
Un món de poesia,  
explorar la poesia amb els dits

L’Ernest Cauhé, un periodista de 34 anys que havia 
passat per canals com 8TV, TV3 o Rac1va decidir un 
bon dia posar fil a l’agulla i fer realitat una idea que feia 
temps que li anava pel cap. El que en un principi havia 
de ser un homenatge més o menys íntim a la seva 
àvia, la cèlebre escriptora catalana Joana Raspall 
(1913-2013), s’ha convertit en la primera aplicació que 
utilitza la literatura com a eina pedagògica. Si Raspall 
va destacar per intentar amb la seva obra acostar el 
món de la poesia i les lletres als lectors més joves de 
la casa, la mateixa intenció ha tingut el seu net, que ha 
creat una aplicació  interactiva per a mòbils i tauletes 
destinada a nens entre 6 i 11 anys. L’App ja s’ha provat 
en escoles com l’Escola Thau amb èxit entre els alum-
nes i una gran crítica dels educadors.
1. El joc com a eina per explorar. Els nens aprenen 
mentre juguen què és una rima, una metàfora, la com-
prensió lectora o fins i tot, gràcies al videorecitador de 
l’App, l’expressió oral i la lectura en veu alta, una de 
les assignatures pendents de la nostra educació. Les 
tecnologies mòbils han irromput a les escoles per que-
dar-se, però encara hi ha pocs materials didàctics real-
ment adaptats, i menys en català. Un món de poesia 
és una eina meravellosa perquè introdueix la gamifi-
cació en l’aprenentatge de la llengua i de la poesia.
2. Sobretot han ajudat a fer-nos veure l’escalabilitat 
del projecte i la seva potencialitat, es pot fer més 
gran. I també ens han permès convertir allò que va 
començar com un projecte puntual en projecte empre-
sarial de continuïtat.
3. L’èxit d’Un món de poesia farà que es tradueixi a 
l’anglès per al mercat de les botigues d’aplicacions de 
tot el món, i també estem iniciant la producció d’una 
sèrie d’animació basada en la nova Joana Raspall, 
sota el títol: “Joana Raspall, la caçadora de paraules”.

Cabal Musical, la música per  
transformar els barris 

Deia Nietzsche que la vida sense música no tindria 
sentit, i si a aquesta premissa li sumes l’esperit peda-
gògic i solidari, poden sortir iniciatives com aquestes. 
El projecte Cabal Musical es va iniciar el 2014 als dis-
trictes de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí amb 
l’objectiu que aquells joves amb interès i talent musical 
poguessin convertir les seves inquietuds creatives en 
projectes d’emprenedoria artística. La Fundació Taller 
de Músics vinculada amb la reconeguda escola de 
música del mateix nom és qui lidera aquest projec-
te i posa els seus recursos i experiència per formar 
aquests joves. Martí Marfà és un dels responsables 
d’aquesta iniciativa que suposa treballar en tres eta-
pes del procés, en la recerca i selecció de participants; 
en la formació i producció de projectes d’emprenedoria 
i en l’acompanyament en la promoció i distribució.
1. Demostra la utilitat de la cultura, i en aquest cas de 
la música, com a instrument de transformació social i 
d’inclusió. Les zones urbanes més desafavorides atre-
soren sovint pulsions creatives molt interessants que 
no gaudeixen de projecció per un accés desigual a de-
terminats recursos estratègics. Volem donar visibilitat 
i impuls a aquests talents, garantint-ne la continuïtat, 
la qualitat i un salt reeixit a l’escena musical formal.
2. Ens han ajudat a realitzar un procés de reformulació 
narrativa del projecte, sobretot en la presentació del 
pressupost i les possibles formes de patrocini o me-
cenatge. El know-how de la Fundació en aquest àmbit 
ha permès fer entendre millor el projecte als nostres 
interlocutors.
3. Aquest tipus d’iniciatives estan molt consolidades 
en el món del teatre i la dansa, però no pas en l’àmbit 
de la música, cosa que no passa a França. Voldríem 
poder-lo replicar en altres poblacions, com per exem-
ple, als municipis del Baix Besòs. També ens agra-
daria poder articular un circuit d’exhibició pel territori 
per a les propostes sorgides de Cabal Musical i altres 
projectes similars, en complicitats amb les Cases de 
la Música i l’Associació de Sales de Concerts de Ca-
talunya (ASACC).

