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Benvolgudes i benvolguts,

De nou presentem la memòria de 
les actuacions que la FUNDACIÓ 
ANTIGA CAIXA MANLLEU ha fet 
durant l’any. Un 2021 marcat per la 
pandèmia i que s’ha hagut d’encarar 
amb les pertinents limitacions. Val a 
dir, però, que aquest ha estat un any 
amb més esperances que l’anterior. 
Les vacunes, els tractaments i la 
lluita contra la Covid-19 donaven 
peu a visionar una sortida i un futur 
més esperançador. En aquesta 
situació, la FUNDACIÓ ANTIGA 
CAIXA MANLLEU ha realitzat un 
exercici prou acceptable. Jo diria que 
ha estat un exercici molt bo.

El treball i les reunions s’han fet 
en part telemàticament i en part 
presencialment, però l’important és 
que les tasques s’han pogut fer. Els 
projectes socials, és a dir, la part 
fonamental i motiu d’existència de 
la Fundació, s’han dut a terme i, 
fins i tot, han augmentat respecte a 
l’any anterior. S’ha posat en marxa 
el projecte MÉS (Mentoria Escolar 
Secundària) que és el resultat 
del treball fet per la comissió 
d’estratègia, que va aconsellar quin 
manteniment calia dels anteriors 
projectes i va indicar quins de nous 
serien més adients de cara al futur. 
Aquest any també s’ha pogut fer 
el Premi Emprenedoria Quintanes/
BBVA de l’Entorn Rural, suspès el 
2020 a causa de la pandèmia, a més 
de tots els altres projectes, com 
es pot comprovar en el contingut 
d’aquesta memòria.

El resultat, des del punt de vista 
patrimonial i econòmic, també ha 
estat molt bo. D’una banda, s’ha 
aclarit la propietat de l’immoble 
situat al carrer Enric Delaris 
cantonada amb Baixa Cortada de 
Manlleu, l’anomenat Centre Cultural 
Caixa Manlleu, de manera que s’ha 
pogut inscriure al Registre de la 
Propietat a favor de la FUNDACIÓ 
ANTIGA CAIXA MANLLEU. Això 
ha permès seguir amb el projecte 
de cedir aquest important edifici 
a l’Ajuntament de Manlleu per tal 
d’encabir-hi cicles formatius de la 
mà de la UVic-UCC, i, si és el cas, 
altres formacions. Esperem que el 
curs 2022/2023 ja es puguin iniciar. 
D’altra banda, l’exercici econòmic 
s’ha tancat amb un saldo positiu i, 
com es pot veure en els gràfics de 
les dades econòmiques referents 
als pressupostos, hi ha hagut un 
increment sostingut des de l’any 
2016.

En resum, la FUNDACIÓ ANTIGA 
CAIXA MANLLEU està complint 
amb el seus objectius socials i 
està mantenint i consolidant el 
seu patrimoni, de manera que la 
rendibilitat pugui garantir un futur 
tranquil i amb incidència positiva en 
la societat osonenca i catalana.
Un agraïment als col·laboradors, 
a BBVA, a Casa Tarradellas, a 
l’Ajuntament de Manlleu, etc. i també 
als patrons i voluntaris.
Entre tots ho fem possible.  

Moltes gràcies.

Miquel 
Torrents
President Fundació 
Antiga Caixa Manlleu

1.
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Amigues i amics,

Mai ens hauríem imaginat que la 
pandèmia hauria estat tan llarga. Els 
moments de desconcert i pors de 
l’any passat han esdevingut enguany 
múltiples equilibris per intentar 
normalitzar les nostres vides. I així 
ha estat també en l’entorn laboral, 
on hem continuat amb tota la 
força i amb l’esperança de poder 
fer allò que abans de la Covid-19 
era habitual. Ha estat un vaivé 
constant d’ajornaments, alteracions 
de programacions,  adaptacions 
d’aforaments i altres restriccions. 
Afortunadament, totes les activitats 
previstes es van poder dur a terme.

