 
moviments socials i feministes. Per 
acabar, es va fer un debat entre els 
i les participants i el públic 
assistent que va aplegar unes 80 
persones. Les intervencions dels 
ponents es recullen en una 
publicació.

Osona Debats és una iniciativa de 
la Fundació Antiga Caixa Manlleu 
coorganitzada amb l’Ateneu de Vic 
i que compta amb la col·laboració 
del Consell Comarcal d’Osona.

Els Vespres Malgastats.  És un 
cicle de poesia contemporània en 
català que es fa a les biblioteques 
de la comarca d’Osona des de fa 
dos anys. Aquesta edició va 
comptar amb 20 poetes agrupats 
per parelles i 10 artistes visuals 
que es van encarregar de fer els 
cartells personalitzats per a cada 
una de les sessions poètiques. El 
cicle va recórrer 10 biblioteques, es 
va iniciar el mes de febrer i va 
acabar amb una jam poètica el 
mes de juny al monestir de Sant 
Pere de Casserres. 
Els Vespres Malgastats l’organitza 
La Malgastada Associació amb la 
col·laboració de les biblioteques de 
la comarca i algunes editorials i 
entitats entre les quals la Fundació 
Antiga Caixa Manlleu. 

@evmalgastats   
@elsvespresmalgastats

Concert de Nadal. El 22 de 
desembre va tenir lloc l’actuació 
amb el Cor Vivaldi - Petits Cantors 
de Catalunya amb dues obres: A 
Ceremony of Carols de Benjamin 
Britten i Dancing Day de John 
Rutter. El concert, que va omplir 
l’església de Santa Maria de 
Manlleu, va estar organitzat per 
l’entitat Amics de la Música en el 
seu 29è Cicle de Concerts a 
Manlleu. Aquesta activitat té el seu 
origen en el tradicional concert de 
Nadal que oferia Caixa Manlleu als 
seus clients, amics i col·laboradors.
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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. 

XV Festival BBVA de Música 
Religiosa de Vic. El festival es 
programa per Setmana Santa i 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. Enguany va comptar 
amb 8 concerts a La Pietat, 
l’església de l’Escorial, St. 
Domènec, el Museu Episcopal, el 
Monestir de Sant Pere de 
Casserres, a la plaça Bisbe Abat 
Oliba i també amb una conferència 
a càrrec de Miquel Desclot en 
col·laboració amb Vic, Ciutat 
Cuidadora” a la Casa de la 
Convalescència. Abans de cada 
concert es fa una breu presentació 
que realitza un periodista musical 
de renom. Es destinen entrades 
gratuïtes a persones vinculades 
amb entitats socials. El Festival 
l’organitza la Comissió de les 
Parròquies de la Pietat, el Carme i 
Sant Domènec, i la Fundació 
Antiga Caixa Manlleu amb la 
col·laboració de BBVA, 
l’Ajuntament de Vic i El 9Nou.

www.musicareligiosavic.cat    
@fmrvic     

 

ManlleuActua. Teatre infantil i 
juvenil a escena. La jornada 
ofereix als infants i joves la 
possibilitat de ser ells els 
protagonistes i actors teatrals. Es 
va comptar amb dues actuacions 
infantils de la Cia.Teatre Centre de 
Manlleu i el grup Xarxa Teatre de 
Torelló, un dinar Intermezzo amb 
una performance, dues actuacions 
de joves a càrrec de l’Aula de 
Teatre de Mataró i l’Aula de Teatre 
de Martorell, una lectura 
dramatitzada amb nens i nenes de 
les escoles de Manlleu i una altra 
amb joves dels IES, i un taller 
d’escriptura teatral també per a 
joves. Les cinc escoles de primària 
van presentar les seves obres i 
alumnes d’altres escoles van 
ser-ne el públic. 
ManlleuActua està organitzat per la 
Fundació Antiga Caixa Manlleu i 
compta amb un equip de joves 
voluntaris/àries. Té el suport de 
l’Ajuntament de Manlleu, el BBVA, 
la Fundació Antigues Caixes 
Catalanes, la Biblioteca de Manlleu 
i els centres educatius 
manlleuencs. 
    
#manlleuactua   @manlleuactua

32a 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 es van 
presentar dos treballs. El premi, 
dotat amb 3.000 €, que atorga 
íntegrament la Fundació, va ser per 
L’educació dels minyons de Vic i 
comarca en l’època moderna de 
Xevi Camprubí i Pla. L’acte, que va 
tenir lloc el dia 16 de novembre al 
Temple Romà de Vic, també va 
comptar amb el lliurament del 
Premi Plana de Vic Jove, que 
atorga la Fundació Puig-Porret, i 
amb una conferència impartida per 
Marcos Fernández-Martínez 
(PLECO, University of Antwerp) 
titulada La contaminació per nitrats 
amenaça la biodiversitat: el cas de 
les fonts a Osona.

El mes d’abril es va presentar el 
llibre Abarracats. La pesta de 
1650-1654 a la Muntanya Catalana 
de Girona a Manresa, de Francesc 
Roma i Casanovas, que va ser 
l’obra guanyadora del 31è Premi 
Plana de Vic 2018.

ww.patronatestudisosonencs.cat
@EstudisOsonencs

Premis literaris, artístics i 
pedagògics Miquel Martí i Pol. El 
dia 10 de novembre, en el marc de 
les Jornades Miquel Martí i Pol, al 
Teatre Eliseu de Roda de Ter i 
conduït pel periodista Xavier 
Graset va tenir lloc l’acte de 
lliurament del: III Premi 
InstapoemaMMP i del III Premi 
d’Il·lustració de Poesia Miquel 
Martí i Pol, entre altres. El III Premi 
InstapoemaMMP va aconseguir 83 
participants i el va guanyar 
Karma.oz, i en el III Premi 
d’Il·lustració de Poesia Miquel Martí 
i Pol, al qual s’hi van presentar 6 
propostes, va quedar guanyadora 
la il·lustradora Maria Palet. La 
FACM forma part del jurat del 
Premi InstapoemmaMMP. Aquests 
guardons, que organitza la 
Fundació Miquel Martí i Pol i 
l’Ajuntament de Roda de Ter, 
compten amb el suport de la 
Fundació i el BBVA, entre d’altres.  

www.miquelmartiipol.cat  
#instapoemammp2019    
@FundacioMMP

16è Festival Nits de Cinema 
Oriental – “Les Nits més 
petites”. El festival, que aplega 
uns 12.000 espectadors 
anualment, va durar una setmana 
durant la qual es van succeir tot un 
seguit d’activitats com la música, la 
gastronomia, les exposicions i el 
cinema asiàtic. Des de la FACM, 
per segon any, hem donat suport a 
“Les Nits més petites”. Es tracta de 
sessions gratuïtes de cinema 
pensades per als més menuts però 
aptes per a tots els públics i 
obertes a tothom. Es van projectar 
una pel·lícula del Japó, dues de 
xineses, una de tailandesa i una 
altra de Taiwan, amb missatges per 
educar en valors com l’amistat, la 
felicitat, l’esforç, l’amor i la cura pel 
medi ambient, les quals van 
aconseguir captar l’interès de 721 
persones.

www.cinemaoriental.com   
#cinemaoriental   
@CinemaOriental

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. La 
instal·lació museogràfica, de 
caràcter permanent, interpreta la 
vida dels monjos en un monestir i 
manté intacta la distribució i 
estructura originals. Durant tot l’any 
s’hi programen diferents activitats 
culturals, com el Festival d’Estiu de 
Sant Pere de Casserres, que 
enguany va acollir les actuacions 
de Pep Poblet & Nito Figueras, 
Duble Buble i Gerard Quintana; el 
XV Encontre literari, 3 veus 3 estils 
i una Jam poètica, en el marc de la 
festa de clausura del cicle de 
poesia Els Vespres Malgastats. 
El monestir és gestionat pel 
Consell Comarcal d’Osona i 
compta amb el suport històric de la 
FACM i el BBVA.

Visites a Sant Pere de Casserres. 
Per tal de donar a conèixer el 
monestir, la Fundació i el BBVA 
organitzen visites guiades amb 
col·lectius i entitats que hi estan 
vinculades. Enguany se’n van fer 7 
amb esmorzar inclòs. En total, en 
van poder gaudir 247 persones.

www.santperedecasserres.cat

Osona Debats: la cohesió social. 
Jornada anual de debat dedicada a 
diferents temàtiques d’interès i 
actualitat per a la comarca que 
enguany ha arribat a la 6a edició. 
Es va fer el 29 de novembre a la 
Sala Modernista del Casino de Vic i 
va comptar amb la coordinació de 
la pedagoga Montserrat 
Solerdelcoll. Hi va haver 
intervencions d’Ester Busquets, 
professora d’ètica de la UVic-UCC, 
i  Rafa Madariaga, professor 
d’Economia de la Facultat 
d’Empresa i Comunicació de la 
UVic-UCC; Miquel Franch, 
educador social i exalcalde de 
Torelló, i Betlem Parés, 
coordinadora de l’Àrea de serveis a 
les persones i promoció econòmica 
de l’Ajuntament de Manlleu.
 