Nollegiu, tornar les lletres a la comunitat
La prohibició sempre genera desig. Per això, amb 
l’objectiu d’augmentar l’eròtica de la literatura, el seu 
poder sobre nosaltres, aquest projecte s’ha arriscat a 
utilitzar el “Nollegiu” com a marca. I evidentment, ha 

resultat. Després de dos anys d’activitat, aquesta lli-
breria vol convertir-se en un centre cultural i traslladar-
se a un edifici de tres plantes emblemàtic del barri del 
Poblenou. Un espai on els llibres convisquin amb els 
projectors i els cafès. Un entorn on es respiri caliu i 
sentiment d’espai comú. El Xavier Vidal és un dels 
impulsors d’aquesta iniciativa que vol seguir creixent.
1. Volem crear una comunitat de gent que tingui in-
terès per la cultura, pel debat, per la llibertat. I això 
resulta més fàcil si ens coneixem i ens reconeixem. 
Ens agrada que la llibreria i el nou edifici que l’acollirà 
a partir de finals de gener siguin un centre on la gent 
pugui debatre i xerrar sobre literatura i cultura.
2. Valorem la capacitat de connectar. La Fundació es 
converteix en l’epicentre des del qual ens posa en con-
tacte als promotors, gestors i creadors amb empreses 
i persones que creuen i aposten per la cultura. La seva 
tasca en aquests moments engega una manera de fi-
nançar projectes que ens agrada perquè al final és el 
resultat d’una aposta d’algú que té recursos i que creu 
en la cultura.
3. El projecte de la Juanita, juntament amb Nollegiu, 
ens agradaria que es convertís en un Ateneu del se-
gle XXI. Un espai que fos visitat pels grans noms de 
la literatura però també on des de la comunitat més 
propera, el barri del Poblenou, la ciutadania pogués 
acostar-se a la cultura, per veure documentals, per 
escoltar música, per debatre. La nostra voluntat és fer 
entrar gana per les lletres, la música, l’art, el cinema i 
qualsevol manifestació cultural.

L’Orquestra del Montsalvat,  
la força dels moviments col·lectius

En l’era de les tecnologies, de la velocitat i de la hiper-
comunicació, sembla que la música clàssica no sigui 
un bàlsam o un plaer dels nostres dies. Potser amb la 
intenció de salvar aquesta sensació, Oriol Pérez Tre-
viño (Manresa, 1974), amb una llarga trajectòria en el 
món de la música, lidera aquesta orquestra “creada 
des de sota” que va debutar al 2014 el Born Centre 
Cultural amb dues obres de Beethoven: Música in-
cidental per a l’Egmont de J.W. Goethe i la simfonia 
Heroica. I precisament heroic és aquest projecte que 
rescata l’autenticitat de crear una orquestra simfòni-
ca fora dels paràmetres institucionals i amb l’objectiu 
de consolidar-se com una agrupació col·lectiva i co-
hesionada on hi tenen cabuda molts altres projectes. 
Una gran matriu de la qual se’n poden derivar moltes 
creacions.
1. Creiem que aporta la possibilitat de presentar una 
formació orquestral romàntica que, com les seves 
homòlogues europees, intenti de donar una nova llum 
i enfoc a la música dels segles XIX i XX, així com 
plantejar-se seriosament la interrelació del fet musical 
amb altres manifestacions humanístiques i la mateixa 
societat.
2. Ha estat una aliança de complicitat i consell cons-
tant, a part de la seva implicació absoluta com si el 
projecte fos de la mateixa Fundació.
3. Ens agradaria ja no tan sols que anés endavant sinó 
que permetés assolir els nostres objectius estratègics. 
No és fàcil, però la seva dificultat esdevé un motor 
constant de superació i esforç.