La pandèmia també ha fet accelerar 
canvis en la manera de treballar, 
d’organitzar-nos, de relacionar-
nos i de formar-nos, que han 
comportat de mode irreversible la 
implementació de nous sistemes 
d’aprenentatge. Les reunions 
anomenades híbrides, que tant 
s’opta per fer-les en línia com 
presencials, depenent de les 
circumstàncies de les persones 
que s’han de reunir, en serien un 
exemple.

En la memòria del 2020 parlàvem 
que aquell seria un any per 
recordar a causa de l’aparició de 
la pandèmia, i així ha estat; però 
en el moment d’escriure aquestes 
ratlles (març del 2022) hi hem 
d’afegir encara un altre gran 
trasbals social i econòmic: l’esclat 
del conflicte bèl·lic entre Rússia i 
Ucraïna. Novament, doncs, hem de 
gestionar una gran incertesa. No 
sabem cap on ens portarà aquesta 

escalada geopolítica, però sí que 
som conscients que, com sempre, 
les conseqüències les patiran els 
ciutadans: més crisi humanitària i 
econòmica que farà incrementar les 
diferències i el risc d’exclusió social. 

Malauradament sempre plou 
sobre mullat. La funció de les 
fundacions, les ONG i les entitats del 
tercer sector hauran de respondre 
activament i amb més compromís 
social que mai a aquests nous 
drames. No podem abaixar la 
guàrdia!

Des de la Fundació Antiga Caixa 
Manlleu continuarem vetllant, 
en la mesura de les nostres 
possibilitats, per donar suport a les 
entitats que lluiten per reduir les 
desigualtats socioeconòmiques, 
per evitar l’exclusió i per aconseguir 
l’empoderament i l’autonomia de 
les persones. També a aquelles que 
fomenten la cultura, que no només 
ens ofereix moments de bellesa, 
consol i evasió, sinó que referma 
el seu potencial de transformació 
social i que genera comunitat, 
autoconeixement i pensament 
crític. I no podem tampoc oblidar la 
lluita per fer front al canvi climàtic i 
avançar cap a la igualtat de gènere i 
la inclusió social. 

Per tot això, volem donar les 
gràcies a tots els col·laboradors 
i col·laboradores que des de les 
entitats, empreses, administracions 
locals o bé a través del voluntariat 
individual es volquen dia a dia per 
aportar el seu gra de sorra en la 
millora de la nostra societat.

El futur depèn d’allò que facis avui
MAHATMA GANDHICristina

Vilaró
Directora Fundació 
Antiga Caixa Manlleu

2.
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La Fundació Especial Antiga Caixa 
Manlleu va néixer com a hereva del 
fons patrimonial de l’antiga Caixa 
Manlleu, amb la vocació de donar 
continuïtat a algunes de les 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 2021

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

Direcció
Cristina Vilaró

Administració
Enric Vilalta

Grups de treball
El Patronat està constituït en 
forma de comissions: Comissió de 
Presidència, Comissió de Patrimoni, 
Comissió d’Inversions, Comissió 
d’Arxiu. 

BON GOVERN
Com a exercici de transparència i 
rendició de comptes ens sotmetem 
anualment a una auditoria i 
disposem de codis de control 
intern:

- Codi ètic
El nostre codi ètic ens marca les 
pautes que ens permeten definir el 
caràcter i valors que hauran de regir 
la forma de procedir i relacionar-
nos amb tot el nostre entorn. 

- Codi de bones pràctiques
Aquest codi estableix unes 
directrius i obligacions pel bon 
govern de la Fundació i, alhora, dota 
de màxima transparència l’activitat 
fundacional.

La 
Fundació

Estructura
organitzativa

3. 4.

Seu de la Fundació Antiga Caixa Manlleu
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CONVENIS I ACORDS 
SIGNATS EL 2021

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

Fundació Viver de Bell-lloc per la 
cessió d’un local a La Garriga per 
dur-hi a terme activitats de caràcter 
assistencial i formatives del Centre 
Especial de Treball en els àmbits de 
la discapacitat intel·lectual, malaltia 
mental i col·lectius vulnerables.

Escola de Música Municipal 
de Manlleu per a la cessió de 
l’Auditòrium per dur-hi a terme 
l’assignatura de piano. 
Curs 2021-22.