A més, es va constituir una taula 
formada per cinc persones les 
quals van explicar experiències 
que contribueixen a afavorir la 
cohesió social: Quim Crusellas, 
director del Festival Nits de Cinema 
Oriental; Carme Vilaregut, 
presidenta de l’Associació de veïns 
i veïnes del Remei; Dolors Solà, 
mestra, filòloga i exdirectora del 
Centre per a la Normalització 
lingüística, i M. Assumpció 
Martínez, advocada i 
col·laboradora en diferents 
moviments socials i feministes. Per 
acabar, es va fer un debat entre els 
i les participants i el públic 
assistent que va aplegar unes 80 
persones. Les intervencions dels 
ponents es recullen en una 
publicació.

Osona Debats és una iniciativa de 
la Fundació Antiga Caixa Manlleu 
coorganitzada amb l’Ateneu de Vic 
i que compta amb la col·laboració 
del Consell Comarcal d’Osona.

Els Vespres Malgastats.  És un 
cicle de poesia contemporània en 
català que es fa a les biblioteques 
de la comarca d’Osona des de fa 
dos anys. Aquesta edició va 
comptar amb 20 poetes agrupats 
per parelles i 10 artistes visuals 
que es van encarregar de fer els 
cartells personalitzats per a cada 
una de les sessions poètiques. El 
cicle va recórrer 10 biblioteques, es 
va iniciar el mes de febrer i va 
acabar amb una jam poètica el 
mes de juny al monestir de Sant 
Pere de Casserres. 
Els Vespres Malgastats l’organitza 
La Malgastada Associació amb la 
col·laboració de les biblioteques de 
la comarca i algunes editorials i 
entitats entre les quals la Fundació 
Antiga Caixa Manlleu. 

@evmalgastats   
@elsvespresmalgastats

Concert de Nadal. El 22 de 
desembre va tenir lloc l’actuació 
amb el Cor Vivaldi - Petits Cantors 
de Catalunya amb dues obres: A 
Ceremony of Carols de Benjamin 
Britten i Dancing Day de John 
Rutter. El concert, que va omplir 
l’església de Santa Maria de 
Manlleu, va estar organitzat per 
l’entitat Amics de la Música en el 
seu 29è Cicle de Concerts a 
Manlleu. Aquesta activitat té el seu 
origen en el tradicional concert de 
Nadal que oferia Caixa Manlleu als 
seus clients, amics i col·laboradors.
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30a edició dels Ajuts Fundació 
Antiga Caixa Manlleu i BBVA a la 
Mobilitat Internacional i 
Pràctiques Internacionals 
d’Aprenentatge-servei de la 
UVic-UCC.

La convocatòria d’aquests ajuts té 
dues modalitats. La primera és per 
a estudiants de la UVic-UCC que 
participen en un programa de 
mobilitat acadèmica internacional 
en alguna institució amb la qual la 
UVic-UCC té un conveni de 
col·laboració firmat. La segona està 
destinada als estudiants de la 
Facultat de Ciències de la Salut i 
Benestar (FCSB) que participen en 
un programa de pràctiques 
internacionals 
d’aprenentatge-servei al Nepal o al 
Camerun i als alumnes de la 
Facultat d’Educació, Traducció i 
Ciències Humanes (FETCH) que 
ho fan a Guatemala, Gàmbia, el 
Senegal, el Marroc i el Nepal.
L’acte de lliurament dels ajuts, que 
enguany s’han atorgat a un total de 
30 estudiants, també va concedir 
un premi al millor vídeo de 
l’experiència viscuda per una 
estudiant del curs anterior. 
Enguany es commemoraven els 30 
anys de lliurament d’ajuts i, entre 
altres intervencions, es va comptar 
amb una conferència a càrrec de 
Joan Masnou amb el títol “La 
mobilitat, una ocasió per afinar la 
mirada”. 
Des del curs 1990-91, aquestes 
beques han aportat als i les 
estudiants un total de 495.000€ en 
826 ajuts. Aquests ajuts han 
facilitat els estudis i la mobilitat 
internacional en 43 països 
diferents. A més, en aquests 30 
anys, s’han atorgat 15 premis al 
millor reportatge audiovisual, amb 
un import per valor de 5.500€.

@uvic_relin    
@CampusInternacionalUVic

Cursa dels 7 Portals. En el marc 
de la Festa Major de Vic es va 
organitzar la IV Cursa dels 7 
Portals per fomentar una activitat 
esportiva nocturna vinculada amb 
el patrimoni cultural vigatà. Hi va 
haver 1.000 persones inscrites, 
de les quals 120 eren infants. La 
recaptació solidària, enguany, va 
anar destinada a la Fundació 
Projecte i Vida. Cada participant va 
obtenir un díptic amb informació 
sobre els 7 portals, és a dir, els 
accessos viaris que tenia la ciutat 
en l’època medieval. La Cursa 
l’organitza l’Àrea d’Esports de 
l’Ajuntament de Vic conjuntament 
amb les entitats: Vic-ETB, Club 
Atlètic Vic i Unió Excursionista, així 
com diverses botigues d’esports. 
La FACM i el BBVA hi han donat 
suport per segon any consecutiu.

 



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. 

XV Festival BBVA de Música 
Religiosa de Vic. El festival es 
programa per Setmana Santa i 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. Enguany va comptar 
amb 8 concerts a La Pietat, 
l’església de l’Escorial, St. 
Domènec, el Museu Episcopal, el 
Monestir de Sant Pere de 
Casserres, a la plaça Bisbe Abat 
Oliba i també amb una conferència 
a càrrec de Miquel Desclot en 
col·laboració amb Vic, Ciutat 
Cuidadora” a la Casa de la 
Convalescència. Abans de cada 
concert es fa una breu presentació 
que realitza un periodista musical 
de renom. Es destinen entrades 
gratuïtes a persones vinculades 
amb entitats socials. El Festival 
l’organitza la Comissió de les 
Parròquies de la Pietat, el Carme i 
Sant Domènec, i la Fundació 
Antiga Caixa Manlleu amb la 
col·laboració de BBVA, 
l’Ajuntament de Vic i El 9Nou.

www.musicareligiosavic.cat    
@fmrvic     

 

ManlleuActua. Teatre infantil i 
juvenil a escena. La jornada 
ofereix als infants i joves la 
possibilitat de ser ells els 
protagonistes i actors teatrals. Es 
va comptar amb dues actuacions 
infantils de la Cia.Teatre Centre de 
Manlleu i el grup Xarxa Teatre de 
Torelló, un dinar Intermezzo amb 
una performance, dues actuacions 
de joves a càrrec de l’Aula de 
Teatre de Mataró i l’Aula de Teatre 
de Martorell, una lectura 
dramatitzada amb nens i nenes de 
les escoles de Manlleu i una altra 
amb joves dels IES, i un taller 
d’escriptura teatral també per a 
joves. Les cinc escoles de primària 
van presentar les seves obres i 
alumnes d’altres escoles van 
ser-ne el públic. 
ManlleuActua està organitzat per la 
Fundació Antiga Caixa Manlleu i 
compta amb un equip de joves 
voluntaris/àries. Té el suport de 
l’Ajuntament de Manlleu, el BBVA, 
la Fundació Antigues Caixes 
Catalanes, la Biblioteca de Manlleu 
i els centres educatius 
manlleuencs. 
    
#manlleuactua   @manlleuactua

32a 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 es van 
presentar dos treballs. El premi, 
dotat amb 3.000 €, que atorga 
íntegrament la Fundació, va ser per 
L’educació dels minyons de Vic i 
comarca en l’època moderna de 
Xevi Camprubí i Pla. L’acte, que va 
tenir lloc el dia 16 de novembre al 
Temple Romà de Vic, també va 
comptar amb el lliurament del 
Premi Plana de Vic Jove, que 
atorga la Fundació Puig-Porret, i 
amb una conferència impartida per 
Marcos Fernández-Martínez 
(PLECO, University of Antwerp) 
titulada La contaminació per nitrats 
amenaça la biodiversitat: el cas de 
les fonts a Osona.