Surtdecasa, la vida cultural més  
enllà de Barcelona 

Capgirar els imaginaris locals i generar territoris vius 
culturalment, aquest és l’objectiu de la plataforma Surt-
decasa.cat, el primer mitjà de comunicació català que 
aposta per la cultura de proximitat i per posar l’accent 
en la contemporaneïtat no com a concepte solament 
urbà. Des del vessant periodístic, aquest projecte que 
compta amb set edicions a tot Catalunya, visualitza 
els creadors locals i els projecte de dins cap enfora, 
trencant les dinàmiques dels mitjans de comunicació 
més centralistes. Les Terres de l’Ebre han vist néixer 
aquest projecte que s’ha extès per tot Catalunya. Neus 
Barberà és una de les seves fundadores, juntament 
amb Anna Zaera i Robert Roig.
1. Surtdecasa.cat ofereix una nova manera d’entendre 
i viure la cultura del país, donant valor a les iniciatives, 
propostes i creacions que sorgeixen arreu del territori 
català. Amb una mirada descentralitzada i socialment 

oberta, reuneix la rica activitat cultural de cada terri-
tori, posant èmfasi en la contemporaneïtat de les tra-
dicions, l’arrelament territorial i la projecció de nous 
conceptes emergents.
2. Ha significat un punt i a part en la trajectòria de Surt-
decasa.cat, fent que prenguéssim consciència de les 
perspectives del projecte. La seva xarxa de contactes 
i el seu acompanyament ens han obert portes, donant 
a conèixer el nostre treball en esferes interessants per 
a Surtdecasa.cat.
3. Ens agradaria que Surtdecasa.cat continués creant 
comunitats culturals en tots els racons del país, afa-
vorint la descoberta i la visualització de nous talents 
artístics i potenciant els agents culturals, que segons 
la nostra opinió, poden liderar un canvi social i el des-
envolupament social en els territoris. Per això, és ne-
cessari obtenir finançament per consolidar el projecte 
i assentar unes bases sòlides que permetin créixer i 
seguir treballant per la cultura de proximitat del país.

Les aventures dels DTB, obrir  
portes a paisatges desconeguts 

L’Eloi Gispert es defineix com “un multitask constant”. 
Amb 33 anys ha estat cooperant internacional, arqui-
tecte tècnic, bomber, i ara lidera un projecte que, en 
certa manera, uneix totes les seves passions. Aquest 
projecte és una proposta a llarg termini. Les aventu-
res dels DTB és una col·lecció de contes d’aventures 
infantils i juvenils, destinades a infants de 10 a 13 
anys que divulguen la història d’una forma divertida, 
interessant i engrescadora, oferint la possibilitat de 
descobrir i conèixer els racons més emblemàtics de 
la geografia catalana, així com els moments crucials 
i curiosos del nostre passat.  Llegint aquests llibres 
pots crear un cercle virtuós començant per on vulguis, 
interessant-te només per la literatura, aprenent coses 
sobre Catalunya i la seva història, o utilitzant-ho com 
una guia de viatge amb les coses més importants a 
veure i conèixer.
1. Fomentar la lectura entre els més joves, ja que és 
un dels pilars de l’ensenyament. Cal donar bona litera-
tura als adolescents per convertir-los en adults lectors. 
Els nostres llibres divulguen un patrimoni ric i divers. 
Especialment de racons del territori que, en moltes 
ocasions, no es poden donar a conèixer pel cost que 
representa. Crec que el pòsit d’una terra de frontera 
ens ha deixat mostres de diverses civilitzacions en el 
nomenclàtor, els camins, els edificis o les festes po-
pulars, a part de comptar, amb un entorn natural dels 
més diversos de la Mediterrània.
2. La militància en el projecte. Se l’han fet seu i han 
parlat en nom nostre com si l’haguessin creat ells. Això 
és un valor molt important en qualsevol col·laboració, 
que la gent hi cregui amb la mateixa intensitat que tu.

3. Que puguem escriure molts llibres, explicar moltes 
històries, donar a conèixer molts racons de Catalunya. 
Que els adolescents que llegeixin aquestes aventures 
arrosseguin les famílies a visitar aquests indrets, i que 
tots ells, valorin el turisme cultural com un turisme de 
qualitat, amb valor afegit, que es pot fer ben a prop de 
casa, i on descobriran coses que potser ni s’havien 
plantejat que hi tenien.