Consell Comarcal d’Osona i BBVA 
per a la continuïtat del Festival 
d’Estiu de Sant Pere de Casserres 
i la realització d’un itinerari 
ambiental per al 2022.

UVic-UCC per al desenvolupament 
del projecte MÉS (Mentoria 
Escolar Secundària) per combatre 
l’abandonament escolar prematur. 
Curs 2021-22.

CONVENIS I 
COL·LABORACIONS EN ACTIU
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 Manlleu 
• 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
• Fundació Sant Tomàs

Per projectes amb:  
• BBVA - Organització de projectes conjunts
• 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
• Eumo Editorial - Revista Reduccions 
• UVic-UCC - Ajuts als estudiants per a la  
 mobilitat internacional
• Patronat d’Estudis Osonencs - Premi Plana  
 de Vic
• Ajuntament de Manlleu - 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
• Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA  
 - Premi BBVA de Teatre
• Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA -  
 Cessió de l’Auditòrium de la FACM 
• La Malgastada Associació - Els Vespres  
 Malgastats
• Coordinadora d’Entitats de Voluntariat  
 d’Osona - Activitats de voluntariat
• Escola EFA Quintanes, BBVA i Casa   
 Tarradellas - Premi Emprenedoria   
 Quintanes/BBVA de l’Entorn Rural
• Ateneu de Vic i Consell Comarcal d’Osona -  
 Osona Debats
• Museu del Ter - Exposició “Una Caixa, un  
 territori. 125 anys de la creació de Caixa  
 Manlleu”

Convenis i acords 
de col·laboració

5.

Agraïment de l’Associació Tapís a través de 
les xarxes socials

Signatura del conveni amb l’Escola de 
Música Municipal de Manlleu DONACIONS MATERIALS A 

ENTITATS

La Fundació, arran dels canvis que fa amb 
les cessions i lloguers dels seus locals, 
disposa sovint de materials i mobiliari que 
ofereix a les entitats que ho necessiten. 
Aquest any se n’han pogut beneficiar el Club 
Bàsquet Manlleu, l’Ajuntament de Manlleu i 
l’Associació Tapís.

Signatura del conveni per al Projecte MÉS 
amb la UVic-UCC

Signatura del conveni amb la Fundació Viver 
de Bell-lloc
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La Fundació disposa d’uns 
equipaments i locals que cedeix 
a diferents entitats, col·lectius i 
ajuntaments que ho sol·liciten, 
contribuint a donar suport al 
teixit associatiu de la comarca 
i a la tasca social de les seves 
institucions.

Projectes

Socials

6.

L’Auditòrium de la Fundació 
Antiga Caixa Manlleu, a Manlleu, 
és gestionat per la Fundació. 
Aquest any s’ha recuperat 
l’activitat que la pandèmia ens va 
llevar. A les entitats sense ànim 
de lucre i amb l’objectiu de donar 
suport al sector cultural, se’ls ha 
cedit l’auditori de manera gratuïta. 
En total s’han fet 29 actuacions 
de diversa classe: conferències, 
tertúlies, concerts, audicions, 
lectures poètiques, sessions 
formatives, presentacions 
de llibres, etc. que han estat 
organitzades per la Biblioteca 
Municipal de Manlleu, AFADIP, 
Amics de la Música de Manlleu, 
l’Ajuntament de Manlleu i Osona 
Contra el Càncer. L’Auditòrium 
també acull classes de piano, 
que ha estat impartint l’Escola 
Municipal de Música de Manlleu, 
i s’ofereix, a través d’Osona 
Turisme, a aquelles empreses que 
tinguin alguna necessitat entorn 
del turisme MICE (organització de 
reunions, incentius, convencions i 
esdeveniments).                                                         Local cedit a l’Associació 

APINDEP (Associació de Pares 
per a la Integració de Nens 
Discapacitats a l’Escola Pública) 
a Santa Eulàlia de Ronçana

Auditori a Sant Quirze de Besora

Concert de Tempus Trio a 
l’Auditòrium
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Local destinat a l’ús de les entitats 
a Sant Bartomeu del Grau 

Casal de la Gent Gran a Hostalets 
de Balenyà

Local destinat al Consell de 
Joventut a Seva

Local destinat a escola de música 
i altres activitats culturals a 
Montesquiu 

Biblioteca Lluís Millet i Pagès a 
Aiguafreda

Casal de la Gent Gran a 
Folgueroles

Sala Torner destinada a l’ús social, 
cultural i educatiu a Sant Pere de 
Torelló 

Local cedit a la Fundació Sant 
Tomàs a Roda de Ter

Projectes
Socials

6.