El mes d’abril es va presentar el 
llibre Abarracats. La pesta de 
1650-1654 a la Muntanya Catalana 
de Girona a Manresa, de Francesc 
Roma i Casanovas, que va ser 
l’obra guanyadora del 31è Premi 
Plana de Vic 2018.

ww.patronatestudisosonencs.cat
@EstudisOsonencs

Premis literaris, artístics i 
pedagògics Miquel Martí i Pol. El 
dia 10 de novembre, en el marc de 
les Jornades Miquel Martí i Pol, al 
Teatre Eliseu de Roda de Ter i 
conduït pel periodista Xavier 
Graset va tenir lloc l’acte de 
lliurament del: III Premi 
InstapoemaMMP i del III Premi 
d’Il·lustració de Poesia Miquel 
Martí i Pol, entre altres. El III Premi 
InstapoemaMMP va aconseguir 83 
participants i el va guanyar 
Karma.oz, i en el III Premi 
d’Il·lustració de Poesia Miquel Martí 
i Pol, al qual s’hi van presentar 6 
propostes, va quedar guanyadora 
la il·lustradora Maria Palet. La 
FACM forma part del jurat del 
Premi InstapoemmaMMP. Aquests 
guardons, que organitza la 
Fundació Miquel Martí i Pol i 
l’Ajuntament de Roda de Ter, 
compten amb el suport de la 
Fundació i el BBVA, entre d’altres.  

www.miquelmartiipol.cat  
#instapoemammp2019    
@FundacioMMP
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16è Festival Nits de Cinema 
Oriental – “Les Nits més 
petites”. El festival, que aplega 
uns 12.000 espectadors 
anualment, va durar una setmana 
durant la qual es van succeir tot un 
seguit d’activitats com la música, la 
gastronomia, les exposicions i el 
cinema asiàtic. Des de la FACM, 
per segon any, hem donat suport a 
“Les Nits més petites”. Es tracta de 
sessions gratuïtes de cinema 
pensades per als més menuts però 
aptes per a tots els públics i 
obertes a tothom. Es van projectar 
una pel·lícula del Japó, dues de 
xineses, una de tailandesa i una 
altra de Taiwan, amb missatges per 
educar en valors com l’amistat, la 
felicitat, l’esforç, l’amor i la cura pel 
medi ambient, les quals van 
aconseguir captar l’interès de 721 
persones.

www.cinemaoriental.com   
#cinemaoriental   
@CinemaOriental

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. La 
instal·lació museogràfica, de 
caràcter permanent, interpreta la 
vida dels monjos en un monestir i 
manté intacta la distribució i 
estructura originals. Durant tot l’any 
s’hi programen diferents activitats 
culturals, com el Festival d’Estiu de 
Sant Pere de Casserres, que 
enguany va acollir les actuacions 
de Pep Poblet & Nito Figueras, 
Duble Buble i Gerard Quintana; el 
XV Encontre literari, 3 veus 3 estils 
i una Jam poètica, en el marc de la 
festa de clausura del cicle de 
poesia Els Vespres Malgastats. 
El monestir és gestionat pel 
Consell Comarcal d’Osona i 
compta amb el suport històric de la 
FACM i el BBVA.

Visites a Sant Pere de Casserres. 
Per tal de donar a conèixer el 
monestir, la Fundació i el BBVA 
organitzen visites guiades amb 
col·lectius i entitats que hi estan 
vinculades. Enguany se’n van fer 7 
amb esmorzar inclòs. En total, en 
van poder gaudir 247 persones.

www.santperedecasserres.cat

Osona Debats: la cohesió social. 
Jornada anual de debat dedicada a 
diferents temàtiques d’interès i 
actualitat per a la comarca que 
enguany ha arribat a la 6a edició. 
Es va fer el 29 de novembre a la 
Sala Modernista del Casino de Vic i 
va comptar amb la coordinació de 
la pedagoga Montserrat 
Solerdelcoll. Hi va haver 
intervencions d’Ester Busquets, 
professora d’ètica de la UVic-UCC, 
i  Rafa Madariaga, professor 
d’Economia de la Facultat 
d’Empresa i Comunicació de la 
UVic-UCC; Miquel Franch, 
educador social i exalcalde de 
Torelló, i Betlem Parés, 
coordinadora de l’Àrea de serveis a 
les persones i promoció econòmica 
de l’Ajuntament de Manlleu.
 
A més, es va constituir una taula 
formada per cinc persones les 
quals van explicar experiències 
que contribueixen a afavorir la 
cohesió social: Quim Crusellas, 
director del Festival Nits de Cinema 
Oriental; Carme Vilaregut, 
presidenta de l’Associació de veïns 
i veïnes del Remei; Dolors Solà, 
mestra, filòloga i exdirectora del 
Centre per a la Normalització 
lingüística, i M. Assumpció 
Martínez, advocada i 
col·laboradora en diferents 
moviments socials i feministes. Per 
acabar, es va fer un debat entre els 
i les participants i el públic 
assistent que va aplegar unes 80 
persones. Les intervencions dels 
ponents es recullen en una 
publicació.

Osona Debats és una iniciativa de 
la Fundació Antiga Caixa Manlleu 
coorganitzada amb l’Ateneu de Vic 
i que compta amb la col·laboració 
del Consell Comarcal d’Osona.

Els Vespres Malgastats.  És un 
cicle de poesia contemporània en 
català que es fa a les biblioteques 
de la comarca d’Osona des de fa 
dos anys. Aquesta edició va 
comptar amb 20 poetes agrupats 
per parelles i 10 artistes visuals 
que es van encarregar de fer els 
cartells personalitzats per a cada 
una de les sessions poètiques. El 
cicle va recórrer 10 biblioteques, es 
va iniciar el mes de febrer i va 
acabar amb una jam poètica el 
mes de juny al monestir de Sant 
Pere de Casserres. 
Els Vespres Malgastats l’organitza 
La Malgastada Associació amb la 
col·laboració de les biblioteques de 
la comarca i algunes editorials i 
entitats entre les quals la Fundació 
Antiga Caixa Manlleu. 

@evmalgastats   
@elsvespresmalgastats

Concert de Nadal. El 22 de 
desembre va tenir lloc l’actuació 
amb el Cor Vivaldi - Petits Cantors 
de Catalunya amb dues obres: A 
Ceremony of Carols de Benjamin 
Britten i Dancing Day de John 
Rutter. El concert, que va omplir 
l’església de Santa Maria de 
Manlleu, va estar organitzat per 
l’entitat Amics de la Música en el 
seu 29è Cicle de Concerts a 
Manlleu. Aquesta activitat té el seu 
origen en el tradicional concert de 
Nadal que oferia Caixa Manlleu als 
seus clients, amics i col·laboradors.
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Barry Sargent, violí - Ensemble Tramuntana (Vic)



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. 

XV Festival BBVA de Música 
Religiosa de Vic. El festival es 
programa per Setmana Santa i 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. Enguany va comptar 
amb 8 concerts a La Pietat, 
l’església de l’Escorial, St. 
Domènec, el Museu Episcopal, el 
Monestir de Sant Pere de 
Casserres, a la plaça Bisbe Abat 
Oliba i també amb una conferència 
a càrrec de Miquel Desclot en 
col·laboració amb Vic, Ciutat 
Cuidadora” a la Casa de la 
Convalescència. Abans de cada 
concert es fa una breu presentació 
que realitza un periodista musical 
de renom. Es destinen entrades 
gratuïtes a persones vinculades 
amb entitats socials. El Festival 
l’organitza la Comissió de les 
Parròquies de la Pietat, el Carme i 
Sant Domènec, i la Fundació 
Antiga Caixa Manlleu amb la 
col·laboració de BBVA, 
l’Ajuntament de Vic i El 9Nou.

www.musicareligiosavic.cat    
@fmrvic     

 

ManlleuActua. Teatre infantil i 
juvenil a escena. La jornada 
ofereix als infants i joves la 
possibilitat de ser ells els 
protagonistes i actors teatrals. Es 
va comptar amb dues actuacions 
infantils de la Cia.Teatre Centre de 
Manlleu i el grup Xarxa Teatre de 
Torelló, un dinar Intermezzo amb 
una performance, dues actuacions 
de joves a càrrec de l’Aula de 
Teatre de Mataró i l’Aula de Teatre 
de Martorell, una lectura 
dramatitzada amb nens i nenes de 
les escoles de Manlleu i una altra 
amb joves dels IES, i un taller 
d’escriptura teatral també per a 
joves. Les cinc escoles de primària 
van presentar les seves obres i 
alumnes d’altres escoles van 
ser-ne el públic. 
ManlleuActua està organitzat per la 
Fundació Antiga Caixa Manlleu i 
compta amb un equip de joves 
voluntaris/àries. Té el suport de 
l’Ajuntament de Manlleu, el BBVA, 
la Fundació Antigues Caixes 
Catalanes, la Biblioteca de Manlleu 
i els centres educatius 
manlleuencs. 
    
#manlleuactua   @manlleuactua

32a 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 es van 
presentar dos treballs. El premi, 
dotat amb 3.000 €, que atorga 
íntegrament la Fundació, va ser per 
L’educació dels minyons de Vic i 
comarca en l’època moderna de 
Xevi Camprubí i Pla. L’acte, que va 
tenir lloc el dia 16 de novembre al 
Temple Romà de Vic, també va 
comptar amb el lliurament del 
Premi Plana de Vic Jove, que 
atorga la Fundació Puig-Porret, i 
amb una conferència impartida per 
Marcos Fernández-Martínez 
(PLECO, University of Antwerp) 
titulada La contaminació per nitrats 
amenaça la biodiversitat: el cas de 
les fonts a Osona.