The Spanish Bookstage, llibres  
que volen al món 

Martina Torrades i Anna Ascolies són una editora i una 
agent literària respectivament. Les dues barceloni-
nes i amb experiència en el món editorial, han decidit 
crear una plataforma única The Spanish Bookstage 
en la que qualsevol persona pot registrar-se i accedir 
a una base de dades d’autors. Com expliquen elles 
mateixes, aquesta és una bona manera de posar llum 
a la riquesa de la indústria editorial del nostre país de 
manera conjunta. A més, també és una fórmula molt 
explícita perquè la literatura feta a Catalunya cobri 
una dimensió més unitària de cara a l’exterior, i quedi 
palesa el lloc que ocupa en el teixit editorial i literari 
espanyol.
1.  The Spanish Bookstage impulsa la digitalització i la 
internacionalització del nostre sector editorial. És una 
plataforma professional que fan servir les editorials i 
les agències literàries per donar visibilitat als seus au-
tors i fomentar la transacció de drets d’autor dels seus 
llibres en l’àmbit internacional. També facilita la possi-
bilitat que els autors catalans es tradueixin al castellà. 
Molts editors espanyols i llatinoamericans miren la pla-
taforma en el seu dia a dia professional i tenen accés 
a llibres en la nostra llengua que d’altra manera potser 
no coneixerien.
2. Des del principi la Fundació ha sabut veure les 
possibilitats i la utilitat de l’eina dins el sector, ens ha 
ajudat a donar una dimensió més global al projecte i 
ens ha acompanyat de manera molt propera en les 
diferents fases i els nous reptes de futur.
3. Des del llançament oficial de la plataforma a mitjans 
de setembre, ja comptem amb el reconeixement del 
sector, tant aquí com a l’estranger, i estem molt con-
tentes amb l’acollida rebuda fins ara. La nostra inten-
ció és consolidar-nos com un referent del sector edito-
rial en llengua espanyola i catalana a tot el món, i que 
la plataforma passi a ser una eina imprescindible per 
a qualsevol professional internacional interessat en 
la traducció d’obres en llengua catalana o castellana. 
També volem formar part del dia a dia del professional 
de casa nostra, ja que a part de donar-li visibilitat tant 
de la seva empresa com dels seus autors, també li 
podem oferir una eina d’informació sobre el sector que 
li aporti noves oportunitats.

La Fundació Catalunya Cultura acompanya i busca finançament per fer 
créixer iniciatives emergents en el món de la música, la literatura i la 
gestió cultural, entre d’altres.
“En època de crisi la creació cultural no s’atura, sinó que busca totes les fór-
mules possibles per tirar endavant” assegura Gemma Sendra, directora de 
la Fundació Catalunya Cultura. “Hi ha gent jove que té ganes de convertir 
en realitat el seu projecte vital, i contribuir a través de la cultura a canviar 
l’entorn”. Com fruit d’aquesta dinàmica ciutadana, que en moments de crisi 
sembla activar-se amb menys por, la cultura s’ha convertit també a Catalunya 
en un motor de canvi social. Un canvi social que destaca per revalorar la co-
munitat, per generar complicitats i per implicar a la ciutadania i a les empreses 
en l’èxit dels projectes culturals.
La Fundació Catalunya Cultura, impulsada per un grup d’empreses de referèn-
cia: Damm;  Fluidra;  Fundació Banc Sabadell;  Gramona;  HP;  Diari Ara;  
Grupo Planeta;  Fundació Carmen i Lluís Bassat i amb la col·laboració del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Nacional de 
la Cultura i les Arts (CoNCa), l’Institut Català de Finances i la Cecot, exerceix 
el rol de catalitzador per assessorar i buscar finançament per fer créixer inicia-
tives culturals.

Set projectes 
protagonistes d’una  
nova manera 
d’empènyer la cultura

Hem volgut conèixer de prop set projectes tutelats per 
la Fundació a través de tres preguntes formulades als 

seus impulsors.