Biblioteca Pompeu Fabra a 
Sant Quirze de Besora 
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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.

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 quinzena edició s’han 
fet 36 obres i s’hi han involucrat 
73 artistes, que han treballat 
en 4 entitats/serveis diferents 
que representen 4 comarques 
catalanes. També s’han distribuït 
600 catàlegs amb les obres. A 
causa dels efectes de la Covid-19, 
s’han organitzat 11 exposicions 
en total, de les quals 5 eren encara 
de la 14a edició, que no es van 
poder fer (Centelles, Igualada, Reus, 
Tarragona i Vila-Seca), i 6 de la 15a 
edició (Vic, Mataró, Barcelona (2), 
La Garriga i Granollers). Enguany 
Parelles Artístiques ha estat 
finalista als premis #Arts Against 
Covid que organitza Arts In Health 
International Foundation.
El projecte va néixer l’any 2006 de 
la mà d’Osonament i, des dels seus 
inicis, té el suport de la Fundació 
Antiga Caixa Manlleu i BBVA.

www.parellesartistiques.cat        

Coordinadora del Voluntariat 
d’Osona. Els dies 12 i 13 de 
novembre a l’Aula Magna de la 
UVic-UCC, es va celebrar el II 
Congrés de Voluntariat d’Osona 
que va tenir com a eix central el 
món educatiu i el voluntariat. Hi van 
assistir un centenar de persones 
de les 51 entitats que conformen la 
Coordinadora. 
En acabar la primera jornada, una 
representació de tres entitats van 
desplaçar-se fins a la Canal de 
Tona per recollir el Premi Osonenc 
de l’any 2020, que va reconèixer 
la tasca que van fer els voluntaris 
sobretot durant el confinament dels 
primers mesos de la pandèmia. La 
FACM n’és membre constituent.

www.osonavoluntariat 
@OsonaVoluntaris

Obres de l’exposició col·lectiva a 
Granollers



| Memòria d’activitats 202110

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. 
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 2020/2021 s’hi ha 
format un total de 259 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. 

Projectes

Educatius

7.
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32a edició. 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 internacional de grau, 
màster oficial o doctorat. La segona 
està destinada als estudiants 
de la Facultat de Ciències de la 
Salut i Benestar 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 
que ho fan a Colòmbia, Gàmbia, el 
Senegal, el Marroc i el Nepal.
L’acte de lliurament dels ajuts per al 
curs 2020-2021 es va dur a terme el 
dia 6 de juliol a l’Aula Magna de la 
UVic-UCC.

@uvic_relin    
@CampusInternacionalUVic

Projecte MÉS (Mentoria Escolar 
Secundària). El projecte MÉS es 
basa en un programa de mentoria 
professional i acompanyament 
a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO per 
combatre l’abandonament escolar 
prematur. És una prova pilot que 
s’inicia l’any 2021 i s’allargarà fins 
al 2023. Hi participen cinc centres 
educatius de la comarca d’Osona: 
IES El Ter i La Salle, de Manlleu, 
IES La Plana i la FEDAC Pare Coll, 
de Vic, i l’IES El Voltreganès. El 
Projecte MÉS està impulsat per la 
FACM i es porta a terme juntament 
amb la UVic-UCC.