El mes d’abril es va presentar el 
llibre Abarracats. La pesta de 
1650-1654 a la Muntanya Catalana 
de Girona a Manresa, de Francesc 
Roma i Casanovas, que va ser 
l’obra guanyadora del 31è Premi 
Plana de Vic 2018.

ww.patronatestudisosonencs.cat
@EstudisOsonencs

Premis literaris, artístics i 
pedagògics Miquel Martí i Pol. El 
dia 10 de novembre, en el marc de 
les Jornades Miquel Martí i Pol, al 
Teatre Eliseu de Roda de Ter i 
conduït pel periodista Xavier 
Graset va tenir lloc l’acte de 
lliurament del: III Premi 
InstapoemaMMP i del III Premi 
d’Il·lustració de Poesia Miquel 
Martí i Pol, entre altres. El III Premi 
InstapoemaMMP va aconseguir 83 
participants i el va guanyar 
Karma.oz, i en el III Premi 
d’Il·lustració de Poesia Miquel Martí 
i Pol, al qual s’hi van presentar 6 
propostes, va quedar guanyadora 
la il·lustradora Maria Palet. La 
FACM forma part del jurat del 
Premi InstapoemmaMMP. Aquests 
guardons, que organitza la 
Fundació Miquel Martí i Pol i 
l’Ajuntament de Roda de Ter, 
compten amb el suport de la 
Fundació i el BBVA, entre d’altres.  

www.miquelmartiipol.cat  
#instapoemammp2019    
@FundacioMMP

16è Festival Nits de Cinema 
Oriental – “Les Nits més 
petites”. El festival, que aplega 
uns 12.000 espectadors 
anualment, va durar una setmana 
durant la qual es van succeir tot un 
seguit d’activitats com la música, la 
gastronomia, les exposicions i el 
cinema asiàtic. Des de la FACM, 
per segon any, hem donat suport a 
“Les Nits més petites”. Es tracta de 
sessions gratuïtes de cinema 
pensades per als més menuts però 
aptes per a tots els públics i 
obertes a tothom. Es van projectar 
una pel·lícula del Japó, dues de 
xineses, una de tailandesa i una 
altra de Taiwan, amb missatges per 
educar en valors com l’amistat, la 
felicitat, l’esforç, l’amor i la cura pel 
medi ambient, les quals van 
aconseguir captar l’interès de 721 
persones.

www.cinemaoriental.com   
#cinemaoriental   
@CinemaOriental

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. La 
instal·lació museogràfica, de 
caràcter permanent, interpreta la 
vida dels monjos en un monestir i 
manté intacta la distribució i 
estructura originals. Durant tot l’any 
s’hi programen diferents activitats 
culturals, com el Festival d’Estiu de 
Sant Pere de Casserres, que 
enguany va acollir les actuacions 
de Pep Poblet & Nito Figueras, 
Duble Buble i Gerard Quintana; el 
XV Encontre literari, 3 veus 3 estils 
i una Jam poètica, en el marc de la 
festa de clausura del cicle de 
poesia Els Vespres Malgastats. 
El monestir és gestionat pel 
Consell Comarcal d’Osona i 
compta amb el suport històric de la 
FACM i el BBVA.

Visites a Sant Pere de Casserres. 
Per tal de donar a conèixer el 
monestir, la Fundació i el BBVA 
organitzen visites guiades amb 
col·lectius i entitats que hi estan 
vinculades. Enguany se’n van fer 7 
amb esmorzar inclòs. En total, en 
van poder gaudir 247 persones.

www.santperedecasserres.cat

Osona Debats: la cohesió social. 
Jornada anual de debat dedicada a 
diferents temàtiques d’interès i 
actualitat per a la comarca que 
enguany ha arribat a la 6a edició. 
Es va fer el 29 de novembre a la 
Sala Modernista del Casino de Vic i 
va comptar amb la coordinació de 
la pedagoga Montserrat 
Solerdelcoll. Hi va haver 
intervencions d’Ester Busquets, 
professora d’ètica de la UVic-UCC, 
i  Rafa Madariaga, professor 
d’Economia de la Facultat 
d’Empresa i Comunicació de la 
UVic-UCC; Miquel Franch, 
educador social i exalcalde de 
Torelló, i Betlem Parés, 
coordinadora de l’Àrea de serveis a 
les persones i promoció econòmica 
de l’Ajuntament de Manlleu.
 
A més, es va constituir una taula 
formada per cinc persones les 
quals van explicar experiències 
que contribueixen a afavorir la 
cohesió social: Quim Crusellas, 
director del Festival Nits de Cinema 
Oriental; Carme Vilaregut, 
presidenta de l’Associació de veïns 
i veïnes del Remei; Dolors Solà, 
mestra, filòloga i exdirectora del 
Centre per a la Normalització 
lingüística, i M. Assumpció 
Martínez, advocada i 
col·laboradora en diferents 
moviments socials i feministes. Per 
acabar, es va fer un debat entre els 
i les participants i el públic 
assistent que va aplegar unes 80 
persones. Les intervencions dels 
ponents es recullen en una 
publicació.

Osona Debats és una iniciativa de 
la Fundació Antiga Caixa Manlleu 
coorganitzada amb l’Ateneu de Vic 
i que compta amb la col·laboració 
del Consell Comarcal d’Osona.

Els Vespres Malgastats.  És un 
cicle de poesia contemporània en 
català que es fa a les biblioteques 
de la comarca d’Osona des de fa 
dos anys. Aquesta edició va 
comptar amb 20 poetes agrupats 
per parelles i 10 artistes visuals 
que es van encarregar de fer els 
cartells personalitzats per a cada 
una de les sessions poètiques. El 
cicle va recórrer 10 biblioteques, es 
va iniciar el mes de febrer i va 
acabar amb una jam poètica el 
mes de juny al monestir de Sant 
Pere de Casserres. 
Els Vespres Malgastats l’organitza 
La Malgastada Associació amb la 
col·laboració de les biblioteques de 
la comarca i algunes editorials i 
entitats entre les quals la Fundació 
Antiga Caixa Manlleu. 

@evmalgastats   
@elsvespresmalgastats

Concert de Nadal. El 22 de 
desembre va tenir lloc l’actuació 
amb el Cor Vivaldi - Petits Cantors 
de Catalunya amb dues obres: A 
Ceremony of Carols de Benjamin 
Britten i Dancing Day de John 
Rutter. El concert, que va omplir 
l’església de Santa Maria de 
Manlleu, va estar organitzat per 
l’entitat Amics de la Música en el 
seu 29è Cicle de Concerts a 
Manlleu. Aquesta activitat té el seu 
origen en el tradicional concert de 
Nadal que oferia Caixa Manlleu als 
seus clients, amics i col·laboradors.
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Cia. Xarxa Teatre de Torelló. Jeux d’enfants  
(Manlleu)

Acte de lliurament dels premis (Vic)

Acte de lliurament dels premis (Roda de Ter)



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. 

XV Festival BBVA de Música 
Religiosa de Vic. El festival es 
programa per Setmana Santa i 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. Enguany va comptar 
amb 8 concerts a La Pietat, 
l’església de l’Escorial, St. 
Domènec, el Museu Episcopal, el 
Monestir de Sant Pere de 
Casserres, a la plaça Bisbe Abat 
Oliba i també amb una conferència 
a càrrec de Miquel Desclot en 
col·laboració amb Vic, Ciutat 
Cuidadora” a la Casa de la 
Convalescència. Abans de cada 
concert es fa una breu presentació 
que realitza un periodista musical 
de renom. Es destinen entrades 
gratuïtes a persones vinculades 
amb entitats socials. El Festival 
l’organitza la Comissió de les 
Parròquies de la Pietat, el Carme i 
Sant Domènec, i la Fundació 
Antiga Caixa Manlleu amb la 
col·laboració de BBVA, 
l’Ajuntament de Vic i El 9Nou.

www.musicareligiosavic.cat    
@fmrvic     

 

ManlleuActua. Teatre infantil i 
juvenil a escena. La jornada 
ofereix als infants i joves la 
possibilitat de ser ells els 
protagonistes i actors teatrals. Es 
va comptar amb dues actuacions 
infantils de la Cia.Teatre Centre de 
Manlleu i el grup Xarxa Teatre de 
Torelló, un dinar Intermezzo amb 
una performance, dues actuacions 
de joves a càrrec de l’Aula de 
Teatre de Mataró i l’Aula de Teatre 
de Martorell, una lectura 
dramatitzada amb nens i nenes de 
les escoles de Manlleu i una altra 
amb joves dels IES, i un taller 
d’escriptura teatral també per a 
joves. Les cinc escoles de primària 
van presentar les seves obres i 
alumnes d’altres escoles van 
ser-ne el públic. 
ManlleuActua està organitzat per la 
Fundació Antiga Caixa Manlleu i 
compta amb un equip de joves 
voluntaris/àries. Té el suport de 
l’Ajuntament de Manlleu, el BBVA, 
la Fundació Antigues Caixes 
Catalanes, la Biblioteca de Manlleu 
i els centres educatius 
manlleuencs. 
    