 1. Què aporta el vostre projecte?

 2. Què és el que més valoreu de la feina que ha fet 
amb vosaltres la Fundació Catalunya Cultura?

 3. Quines són les vostres perspectives de futur?

Ernest Cauhé. Un món de poesia

Robert Roig, Neus Barberà i Anna Zaera. Surtdecasa.cat

Fundació Privada. Taller de Músics. Cabal Musical

Xavier Vidal. Llibreria Nollegiu

Anna Ascolies i Martina Torrades. The Spanish Bookstage

Orquestra del Montsalvat Eloi Gispert

www.fundaciocatalunyacultura.cat

En especial a les empreses del Patronat: Damm;  Fluidra;  Fundació Banc Sabadell;  Gramona;  Diari Ara;  HP;   Grupo Plane-
ta i Fundació Carmen y Lluís Bassat i  a les entitats, institucions i organismes: Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya;  Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA);  Institut Català de Finances (ICF);  Cecot;  Agència Catalana de 
Turisme;  Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Institut Català de les Dones. Fundació Carulla, Associació Amics de Siurana, 
Consell Comarcal del Pallars Sobirà,  Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya , Fundació Món Natura Pirineus, Oficina de 
Turisme de l’Escala, Patronat de Turisme de Siurana, Diputació de Barcelona, l’Eixam d’Amics de la Joana Raspall i Calaix de 
Sastre i a les empreses: Editorial Baula;  Editorial La Galera;  El cep i la nansa; Editorial Meditarrània;  Edicions Vitel·la;  Pu-
blicacions de l’Abadia de Montserrat;  Pagès Editors;  Abacus Cooperativa;   Fundació Agbar i molt agraïts també a tots els 
mecenes que empenyeu aquests projectes: Abril Calvo i Selvas;   Abril i Roc;  Agustí Morral i Ventura;  Alba Soley i Laia 
Contreras;  Albert, Nil i Núria;  Anna Alsina;  Anna Pujol;  Anna Sandin;  Antoni Vallès i Mascarell;   Ares, Núria, Marc i Anna;  
Armand Giménez i Navarro;   Assumpció Giménez i Morera;   Bar BUS STOP;  Bàrbara Fort;  Berta i Núria Casbas i Ferrerós;  
Cal Rellotger;   Daniel Soley;   Edith Zambrana;    Elena Codina Sampera;  Elisabeth Encarnació Gurrea Lapuente;  Esteve 
Llop;  Família Alsina;  Família Bonàs Piella;   Família Casbas i Cuixart;   Familia Erbàs-Diez  Família Griñan i Alsina;  Família 
Herraiz i Sans;   Familia Moliner i Mas;   Família Olmos i Colinas;   Família Oriol i Surroca;   Família Rochina i Vinyals;   Famí-
lia Umbert i Juliana;   Família Xicota-Matencio;  Gemma Gurrea;   Gerard Anri;   Gisèlle Otero;   Ignasi Ruiz i Coll;   Impremta 
Masip;   Ireneu, Sau, Eva i Salva  Isaac Rueda i Casbas;  Isabel Garcia Ripoll;   Ivet i Marc Zamora Ricart;    Jan Ricart Anri;   
Joan i Marta;   Josep Bernaus;  Josep Busquets;  Josep-Ramon Sanromà;   Krla Pont;   Lena i Lluís;   Marc Colominas i Mari-
na Cots;  Maria Lluïsa i Miquel;   Marta Pagès;  Martí Bayés i Maria Francisca Rovira;   Sebi Serra i Domènech;  Xavi Torrego 
Cabanillas;  Montserrat Úbeda Pla;  Teresa Bailach;  Israel Padilla Collado;  Mandy Jane;  Laia Pubill Lliteras;  Pau Castanyer;  