Sessió de mentoria a 
FEDAC Pare Coll
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XVII Festival BBVA de Música 
Religiosa de Vic. 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 6 concerts i una conferència, 
a càrrec del musicòleg Jaume 
Ayats. Les actuacions es van 
fer a l’església i a la sala d’actes 
de l’Escorial, a l’església de St. 
Domènec i el monestir de Sant Pere 
de Casserres. 
Sota les restriccions d’aforament de 
la pandèmia, es van omplir tots els 
concerts amb un públic conscient 
de donar suport al sector cultural 
i amb ganes de reviure de nou els 
directes. 
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, la Fundació 
Girbau, la Institució Puig-Porret, el 
Consell Comarcal d’Osona i 
El 9Nou.

www.musicareligiosavic.cat        
@fmrvic

ManlleuActua. Teatre infantil i 
juvenil a escena. Encara amb 
moltes restriccions i amb 
l’impediment de poder mostrar els 
treballs duts a terme per les escoles 
de teatre, vam voler mantenir la 
flama del ManlleuActua com el 
2020. Per això es van oferir tallers 
de dramatúrgia i màscara a les 
quatre escoles de teatre d’Osona: 
Teatre Centre de Manlleu, Escènic 
Vic, Xarxa de Torelló i EART Vic – 
Batxillerat d’Arts Escèniques. 
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 i la 
Biblioteca Municipal.

@manlleuactua   
#manlleuactua

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. 

Projectes

Culturals

8.

Taller de màscara. 
Jardins de Can Puget (Manlleu)

Cor Jove Amics de la 
Unió. Església de Sant 
Domènec (Vic)
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34a 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 va presentar un únic 
treball. El premi, dotat amb 3.000 €, 
que atorga íntegrament la Fundació, 
es va declarar desert. L’acte, que 
va tenir lloc el dia 20 de novembre, 
també va comptar amb el lliurament 
del Premi Plana de Vic Jove, que 
atorga la Institució Puig-Porret, i 
amb una conferència impartida per 
Josep Verdaguer que duia per títol 
Context de l’energia a Catalunya 
i a Osona amb l’horitzó 2050 
d’emissions netes de gasos d’efecte 
hivernacle zero.

www.patronatestudisosonencs.cat
@EstudisOsonencs

Premis literaris, artístics i 
pedagògics Miquel Martí i Pol. El 
lliurament de premis es va fer el 
dia 14 de novembre, novament 
recuperant la presencialitat però 
amb reducció d’aforament, al Teatre 
Eliseu de Roda de Ter. El V Premi 
InstapoemaMMP va comptar amb 
90 participants i va premiar Josep 
Gomis @isgomis, i al V Premi 
d’Il·lustració de Poesia Miquel 
Martí i Pol s’hi van presentar 9 
propostes i va quedar guanyadora 
la il·lustradora Núria Tomàs 
Mayoles. 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 Antiga Caixa Manlleu i 
BBVA, entre d’altres. 

www.miquelmartiipol.cat    
#instapoemammp2021
@FundacioMMP

18è Festival Nits de Cinema 
Oriental – “Les Nits més petites”. 
Entre els dies 20 i 25 de juliol, va 
tenir lloc el Festival Nits de Cinema 
Oriental de Vic. La FACM va tornar 
a donar 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 4 pel·lícules, que 
van aconseguir captar l’interès 
de 740 persones, entre les quals 
més de la meitat nens i nenes amb 
famílies o casals d’estiu. La mirada 
a les diferents cultures, idiomes i 
geografies contribueixen a formar 
infants cap a una societat més 
oberta, tolerant i justa.

www.cinemaoriental.com   
#cinemaoriental
@CinemaOriental

Xavier Graset, 
conductor de l’acte, 
amb representants de la 
FACM, BBVA i el premiat
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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 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 
actuacions de Núria Graham, 
Gemma Humet, Carlota Flâneur i 
la jam poètica el Sarau Mal Gestat, 
a més de The Sey Sisters, que van 
actuar el mes de novembre, com a 
conseqüència de l’ajornament per 
Covid d’una d’elles. També, es van 
estrenar una exposició sobre la 
sostenibilitat, “Una mirada al passat 
per a un futur més sostenible”, i 
una gimcana virtual, “Un viatge 
apassionant”, amb deu enigmes 
per resoldre que difonen els valors 
històrics i culturals del monestir i la 
importància del patrimoni natural 
com a element essencial en la 
sostenibilitat ambiental.
El monestir és gestionat pel Consell 
Comarcal d’Osona i compta amb el 
suport històric, per a la seva difusió 
i algunes activitats, de la Fundació 
Antiga Caixa Manlleu i el BBVA.