#manlleuactua   @manlleuactua

32a 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 es van 
presentar dos treballs. El premi, 
dotat amb 3.000 €, que atorga 
íntegrament la Fundació, va ser per 
L’educació dels minyons de Vic i 
comarca en l’època moderna de 
Xevi Camprubí i Pla. L’acte, que va 
tenir lloc el dia 16 de novembre al 
Temple Romà de Vic, també va 
comptar amb el lliurament del 
Premi Plana de Vic Jove, que 
atorga la Fundació Puig-Porret, i 
amb una conferència impartida per 
Marcos Fernández-Martínez 
(PLECO, University of Antwerp) 
titulada La contaminació per nitrats 
amenaça la biodiversitat: el cas de 
les fonts a Osona.

El mes d’abril es va presentar el 
llibre Abarracats. La pesta de 
1650-1654 a la Muntanya Catalana 
de Girona a Manresa, de Francesc 
Roma i Casanovas, que va ser 
l’obra guanyadora del 31è Premi 
Plana de Vic 2018.

ww.patronatestudisosonencs.cat
@EstudisOsonencs

Premis literaris, artístics i 
pedagògics Miquel Martí i Pol. El 
dia 10 de novembre, en el marc de 
les Jornades Miquel Martí i Pol, al 
Teatre Eliseu de Roda de Ter i 
conduït pel periodista Xavier 
Graset va tenir lloc l’acte de 
lliurament del: III Premi 
InstapoemaMMP i del III Premi 
d’Il·lustració de Poesia Miquel 
Martí i Pol, entre altres. El III Premi 
InstapoemaMMP va aconseguir 83 
participants i el va guanyar 
Karma.oz, i en el III Premi 
d’Il·lustració de Poesia Miquel Martí 
i Pol, al qual s’hi van presentar 6 
propostes, va quedar guanyadora 
la il·lustradora Maria Palet. La 
FACM forma part del jurat del 
Premi InstapoemmaMMP. Aquests 
guardons, que organitza la 
Fundació Miquel Martí i Pol i 
l’Ajuntament de Roda de Ter, 
compten amb el suport de la 
Fundació i el BBVA, entre d’altres.  

www.miquelmartiipol.cat  
#instapoemammp2019    
@FundacioMMP

16è Festival Nits de Cinema 
Oriental – “Les Nits més 
petites”. El festival, que aplega 
uns 12.000 espectadors 
anualment, va durar una setmana 
durant la qual es van succeir tot un 
seguit d’activitats com la música, la 
gastronomia, les exposicions i el 
cinema asiàtic. Des de la FACM, 
per segon any, hem donat suport a 
“Les Nits més petites”. Es tracta de 
sessions gratuïtes de cinema 
pensades per als més menuts però 
aptes per a tots els públics i 
obertes a tothom. Es van projectar 
una pel·lícula del Japó, dues de 
xineses, una de tailandesa i una 
altra de Taiwan, amb missatges per 
educar en valors com l’amistat, la 
felicitat, l’esforç, l’amor i la cura pel 
medi ambient, les quals van 
aconseguir captar l’interès de 721 
persones.

www.cinemaoriental.com   
#cinemaoriental   
@CinemaOriental

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. La 
instal·lació museogràfica, de 
caràcter permanent, interpreta la 
vida dels monjos en un monestir i 
manté intacta la distribució i 
estructura originals. Durant tot l’any 
s’hi programen diferents activitats 
culturals, com el Festival d’Estiu de 
Sant Pere de Casserres, que 
enguany va acollir les actuacions 
de Pep Poblet & Nito Figueras, 
Duble Buble i Gerard Quintana; el 
XV Encontre literari, 3 veus 3 estils 
i una Jam poètica, en el marc de la 
festa de clausura del cicle de 
poesia Els Vespres Malgastats. 
El monestir és gestionat pel 
Consell Comarcal d’Osona i 
compta amb el suport històric de la 
FACM i el BBVA.

Visites a Sant Pere de Casserres. 
Per tal de donar a conèixer el 
monestir, la Fundació i el BBVA 
organitzen visites guiades amb 
col·lectius i entitats que hi estan 
vinculades. Enguany se’n van fer 7 
amb esmorzar inclòs. En total, en 
van poder gaudir 247 persones.

www.santperedecasserres.cat

Osona Debats: la cohesió social. 
Jornada anual de debat dedicada a 
diferents temàtiques d’interès i 
actualitat per a la comarca que 
enguany ha arribat a la 6a edició. 
Es va fer el 29 de novembre a la 
Sala Modernista del Casino de Vic i 
va comptar amb la coordinació de 
la pedagoga Montserrat 
Solerdelcoll. Hi va haver 
intervencions d’Ester Busquets, 
professora d’ètica de la UVic-UCC, 
i  Rafa Madariaga, professor 
d’Economia de la Facultat 
d’Empresa i Comunicació de la 
UVic-UCC; Miquel Franch, 
educador social i exalcalde de 
Torelló, i Betlem Parés, 
coordinadora de l’Àrea de serveis a 
les persones i promoció econòmica 
de l’Ajuntament de Manlleu.
 
A més, es va constituir una taula 
formada per cinc persones les 
quals van explicar experiències 
que contribueixen a afavorir la 
cohesió social: Quim Crusellas, 
director del Festival Nits de Cinema 
Oriental; Carme Vilaregut, 
presidenta de l’Associació de veïns 
i veïnes del Remei; Dolors Solà, 
mestra, filòloga i exdirectora del 
Centre per a la Normalització 
lingüística, i M. Assumpció 
Martínez, advocada i 
col·laboradora en diferents 
moviments socials i feministes. Per 
acabar, es va fer un debat entre els 
i les participants i el públic 
assistent que va aplegar unes 80 
persones. Les intervencions dels 
ponents es recullen en una 
publicació.

Osona Debats és una iniciativa de 
la Fundació Antiga Caixa Manlleu 
coorganitzada amb l’Ateneu de Vic 
i que compta amb la col·laboració 
del Consell Comarcal d’Osona.

Els Vespres Malgastats.  És un 
cicle de poesia contemporània en 
català que es fa a les biblioteques 
de la comarca d’Osona des de fa 
dos anys. Aquesta edició va 
comptar amb 20 poetes agrupats 
per parelles i 10 artistes visuals 
que es van encarregar de fer els 
cartells personalitzats per a cada 
una de les sessions poètiques. El 
cicle va recórrer 10 biblioteques, es 
va iniciar el mes de febrer i va 
acabar amb una jam poètica el 
mes de juny al monestir de Sant 
Pere de Casserres. 
Els Vespres Malgastats l’organitza 
La Malgastada Associació amb la 
col·laboració de les biblioteques de 
la comarca i algunes editorials i 
entitats entre les quals la Fundació 
Antiga Caixa Manlleu. 

@evmalgastats   
@elsvespresmalgastats

Concert de Nadal. El 22 de 
desembre va tenir lloc l’actuació 
amb el Cor Vivaldi - Petits Cantors 
de Catalunya amb dues obres: A 
Ceremony of Carols de Benjamin 
Britten i Dancing Day de John 
Rutter. El concert, que va omplir 
l’església de Santa Maria de 
Manlleu, va estar organitzat per 
l’entitat Amics de la Música en el 
seu 29è Cicle de Concerts a 
Manlleu. Aquesta activitat té el seu 
origen en el tradicional concert de 
Nadal que oferia Caixa Manlleu als 
seus clients, amics i col·laboradors.
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Gerard Quintana en concert



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. 

XV Festival BBVA de Música 
Religiosa de Vic. El festival es 
programa per Setmana Santa i 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. Enguany va comptar 
amb 8 concerts a La Pietat, 
l’església de l’Escorial, St. 
Domènec, el Museu Episcopal, el 
Monestir de Sant Pere de 
Casserres, a la plaça Bisbe Abat 
Oliba i també amb una conferència 
a càrrec de Miquel Desclot en 
col·laboració amb Vic, Ciutat 
Cuidadora” a la Casa de la 
Convalescència. Abans de cada 
concert es fa una breu presentació 
que realitza un periodista musical 
de renom. Es destinen entrades 
gratuïtes a persones vinculades 
amb entitats socials. El Festival 
l’organitza la Comissió de les 
Parròquies de la Pietat, el Carme i 
Sant Domènec, i la Fundació 
Antiga Caixa Manlleu amb la 
col·laboració de BBVA, 
l’Ajuntament de Vic i El 9Nou.

www.musicareligiosavic.cat    
@fmrvic     

 

ManlleuActua. Teatre infantil i 
juvenil a escena. La jornada 
ofereix als infants i joves la 
possibilitat de ser ells els 
protagonistes i actors teatrals. Es 
va comptar amb dues actuacions 
infantils de la Cia.Teatre Centre de 
Manlleu i el grup Xarxa Teatre de 
Torelló, un dinar Intermezzo amb 
una performance, dues actuacions 
de joves a càrrec de l’Aula de 
Teatre de Mataró i l’Aula de Teatre 
de Martorell, una lectura 
dramatitzada amb nens i nenes de 
les escoles de Manlleu i una altra 
amb joves dels IES, i un taller 
d’escriptura teatral també per a 
joves. Les cinc escoles de primària 
van presentar les seves obres i 
alumnes d’altres escoles van 
ser-ne el públic. 
ManlleuActua està organitzat per la 
Fundació Antiga Caixa Manlleu i 
compta amb un equip de joves 
voluntaris/àries. Té el suport de 
l’Ajuntament de Manlleu, el BBVA, 
la Fundació Antigues Caixes 
Catalanes, la Biblioteca de Manlleu 
i els centres educatius 
manlleuencs. 
    