Anna Figuera;  Imma Buxadera Catot;  Belen Berdun Monzo;  Vanessa Parreño Martínez;  Teresa Bofill;  Marcel Albet Guinart;  
Susana Díez Garrido;  Meritxell Nomdedeu;  Virgínia Martí; Max Vives-Fierro;  Mònica Mackay;  Marta Jové Campmajo;  Cinta 
Massip Bonet;   Josep Crusellas;  Jon Elordi;  Gerard Granados; Teresa Fonoll Bernaus;  Dolors Obiols; Agnès Felis Pròsper;  
Núria Ruiz Morer;  Elvira Bosch;  Lydia Cucarull;  David DeFabrizziis Cucurull;   Òscar de la Guardia;  Amador Mas Plaza;  
Nídia Esquius Rafat;  Mariona Biosca;  Miquel Navarro Garcia; Montse Martínez Serra;  Núria Martínez Tascón;  Mònica Rojo 
Mateu;  Carolina Rius i Salvador;  Isabel Sucunza;  Maribel Pinós;  Sergi Dantí;  José Rodríguez Álvarez;  Igor García Barbero;  
Ricard Fernández Ontiveros;  Dolors Estela;  Joan Codina;  Dolors Udina Abelló;  Glória Sabaté Marín;  Anna Montolio Fornons;  
Pere Nieto;  Mercedes Herrero;  Maria Rosa Duran Albareda;  Laura Claravall Serra;  Maica Meseguer Espada;  Miriam Diez 
Bosch;  Maria Patricio Mulero;  Jaume Copons;  Gemma Rubio Mayol;  Inmaculada Ranera;  Joan Molina;  Esperanza Soler;  
Albert Gassull;  Marc Costa;  Alberto Cabello Hernández;  Raquel Gutiérrez Martínez;  Laura Castro: José Luís Olvera;  El 
Topo;  Sonia Rico Trujillo;  Elías Gorostiaga;  Javi Rey Calatayud;  Francesc Escribano Giribets;  Victoria Fernández Ontiveros;  
María Espinosa Romero;  Beatriu Daniel i Ferrer;  Joan Vigó;  Marta Vilardell;  Mercè Sáez Monferrer;  Anna Hernández Molina;  
Màrius Mollà;  Marta Arbolí;  Állvaro González;  Pere Casanovas Soldevila;  Eva Menéndez Pire;  Tona Castell;  Neus Colera 
Piqueras;  Laura López Granell;  Nil Martín López;  Ester Andorrà  Culubret - LaBreu Edicions;  Margalida Massot;  Maravillas 
Carmona Farfán;  Mireia Reverter Antolí;  Quim Rigo Marsal;  Fuensanta García - Llibres de Companyia;  Pilar Rebaque Mas;  
Maria Antònia Massanet;  Iolanda Batallé;  Editorial Catedral, Rata, Brigde i Galera;  Francesc Fatjó Hurios;  Conxi Muñoz;  
Ricard Benach de Rovira;  Jaume López;  Miquel Porta Serra;  Laia Terron;  Fidel Masreal;  Jordi Fatjó Hurios;  Lali Ribera;  
Núria Iceta - Editora L’Avenç;  Laura Cànovas Hidalgo;  Malinalli Garcia;  Carlota Torrents Ferrer;  Txetxu Barandiaran;  Eulàlia 
Solé i Tomàs;  Eduardo Vara Robles;  Jordi Cañada Nogués;  Mireia Verdaguer Montanyà;  Núria Barnadas;  Bernat Ruiz 
Domènech;  Laura Cabré Lunas;  Carlos Pascual Alfaro I alguns mecenes més ...de la Llibreria NOLLEGIU i  moltes i moltes 
gràcies als 194 mecenes de UN MÓN DE POESIA: Sílvia Carbonell;  Lídia Martín; Toni Cauhé;  Carles Duarte i Montserrat;  
Arrels Locals;  Tere, Anna i Agnès;  Maria Tobella; Núria Viñas; Sandra Masmitjà Riera;  Llibertat, Àlex i Jack;  Quintilius;  Thau 
Sant Cugat i Thau Barcelona;  Laura Cendrós; Eugeni i Helena Abelló Llauradó;  Roc Anglada i Caballeria; Rosa Llinàs Viola; 
Margarida Prats Ripoll;  Jordi M.S.; Maria i Laura; Montserrat Guardiola;  Família Iturbe Nadal;  Francesca Fradera;  Família 