www.santperedecasserres.cat   
@santperedecasserres  

Els Vespres Malgastats. És un 
cicle de poesia contemporània en 
català que es fa a les biblioteques 
de la comarca d’Osona. Enguany 
es va dur a terme entre els mesos 
d’abril i juliol i es van programar 
set sessions poètiques, en espais 
exteriors propers a les biblioteques, 
per precaució, a causa de la Covid, 
i a dos bibliobusos. La cloenda del 
cicle que va fusionar la música i la 
poesia, va  iniciar el Festival d’Estiu 
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

Gemma Humet

Exposició sobre la sostenibilitat

Marta Pérez i Sierra i Ricard Mirabete a 
St. Quirze de Besora

Projectes
Culturals

8.
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Osona Debats: l’impacte de la 
Covid-19. Jornada anual de debat 
dedicada a diferents temàtiques 
d’interès i actualitat per a la 
comarca que enguany ha arribat 
a la 7a edició (l’any 2020 no es va 
poder dur a terme). Es va fer el dia 
14 de maig a la Sala Modernista 
del Casino de Vic i va comptar 
amb la coordinació del periodista i 
director editorial d’El 9 Nou, Agustí 
Danés. Les diferents intervencions 
van parlar de la petjada de la 
Covid-19 des de perspectives 
diverses. Es va iniciar amb la 
vessant sanitària a càrrec de Maria 
Rosa Morral, directora assistencial 
del Consorci Hospitalari de Vic, 
i va continuar des del punt de 
vista sòcioeconomic amb Núria 
Macià, directora executiva de 
Creacció, i Sandra Álamo, tècnica 
de l’Observatori Socioeconòmic 
d’Osona. Després, la cultura va 
ser explicada per Ramon Ferrer, 
responsable de programació de 
L’Atlàntida i músic, i el mediambient 
per Bet Font, biòloga. La salut 
mental va ser tractada per Mercè 
Generó, gerent d’Osonament, i 
Anna Rufí, directora Osona Acció 
Social-Consell Comarcal d’Osona, 
i l’educació va anar a càrrec de 
Jordi Collet, sociòleg. La jornada 
va acabar amb un debat sobre 
el periodisme i la seva tasca en 
moments de crisi entre Joan Serra, 
redactor en cap de Nació Digital, i el 
mateix Agustí Danés. 
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.

Concert de Nadal. El 18 de 
desembre va tenir lloc l’actuació 
de Nàiades - Cor de noies, Coral 
Aglepta, Cor Exaudio i Camerata 
Penedès amb l’estrena de l’obra 
de Jordi Domènech “Il pianto della 
madonna” in memoriam a Joan 
Contijoch. L’acte es va fer novament 
a l’església Santa Maria de Manlleu, 
que, tot i les restriccions per la 
Covid-19, es va omplir fins als 
límits d’aforament permesos. 
Així es va tancar el 31è Cicle de 
Concerts d’Amics de la Música de 
Manlleu. L’activitat té el seu origen 
en el tradicional concert de Nadal 
que oferia Caixa Manlleu als seus 
clients, amics i col·laboradors i 
compta també amb el suport 
de BBVA. 