#manlleuactua   @manlleuactua

32a 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 es van 
presentar dos treballs. El premi, 
dotat amb 3.000 €, que atorga 
íntegrament la Fundació, va ser per 
L’educació dels minyons de Vic i 
comarca en l’època moderna de 
Xevi Camprubí i Pla. L’acte, que va 
tenir lloc el dia 16 de novembre al 
Temple Romà de Vic, també va 
comptar amb el lliurament del 
Premi Plana de Vic Jove, que 
atorga la Fundació Puig-Porret, i 
amb una conferència impartida per 
Marcos Fernández-Martínez 
(PLECO, University of Antwerp) 
titulada La contaminació per nitrats 
amenaça la biodiversitat: el cas de 
les fonts a Osona.

El mes d’abril es va presentar el 
llibre Abarracats. La pesta de 
1650-1654 a la Muntanya Catalana 
de Girona a Manresa, de Francesc 
Roma i Casanovas, que va ser 
l’obra guanyadora del 31è Premi 
Plana de Vic 2018.

ww.patronatestudisosonencs.cat
@EstudisOsonencs

Premis literaris, artístics i 
pedagògics Miquel Martí i Pol. El 
dia 10 de novembre, en el marc de 
les Jornades Miquel Martí i Pol, al 
Teatre Eliseu de Roda de Ter i 
conduït pel periodista Xavier 
Graset va tenir lloc l’acte de 
lliurament del: III Premi 
InstapoemaMMP i del III Premi 
d’Il·lustració de Poesia Miquel 
Martí i Pol, entre altres. El III Premi 
InstapoemaMMP va aconseguir 83 
participants i el va guanyar 
Karma.oz, i en el III Premi 
d’Il·lustració de Poesia Miquel Martí 
i Pol, al qual s’hi van presentar 6 
propostes, va quedar guanyadora 
la il·lustradora Maria Palet. La 
FACM forma part del jurat del 
Premi InstapoemmaMMP. Aquests 
guardons, que organitza la 
Fundació Miquel Martí i Pol i 
l’Ajuntament de Roda de Ter, 
compten amb el suport de la 
Fundació i el BBVA, entre d’altres.  

www.miquelmartiipol.cat  
#instapoemammp2019    
@FundacioMMP

16è Festival Nits de Cinema 
Oriental – “Les Nits més 
petites”. El festival, que aplega 
uns 12.000 espectadors 
anualment, va durar una setmana 
durant la qual es van succeir tot un 
seguit d’activitats com la música, la 
gastronomia, les exposicions i el 
cinema asiàtic. Des de la FACM, 
per segon any, hem donat suport a 
“Les Nits més petites”. Es tracta de 
sessions gratuïtes de cinema 
pensades per als més menuts però 
aptes per a tots els públics i 
obertes a tothom. Es van projectar 
una pel·lícula del Japó, dues de 
xineses, una de tailandesa i una 
altra de Taiwan, amb missatges per 
educar en valors com l’amistat, la 
felicitat, l’esforç, l’amor i la cura pel 
medi ambient, les quals van 
aconseguir captar l’interès de 721 
persones.

www.cinemaoriental.com   
#cinemaoriental   
@CinemaOriental

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. La 
instal·lació museogràfica, de 
caràcter permanent, interpreta la 
vida dels monjos en un monestir i 
manté intacta la distribució i 
estructura originals. Durant tot l’any 
s’hi programen diferents activitats 
culturals, com el Festival d’Estiu de 
Sant Pere de Casserres, que 
enguany va acollir les actuacions 
de Pep Poblet & Nito Figueras, 
Duble Buble i Gerard Quintana; el 
XV Encontre literari, 3 veus 3 estils 
i una Jam poètica, en el marc de la 
festa de clausura del cicle de 
poesia Els Vespres Malgastats. 
El monestir és gestionat pel 
Consell Comarcal d’Osona i 
compta amb el suport històric de la 
FACM i el BBVA.

Visites a Sant Pere de Casserres. 
Per tal de donar a conèixer el 
monestir, la Fundació i el BBVA 
organitzen visites guiades amb 
col·lectius i entitats que hi estan 
vinculades. Enguany se’n van fer 7 
amb esmorzar inclòs. En total, en 
van poder gaudir 247 persones.

www.santperedecasserres.cat

Osona Debats: la cohesió social. 
Jornada anual de debat dedicada a 
diferents temàtiques d’interès i 
actualitat per a la comarca que 
enguany ha arribat a la 6a edició. 
Es va fer el 29 de novembre a la 
Sala Modernista del Casino de Vic i 
va comptar amb la coordinació de 
la pedagoga Montserrat 
Solerdelcoll. Hi va haver 
intervencions d’Ester Busquets, 
professora d’ètica de la UVic-UCC, 
i  Rafa Madariaga, professor 
d’Economia de la Facultat 
d’Empresa i Comunicació de la 
UVic-UCC; Miquel Franch, 
educador social i exalcalde de 
Torelló, i Betlem Parés, 
coordinadora de l’Àrea de serveis a 
les persones i promoció econòmica 
de l’Ajuntament de Manlleu.
 
A més, es va constituir una taula 
formada per cinc persones les 
quals van explicar experiències 
que contribueixen a afavorir la 
cohesió social: Quim Crusellas, 
director del Festival Nits de Cinema 
Oriental; Carme Vilaregut, 
presidenta de l’Associació de veïns 
i veïnes del Remei; Dolors Solà, 
mestra, filòloga i exdirectora del 
Centre per a la Normalització 
lingüística, i M. Assumpció 
Martínez, advocada i 
col·laboradora en diferents 
moviments socials i feministes. Per 
acabar, es va fer un debat entre els 
i les participants i el públic 
assistent que va aplegar unes 80 
persones. Les intervencions dels 
ponents es recullen en una 
publicació.

Osona Debats és una iniciativa de 
la Fundació Antiga Caixa Manlleu 
coorganitzada amb l’Ateneu de Vic 
i que compta amb la col·laboració 
del Consell Comarcal d’Osona.

Els Vespres Malgastats.  És un 
cicle de poesia contemporània en 
català que es fa a les biblioteques 
de la comarca d’Osona des de fa 
dos anys. Aquesta edició va 
comptar amb 20 poetes agrupats 
per parelles i 10 artistes visuals 
que es van encarregar de fer els 
cartells personalitzats per a cada 
una de les sessions poètiques. El 
cicle va recórrer 10 biblioteques, es 
va iniciar el mes de febrer i va 
acabar amb una jam poètica el 
mes de juny al monestir de Sant 
Pere de Casserres. 
Els Vespres Malgastats l’organitza 
La Malgastada Associació amb la 
col·laboració de les biblioteques de 
la comarca i algunes editorials i 
entitats entre les quals la Fundació 
Antiga Caixa Manlleu. 

@evmalgastats   
@elsvespresmalgastats

Concert de Nadal. El 22 de 
desembre va tenir lloc l’actuació 
amb el Cor Vivaldi - Petits Cantors 
de Catalunya amb dues obres: A 
Ceremony of Carols de Benjamin 
Britten i Dancing Day de John 
Rutter. El concert, que va omplir 
l’església de Santa Maria de 
Manlleu, va estar organitzat per 
l’entitat Amics de la Música en el 
seu 29è Cicle de Concerts a 
Manlleu. Aquesta activitat té el seu 
origen en el tradicional concert de 
Nadal que oferia Caixa Manlleu als 
seus clients, amics i col·laboradors.
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Les poetes Sònia Moya i Àngels Gregori
(St. Quirze de Besora)

Cor Vivaldi a l’església de Sta. Maria (Manlleu)



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. 