Chaparro Gallart;  Contes per Crèixer;  Miquel;  Gemma V.; J. Armengol;  Familia Tebé Deulofeu; Manel Marínez;  Asun Gil; 
Joan Gispets; Roser Argemí; Josep Maria Aloy;  Leigh Tebbutt;  Lucía i Mia Linés;  Albert Baquero; Montserrat Baleta;  Dani 
Balaguer i Regina Navarro; Mariona i Marcel Sanahuja de la Torre;  Capdevila i Vila;  Montserrat Mayolas;  Munts Pujol i Cire-
ra; Alguer i Llibert Cirera i Vinyes;  Jordi Trias; Maria Dolors Camps; Pere M Carlos i Arnaiz; Marta Fisa; Maria Sureda; Montse 
S.;  Miquel Carreras Pérez; Elisenda Domènech; Irene Armangué; Felix Gardel; Montse Caralt; Escola La Vinyala; Carme Miró 
i Alaix; Josep Segarra; Fede;  Pere Bofarull Milian Jordi Borràs Carré; Susan Bisbe;  Pep Bermúdez;  Maria del Mar Olivares;  
Maite Bosch; Regina Costa;  August Garcia i Orri;  Sergi Garnica;  Maria Irene Anglada;  Judit Espert Pemán;  Xell;  Familia 
Martin Soler; Pau i Anna; Rah-mon Roma; Marta Puig; Familia Soriano-Boix; Marta Pérez i Sierra; Maria Font; Família Gasol-
Cos; Teresa Martí;  picasbo.gir; Laura Borràs; Gerard A. Civit; Eneko Amasene; Jesús Roso; Esther Tort;  Marina; Lidia; Neus 
Barado; Erinska;  Susana Llapur;  Aurora Cantero Soriano; Ester i Bruna; Núria Tomàs; Montse Vall; Marieta Evans; Sílvia 
Aguirre; Anna Manso; DavidC;  Heily Ferrer;  Marcel Bertran;  Júlia Muñoz Sans;  Mariona Porta i Berta Muñoz Porta;  Sergi 
Cebrian; Natàlia Sainz de la Maza Benet; Laura Puig; Aina Surià; Pol Espinach;  Marta Coll Pons; Anna Sala Presas; Mireia;  
Núria Burillo Roig; Ferran Davesa; Marina Massaguer Comes;  Cristina Sola Gualba; Marc González Romero; Luci Marcos;  
Luïsa Rutllan;  Eduard Farran;  Martin; Família Clemente Boix; Núria Juve; Helena Cherta Mercè Mas Martinez; Susanna 
Pinto; Rosa Esteve Mascolet; Víctor González Campos;  Família Bigas Ruíz;  Rosabel Bofarull;  Aina Figueras Huguet;  Salut 
i Berta Castells; Familia Trulls-Tarradellas; Marcos Amores; Stefanie Ruano; Ignasi Heras; Jana i Nura Tomàs Royes; Inspira 
Tecnologia; Ferran Briansó Castilla; Família Casanovas i Galbany Magda Coll Carbonell; Família Cuberes Gutiérrez; Raimon 
Alamany; Roser Pla;  Dolors Bernal Rozalen;  Joan V. Camarasa;  Anna H.J.; Neus Torrentó Carbonell; Adriana i Nil; Carmen 
Cortés; Ares Rafel; Lola T.; Anna Roig Dolz; Fidel Picó; MartaMF;  Concepció Morera Jordan; Marta Castellote Campamà;  
Jordi Garcia Fuster; Joan Boada; Júlia Esplugas Gargallo; Txell Pedreño Vila; Vanessa Petit; Toni Torrent; Montse Rossell; 
Txell Rodon Banchs; Mercè Escardó i Bas;  Fina Rius; Laia Arbiol Roca; Joel Recio;  Tona Nonó;  Susanna Casellas i Parra; 
Laia Garrigó; Francesc Xavier Vinyals i Carreró;  Margarita Noguer Roig; Miquel; Sita Serradell; Ariadna Marimon Duarte; 
Cristina Sabater; Família Lorenzo i Carcasó;  Maria i Arlet Castro Romeu; Alícia Vallés Sánchez;  Sandra Anton; Nat Pérez i 
Torres; Cristina Sabater; A.Quintana; Emilia Brias; Mariona Pòrtulas  i  Samuel Vallés

Gràcies a tots els qui empenyeu la cultura 