Exposició “Una Caixa, un territori. 
125 anys de la creació de Caixa 
Manlleu”. Un recorregut cronològic 
a la història de l’entitat i de l’actual 
Fundació Antiga Caixa Manlleu, 
hereva de la seva obra social, que 
consta d’audiovisuals, documents, 
fotografies i objectes representatius 
de les diferents etapes. La mostra 
es va poder visitar del 22 de 
desembre a l’1 de maig de 2022 al 
Museu del Ter de Manlleu. 
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Premi Emprenedoria Quintanes/
BBVA de l’Entorn Rural. El 
premi, dotat amb 15.000 € i 
3 accèssits de 2.000 €, té per 
objectiu principal fomentar els 
valors d’emprenedoria entre les 
empreses del món rural en els 
sectors agroramader, forestal i de 
la jardineria. En aquesta tercera 
edició, que es va fer un any més 
tard a causa de la pandèmia, es 
van presentar 56 empreses. La 
gala, presentada i conduïda per la 
periodista Clara Sánchez-Castro, 
va comptar amb una xerrada de 
la meteoròloga Carme Farnell. El 
premi se’l va endur Granja Mas Bes 
de Salitja (Girona), l’accèssit del 
sector forestal va ser per Singular 
Wood, de Sta. Coloma de Farners 
(Girona), l’accèssit al sector 
agroramader fou per a Talkual de 
Bellpuig (Lleida) i el de jardineria 
va anar a Japan Espais de Manlleu 
(Barcelona). El premi, és una 
iniciativa de la FACM, l’escola 
EFA Quintanes, BBVA i Casa 
Tarradellas.

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 
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, que té una tirada de 600 
exemplars, compta amb el suport 
històric de la Fundació Antiga 
Caixa Manlleu, que enguany ha 
continuat formant part del Consell 
de Redacció. L’any 2021 ha sortit a 
la llum el número 116, que es va fer 
arribar als 250 subscriptors, a les 
universitats catalanes i als centres 
de secundària d’Osona. 

Projectes

d’Emprenedoria Publicacions

9. 10.

Osona Debats: l’impacte de la 
Covid-19. Fruit de la setena jornada 
anual Osona Debats (maig 2021), 
surt a la llum el volum que en 
recull les ponències i el debat. En 
la publicació hi apareixen textos 
d’Agustí Danés, Rosa M. Morral, 
Núria Macià i Sandra Álamo, Ramon 
Ferrer, Bet Font, Anna Rufí i Mercè 
Generó, Jordi Collet i Joan Serra.
Es distribueix gratuïtament a les 
entitats i institucions interessades 
i es pot descarregar des del web de 
la fundació: www.fundacioacm.cat
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Premi BBVA de Teatre. La Fundació 
Antigues Caixes Catalanes 
organitza aquest premi, que va 
iniciar-se en el marc de l’obra 
social de Caixa Manlleu. La FACM 
li dona suport en la coordinació 
d’inscripcions i assistència a la 
gala de lliurament de premis. 
Aquest any es va tornar a celebrar 
a L’Atlàntida de Vic, va comptar 
amb la conducció de Peyu i, es va 
fer amb un format híbrid, poc públic 
presencial i la retransmissió en 
directe pel canal d’El 9TV. El premi 
va ser per a Projecte Ingenu amb 
l’obra Vaig ser pròsper.

www.premiteatre.cat     
#premibbvateatre 
@PTeatre

Projecte Vic, Ciutat Cuidadora. 
6a edició del programa Viure amb 
sentit, dignitat i suport al final de 
la vida. Aquest projecte social de 
l’ajuntament 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 d’aquelles 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 s’hi troba la FACM.

Aprendre amb valors és un canal de 
comunicació i de relació amb les 
escoles de Catalunya i els infants 
que participen a les activitats 
pedagògiques que es proposen. 
Aquestes activitats tenen com a 
objectiu fomentar la cultura, l’art 
i l’educació amb valors a través 
de tallers i accions diverses 
que ofereixen les fundacions de 
les antigues caixes catalanes: 
Fundació Antiga Caixa Terrassa, 
Fundació Antiga Caixa Sabadell, 
Fundació Antigues Caixes 
Catalanes i Fundació Antiga Caixa 
Manlleu, que ho fa a través de 
l’escola agrària EFA Quintanes.

Lliurament del premi a L’Atlàntida de Vic

Altres 
accions

11.