XV Festival BBVA de Música 
Religiosa de Vic. El festival es 
programa per Setmana Santa i 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. Enguany va comptar 
amb 8 concerts a La Pietat, 
l’església de l’Escorial, St. 
Domènec, el Museu Episcopal, el 
Monestir de Sant Pere de 
Casserres, a la plaça Bisbe Abat 
Oliba i també amb una conferència 
a càrrec de Miquel Desclot en 
col·laboració amb Vic, Ciutat 
Cuidadora” a la Casa de la 
Convalescència. Abans de cada 
concert es fa una breu presentació 
que realitza un periodista musical 
de renom. Es destinen entrades 
gratuïtes a persones vinculades 
amb entitats socials. El Festival 
l’organitza la Comissió de les 
Parròquies de la Pietat, el Carme i 
Sant Domènec, i la Fundació 
Antiga Caixa Manlleu amb la 
col·laboració de BBVA, 
l’Ajuntament de Vic i El 9Nou.

www.musicareligiosavic.cat    
@fmrvic     

 

ManlleuActua. Teatre infantil i 
juvenil a escena. La jornada 
ofereix als infants i joves la 
possibilitat de ser ells els 
protagonistes i actors teatrals. Es 
va comptar amb dues actuacions 
infantils de la Cia.Teatre Centre de 
Manlleu i el grup Xarxa Teatre de 
Torelló, un dinar Intermezzo amb 
una performance, dues actuacions 
de joves a càrrec de l’Aula de 
Teatre de Mataró i l’Aula de Teatre 
de Martorell, una lectura 
dramatitzada amb nens i nenes de 
les escoles de Manlleu i una altra 
amb joves dels IES, i un taller 
d’escriptura teatral també per a 
joves. Les cinc escoles de primària 
van presentar les seves obres i 
alumnes d’altres escoles van 
ser-ne el públic. 
ManlleuActua està organitzat per la 
Fundació Antiga Caixa Manlleu i 
compta amb un equip de joves 
voluntaris/àries. Té el suport de 
l’Ajuntament de Manlleu, el BBVA, 
la Fundació Antigues Caixes 
Catalanes, la Biblioteca de Manlleu 
i els centres educatius 
manlleuencs. 
    
#manlleuactua   @manlleuactua

32a 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 es van 
presentar dos treballs. El premi, 
dotat amb 3.000 €, que atorga 
íntegrament la Fundació, va ser per 
L’educació dels minyons de Vic i 
comarca en l’època moderna de 
Xevi Camprubí i Pla. L’acte, que va 
tenir lloc el dia 16 de novembre al 
Temple Romà de Vic, també va 
comptar amb el lliurament del 
Premi Plana de Vic Jove, que 
atorga la Fundació Puig-Porret, i 
amb una conferència impartida per 
Marcos Fernández-Martínez 
(PLECO, University of Antwerp) 
titulada La contaminació per nitrats 
amenaça la biodiversitat: el cas de 
les fonts a Osona.

El mes d’abril es va presentar el 
llibre Abarracats. La pesta de 
1650-1654 a la Muntanya Catalana 
de Girona a Manresa, de Francesc 
Roma i Casanovas, que va ser 
l’obra guanyadora del 31è Premi 
Plana de Vic 2018.

ww.patronatestudisosonencs.cat
@EstudisOsonencs

Premis literaris, artístics i 
pedagògics Miquel Martí i Pol. El 
dia 10 de novembre, en el marc de 
les Jornades Miquel Martí i Pol, al 
Teatre Eliseu de Roda de Ter i 
conduït pel periodista Xavier 
Graset va tenir lloc l’acte de 
lliurament del: III Premi 
InstapoemaMMP i del III Premi 
d’Il·lustració de Poesia Miquel 
Martí i Pol, entre altres. El III Premi 
InstapoemaMMP va aconseguir 83 
participants i el va guanyar 
Karma.oz, i en el III Premi 
d’Il·lustració de Poesia Miquel Martí 
i Pol, al qual s’hi van presentar 6 
propostes, va quedar guanyadora 
la il·lustradora Maria Palet. La 
FACM forma part del jurat del 
Premi InstapoemmaMMP. Aquests 
guardons, que organitza la 
Fundació Miquel Martí i Pol i 
l’Ajuntament de Roda de Ter, 
compten amb el suport de la 
Fundació i el BBVA, entre d’altres.  

www.miquelmartiipol.cat  
#instapoemammp2019    
@FundacioMMP

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 ha continuat formant 
part del Consell de Redacció. L’any 
2019 han sortit a la llum els 
números 112 i 113, que es faran 
arribar a les universitats catalanes i 
als centres de secundària d’Osona. 
 

Osona Debats: el patrimoni 
cultural.  Fruit de la cinquena 
edició de la jornada anual Osona 
Debats (2018), la Fundació Antiga 
Caixa Manlleu, amb la col·laboració 
de l’Ateneu de Vic, el Consell 
Comarcal d’Osona i el Museu del 
Ter va publicar el volum de les 
ponències que van tenir lloc en el 
marc d’aquesta jornada, 
coordinada per Carles García, 
director del Museu del Ter. En la 
publicació hi apareixen textos de 
Maria Ocaña, Imma Ollich, Mercè 
Colom, Jaume Ayats i Pere Cases.
Es distribueix gratuïtament a les 
entitats i institucions interessades.Pu
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16è Festival Nits de Cinema 
Oriental – “Les Nits més 
petites”. El festival, que aplega 
uns 12.000 espectadors 
anualment, va durar una setmana 
durant la qual es van succeir tot un 
seguit d’activitats com la música, la 
gastronomia, les exposicions i el 
cinema asiàtic. Des de la FACM, 
per segon any, hem donat suport a 
“Les Nits més petites”. Es tracta de 
sessions gratuïtes de cinema 
pensades per als més menuts però 
aptes per a tots els públics i 
obertes a tothom. Es van projectar 
una pel·lícula del Japó, dues de 
xineses, una de tailandesa i una 
altra de Taiwan, amb missatges per 
educar en valors com l’amistat, la 
felicitat, l’esforç, l’amor i la cura pel 
medi ambient, les quals van 
aconseguir captar l’interès de 721 
persones.

www.cinemaoriental.com   
#cinemaoriental   
@CinemaOriental

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. La 
instal·lació museogràfica, de 
caràcter permanent, interpreta la 
vida dels monjos en un monestir i 
manté intacta la distribució i 
estructura originals. Durant tot l’any 
s’hi programen diferents activitats 
culturals, com el Festival d’Estiu de 
Sant Pere de Casserres, que 
enguany va acollir les actuacions 
de Pep Poblet & Nito Figueras, 
Duble Buble i Gerard Quintana; el 
XV Encontre literari, 3 veus 3 estils 
i una Jam poètica, en el marc de la 
festa de clausura del cicle de 
poesia Els Vespres Malgastats. 
El monestir és gestionat pel 
Consell Comarcal d’Osona i 
compta amb el suport històric de la 
FACM i el BBVA.

Visites a Sant Pere de Casserres. 
Per tal de donar a conèixer el 
monestir, la Fundació i el BBVA 
organitzen visites guiades amb 
col·lectius i entitats que hi estan 
vinculades. Enguany se’n van fer 7 
amb esmorzar inclòs. En total, en 
van poder gaudir 247 persones.

www.santperedecasserres.cat

Osona Debats: la cohesió social. 
Jornada anual de debat dedicada a 
diferents temàtiques d’interès i 
actualitat per a la comarca que 
enguany ha arribat a la 6a edició. 
Es va fer el 29 de novembre a la 
Sala Modernista del Casino de Vic i 
va comptar amb la coordinació de 
la pedagoga Montserrat 
Solerdelcoll. Hi va haver 
intervencions d’Ester Busquets, 
professora d’ètica de la UVic-UCC, 
i  Rafa Madariaga, professor 
d’Economia de la Facultat 
d’Empresa i Comunicació de la 
UVic-UCC; Miquel Franch, 
educador social i exalcalde de 
Torelló, i Betlem Parés, 
coordinadora de l’Àrea de serveis a 
les persones i promoció econòmica 
de l’Ajuntament de Manlleu.
 
A més, es va constituir una taula 
formada per cinc persones les 
quals van explicar experiències 
que contribueixen a afavorir la 
cohesió social: Quim Crusellas, 
director del Festival Nits de Cinema 
Oriental; Carme Vilaregut, 
presidenta de l’Associació de veïns 
i veïnes del Remei; Dolors Solà, 
mestra, filòloga i exdirectora del 
Centre per a la Normalització 
lingüística, i M. Assumpció 
Martínez, advocada i 
col·laboradora en diferents 
moviments socials i feministes. Per 
acabar, es va fer un debat entre els 
i les participants i el públic 
assistent que va aplegar unes 80 
persones. Les intervencions dels 
ponents es recullen en una 
publicació.

Osona Debats és una iniciativa de 
la Fundació Antiga Caixa Manlleu 
coorganitzada amb l’Ateneu de Vic 
i que compta amb la col·laboració 
del Consell Comarcal d’Osona.