Taller “Els colors del bosc”

Trobada de fundacions especials. 
Cada any, les fundacions especials, 
hereves de l’obra social de 
les antigues caixes catalanes 
(Fundació Catalunya – La Pedrera, 
Fundació Antiga Caixa Terrassa, 
Fundació Antiga Caixa Sabadell, 
Fundació Pinnae, Fundació 
Iluro, Fundació Antigues Caixes 
Catalanes i Fundació Antiga 
Caixa Manlleu) es reuneixen 
amb la Generalitat, Departament 
d’Economia, per revisar les accions 
dutes a terme.
A la sisena trobada, que va tenir 
lloc a Vilafranca del Penedès, a la 
seu de la Fundació Pinnae, vam 
poder visitar els espais originals 
nobles de la Casa Museu Berger 
Balaguer. Després, la Generalitat 
va presentar l’informe 2020, en el 
qual es va posar en relleu la xifra de 
53,3 milions d’euros que aquestes 
fundacions van destinar a obra 
social a Catalunya.

www.guiapedagogica.cat
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Memòria 
en xifres

Relacions
institucionals
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PERSONES 
BENEFICIÀRIES 

PROJECTES  

ENTITATS

PUBLICACIONS

MUNICIPIS AMB 
ACTIVITAT

13.200
36

120
2

28

EINES DE COMUNICACIÓ

  
www.fundacioacm.cat  
25.775 visites 
 

@fundacioacm    
226 seguidors

@fundacioacm    
261 seguidors

@fundacioacm    
329 seguidors

INSTITUCIONS
Ajuntament d’Aiguafreda, Ajuntament 
d’Hostalets de Balenyà, Ajuntament de 
Folgueroles, 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, Cambra de Comerç 
– delegació d’Osona, Consell Comarcal 
d’Osona, Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Vic, Generalitat de Catalunya, Osona 
Turisme

ENTITATS
AFADIP, Amics de la Música de Manlleu, 
Apindep scl, Areté, Associació de 
Jubilats i Pensionistes Casal d’Avis 
de Folgueroles, Associació de Músics 
de Montesquiu, Associació Ecomuseu 
del Blat, Associació La Llar de Jubilat 
d’Hostalets de Balenyà, Associació Nits 
de Cinema Oriental, Associació Tapís, 
Associació Teatre Centre, Ateneu de 
Vic, Aula d’Extensió Universitària de la 
Gent Gran d’Osona, Banda Municipal 
de Música de Montesquiu, Càritas, 
Casino de Vic, Club Bàsquet Manlleu, 
Comissió de les parròquies d’el Carme, 
la Pietat i Sant Domènec, Cooperativa 
Mútua de Pa i Queviures, Coordinadora 
d’Entitats de Voluntariat d’Osona, Els 
Tonis de Manlleu, Fundació Antigues 
Caixes Catalanes, Fundació Antiga 
Caixa Sabadell, Fundació Antiga Caixa 
Terrassa, Fundació Catalunya – La 
Pedrera, Fundació Bofill, Fundació 
Girbau, Fundació Iluro, Fundació 
Impulsa, Fundació Miquel Martí i Pol, 
Fundació Pinnae, Fundació Sant Tomàs, 
Fundació Viver de Bell-lloc, Institució 
Puig-Porret, La Malgastada Associació, 
La Taca, Mancomunitat La Plana, Orfeó 
Vigatà, Osonament, Patronat d’Estudis 
Osonencs, Tac Osona

EQUIPAMENTS
Biblioteca Lluís Millet Pagès 
(Aiguafreda), Biblioteca Bac de Roda, 
Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA, 
Biblioteca Pompeu Fabra (Sant Quirze 
de Besora), Can Puget (Manlleu), 
Monestir de Sant Pere de Casserres, 
Museu del Ter (Manlleu), Teatre 
Atlàntida de Vic

CENTRES EDUCATIUS I 
UNIVERSITARIS
Escola de Música Municipal de 
Manlleu, Escola FEDAC Vic, Escola EFA 
Quintanes, Escola Segimon Comas 
(St. Quirze de Besora), IES El Ter, IES 
Voltreganès, IES La Plana, La Salle 
Manlleu, UVic-UCC

EMPRESES
BBVA, BTC, Casa Tarradellas, Centre 
Eqüestre Quintanes, El 9Nou, Eumo 
Editorial, Gràfiques Manlleu, Granja 
Mas Bes, Japan Espais, Singular Wood, 
Talkual
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Impacte
al territori

Dades
econòmiques

14.

15.

RECURSOS OBTINGUTS

PRESSUPOST 
TOTAL

294.349 €
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