Els Vespres Malgastats.  És un 
cicle de poesia contemporània en 
català que es fa a les biblioteques 
de la comarca d’Osona des de fa 
dos anys. Aquesta edició va 
comptar amb 20 poetes agrupats 
per parelles i 10 artistes visuals 
que es van encarregar de fer els 
cartells personalitzats per a cada 
una de les sessions poètiques. El 
cicle va recórrer 10 biblioteques, es 
va iniciar el mes de febrer i va 
acabar amb una jam poètica el 
mes de juny al monestir de Sant 
Pere de Casserres. 
Els Vespres Malgastats l’organitza 
La Malgastada Associació amb la 
col·laboració de les biblioteques de 
la comarca i algunes editorials i 
entitats entre les quals la Fundació 
Antiga Caixa Manlleu. 

@evmalgastats   
@elsvespresmalgastats

Concert de Nadal. El 22 de 
desembre va tenir lloc l’actuació 
amb el Cor Vivaldi - Petits Cantors 
de Catalunya amb dues obres: A 
Ceremony of Carols de Benjamin 
Britten i Dancing Day de John 
Rutter. El concert, que va omplir 
l’església de Santa Maria de 
Manlleu, va estar organitzat per 
l’entitat Amics de la Música en el 
seu 29è Cicle de Concerts a 
Manlleu. Aquesta activitat té el seu 
origen en el tradicional concert de 
Nadal que oferia Caixa Manlleu als 
seus clients, amics i col·laboradors.
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Premi BBVA de Teatre. La 
Fundació Antigues Caixes 
Catalanes organitza a la comarca 
d’Osona algunes activitats i la 
FACM li dona suport. Aquest és el 
cas de la coordinació d’inscripcions 
i assistència a la gala de lliurament 
de premis i l’atorgament del 
reconeixement a una entitat per la 
seva tasca social a través del 
teatre. La vinculació amb el 
ManlleuActua ens ajuda a recordar 
els orígens de la creació d’aquest 
premi. 

www.premiteatre.cat     
#premibbvateatre   
@PTeatre

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 va cedir 
l’auditori de Vic a disposició del 
programa: Viure amb sentit, 
dignitat i suport al final de la vida 
en la seva quarta edició.

  

Comerç en flor. És una acció 
protagonitzada pels comerços de 
Manlleu en col·laboració amb 
l'Associació de Botiguers MAB 
Manlleu que busca donar 
rellevància al món de la floricultura 
i horticultura a través d'activitats 
comercials. Enguany es va 
celebrar la 1a edició els dies 4 i 5 
de maig, dins dels actes de la 
Primavera (en)cantada de Manlleu. 
Des de la Fundació hi vam 
participar amb l’activitat “Pinta una 
flor i emporta’t un conte”.

 

ACTIVITAT
- Fundació Antigues Caixes 
Catalanes. Newsletter amb la 
publicació dels projectes de les 
fundacions.
- BBVA. Cartellera mensual amb la 
difusió dels projectes de les 
fundacions.
- Biblioteca Municipal de Manlleu 
BBVA. Cartells amb l’aparició del 
logo de totes les activitats.
- Càritas. Presència del logo al seu 
web.
- Osonament. Placa amb el logo de 
la FACM i el BBVA al nou edifici. 
- Locals de Sant Bartomeu del 
Grau i Aiguafreda. Placa a la 
façana amb l’anagrama de la 
Fundació.
- Distribució de mantes amb el logo 
per als concerts a Sant Pere de 
Casserres.

- Revista anual i difusió de l’oferta 
de cursos de l’Escola Agrària 
Quintanes amb l’aparició del logo 
de la FACM, així com la retolació i 
senyalització de l’escola. 
- Revista Ara x Ara - Festival BBVA 
de Música Religiosa de Vic i Cursa 
dels 7 Portals.
- Difusió dels auditoris de Vic i 
Manlleu al web d’Osona Turisme.
- Retolació de la seu de la 
Fundació a Manlleu
- Diferents roll-up amb el logo de la 
Fundació per a projectes com el 
Festival BBVA de Música Religiosa 
de Vic, ManlleuActua, Osona 
Debats, Premi Emprenedoria 
Quintanes / BBVA de l’Entorn 
Rural, Parelles Artístiques, 
I Congrés de Voluntariat d’Osona, 
Els Vespres Malgastats. 

EINES DE COMUNICACIÓ

f 
Fundació Antiga Caixa Manlleu
158 seguidors 
142 posts

t
@fundacioacm 
143 seguidors 
137 tuits

www.fundacioacm.cat 
18.064 visites
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Conferència de Miquel Desclot (Casa 
Convalescència de Vic)



· Amics de la Música de Manlleu
· AFADIP
· ANC Osona
· Ajuntament d’Aiguafreda
· Ajuntament de La Garriga
· Ajuntament d’Hostalets de 
Balenyà
· 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
· Areté
· Associació de Jubilats i 
Pensionistes Casal d’Avis de 
Folgueroles
· Associació de Veïns Vic Nord
· Associació Ecomuseu del Blat
· Associació La Llar de Jubilat 
d’Hostalets de Balenyà
· Associació Nits de Cinema 
Oriental
· Associació Pobles Germans
· Associació Social de Jubilats i 
Pensionistes d’Osona
· Ateneu de Vic
· Aula d’Extensió Universitària de 
la Gent Gran d’Osona
· BBVA
· Biblioteca Aiguafreda
· Biblioteca Municipal de Manlleu 
BBVA
· Biblioteca Sant Quirze de Besora
· Càritas
· Casa Tarradellas
· Casino de Vic
· Casal de la Gent Gran de La 
Rambla de Vic
· CDR Vic
· Centre Eqüestre Quintanes
· Col·legi d’Advocats de Vic
· Colla Gegantera de Roda de Ter
· Consell Comarcal d’Osona
· Consorci per a la Normalització 
Lingüística
· Comissió de les parròquies d’el 
Carme, la Pietat i Sant Domènec
· Cooperativa Abacus
· Coral Canigó
· Cooperativa Mútua de Pa i 
Queviures
· Coordinadora d’entitats de 
voluntariat d’Osona
· Els Tonis de Manlleu
· Escola Casals - Gràcia
· Escola d’Art i Superior de Disseny 
de Vic

· Escola Pompeu Fabra (Manlleu)
· Escola Puig-Agut (Manlleu)
· Escola Quintanes
· Escola Quatre Vents (Manlleu)
· Escola Vedruna Manlleu
· Eumo Editorial
· Fòrum de Debats
· Fundació Antigues Caixes 
Catalanes
· Fundació Antiga Caixa Sabadell
· Fundació Antiga Caixa Terrassa
· Fundació El Parés
· Fundació Girbau
· Fundació Miquel Martí i Pol
· Fundació Osona Formació i 
Desenvolupament
· Fundació Projecte i Vida
· Fundació Sant Tomàs
· Fundació Viver de Bell-lloc
· Generalitat de Catalunya
· Hospital de la Santa Creu
· Hospital de Sant Jaume - Centre 
de dia
· Hospitalitat de Lourdes
· IES Antoni Pous i Argila
· Institut del Ter
· La Farinera, Centre d’Arts Visuals 
de Vic
· La Malgastada Associació
· La Salle Manlleu
· La Taca
· MAP-Manlleu Associació de 
botiguers
· Multiserveis Olea empresa 
d’inserció
· Museu del Ter de Manlleu
· Museu Episcopal de Vic
· Òmnium Cultural Osona
· Osona contra el Càncer
· Osona Turisme
· Osonament
· Patronat d’Estudis Osonencs
· Ràdio Manlleu
· Ribermúsica
· Tac Osona
· Teatre Atlàntida de Vic
· Teatre Centre
· UVic-UCC
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s Pressupost total  278.763€

Recursos obtinguts

Lloguers
Rendiments patrimoni mobiliari
Aportacions empreses i entitats
Altres ingressos

Recursos destinats

Projectes culturals
Projectes socials
Gestió del coneixement
Difusió del patrimoni
Publicacions
Despeses de personal
Servei i assesorament extern
Manteniment i conservació
del patrimoni

Santa Maria
de Besora

Santa Quirze
de BesoraSora

Orís 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 SauTavèrnoles

Folgueroles
Calldetenes

Santa Eugènia 
de Berga

Sant Sadurní 
d’Osormort

Sant Julià
de Vilatorta

TorellóMasies
de Voltregà Sant Hipòlit

de Voltregà
ManlleuSanta Cecília

de Voltregà

Sant Bartomeu 
del Grau

Olost

Gurb

Vic

Malla
Muntanyola

Tona

Taradell Espinelves

ViladrauSeva

Balenyà
El Brull

Centelles

Sant Martí
de Centelles

Collsuspina

Santa Eulàlia
de Riuprimer

Oristà

Sobremunt

MontesquiuAlpens

Sant Agustí
de Lluçanès

Sant Boi
de LluçanèsLluçà Perafita

Sant Martí 
d’Albars

Prats de
Lluçanès

Vidrà

Aiguafreda
Castellterçol
La Garriga
Santa Eulàlia de Ronçana
St. Celoni

30%

20%
28%

22%
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18%

10%

9%

4%
2%

28%

12%

17%



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

fundacio@fundacioacm.cat
www.fundacioacm.cat


