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PRESENTACIÓ

L’article 4t del seus Estatuts estableix que la Fundació Cavall Fort té com a finalitat “la
promoció de totes les activitats culturals adreçades al públic infantil i juvenil de tota
mena, donant especial èmfasi a aquelles que fomenten el coneixement i l’ús de la
llengua catalana, que tenen un caràcter formatiu i pedagògic i que es donen a conèixer a través de revistes, vídeos, audiovisuals digitals, pel·lícules, teatre i qualsevol
altre mitjà o activitat que a judici del Patronat sigui adient”.
En aquest sentit, l’activitat principal de la Fundació, i la que va donar origen a la seva
creació, és assegurar la continuïtat i difusió de la revista Cavall Fort, i preservar-ne
l’esperit amb què va néixer, fa més de cinquanta anys: la voluntat de fomentar la
lectura, el coneixement i l’ús de la llengua catalana entre els infants i joves. A aquesta
publicació s’hi va afegir anys més tard El Tatano, revista adreçada a infants a partir de
quatre anys i que vol acompanyar-los en els primers passos d’iniciació a la lectura i de
formació com a lectors autònoms. Les dues revistes tenen una estructura de magazín,
amb un contingut molt variat, adaptat a l’edat del públic al qual s’adrecen, amb
textos i il·lustracions de màxima qualitat.
Des de l’any 1999 es va ampliar el seu àmbit d’acció amb la presència a Internet, en
una de les iniciatives més primerenques en aquest mitjà a Catalunya. Aquell any es va
crear el nostre lloc web cavallfort.cat.
A les revistes i al web s’hi afegeixen altres activitats, tal com es detalla en aquesta
memòria.
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PUBLICACIÓ DE LES REVISTES CAVALL FORT I EL TATANO
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CAVALL FORT. NÚMEROS 1355 A 1378

Cavall Fort és quinzenal i ofereix un
ventall molt ampli i variat de contingut.
Al costat del còmic, que hi té un paper
destacat, hi trobem articles, reportatges, entrevistes, textos literaris, propostes d’activitats, espais de participació
dels lectors, recomanacions de llibres,
música, activitats culturals diverses...

Del contingut publicat aquest any
destaca especialment el dossier del
número de desembre, Fa mil anys, en
què descobrim als nostres lectors, a
través de les il·lustracions i d’un text amè
i rigorós, diversos aspectes de la vida
quotidiana a les nostres terres en aquella
època llunyana de la nostra història.
El 2019 ha estat ric en efemèrides molt
diverses que han tingut presència a les
pàgines de la revista: el 350è aniversari
de la mort de Rembrandt, el 500 aniversari de la mort de Leonardo da Vinci, el
50è aniversari de l’arribada de l’home a
la Lluna o els 150 anys de l’aparició de la
taula periòdica de Mendeléiev. Tot això
al costat d’una gran varietat d’altres
articles, com els tres guanyadors del
Premi Cavall Fort 2018, signats per Oriol
Canosa, propostes d’excursions a peu o

amb bicicleta que ajuden a descobrir el
país, reportatges diversos que van del
Sincrotó Alba a Cantània, la gran
activitat coral en què participen cinquanta mil alumnes de les escoles
públiques de Catalunya. També destaquem el contingut literari, amb un conte
original a cada número i altres gèneres,
especialment la poesia.
Cada quinze dies, la revista posa en mans
dels seus lectors, majoritàriament infants
entre nou i dotze anys, pàgines d’una
gran varietat i riquesa, escrites i
il·lustrades amb la màxima qualitat.

Dades de l’OJD per al 2019
Tiratge: 11.360 exemplars
Difusió: 10.064 exemplars
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EL TATANO. NÚMEROS 157 A 168

El Tatano és mensual. Com Cavall Fort
té un contingut molt variat, adaptat a
l’edat dels nens i nenes que comencen a
fer els primers passos en el món de la
lectura: còmic, contes, natura, art,
poesia, descoberta personal i del món
que els envolta, treball de la llengua,
propostes d’activitats, recomanacions...

Amb més de cent cinquanta números
publicats, El Tatano, el Cavall Fort dels
petits, s’ha fet un lloc propi entre les
publicacions en català.

Gonçal Luna, els contes (amb el seu
format d’àudio accessible des del web de
Cavall Fort), les pàgines de jocs, i un
seguit d’altres seccions molt variades,
tant pels temes com pels textos i les
il·lustracions, la converteixen en un
element de lleure, d’entreteniment i
d’aprenentatge, molt valorat tant pels
lectors, com per les famílies, les escoles i
altres entitats de lleure i educatives.

Una galeria de personatges que hi
apareixen regularment (La Neus, el Mixu
Mixu, la Rita Pinyada, Rut i Piu, Jan de
l’Os, els pitinaps), creen un vincle molt
estret entre els lectors i la revista.
Al seu costat, els tallers de manualitats
de Cristina Picazo, els de cuina d’Ada
Parellada, les pàgines de natura, amb
fotografies d’Iñaki Relanzón i textos de

Dades de l’OJD per al 2019
Tiratge: 7.212 exemplars
Difusió: 6.633 exemplars
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ELS AUDIOCONTES D’EL TATANO

Els audiocontes són una manera diferent de gaudir dels contes d’El Tatano.
A més de llegir aquestes històries a la
revista i mirar les il·lustracions corresponents, els lectors les poden escoltar de
la veu d’un narrador. Veu, música i
efectes sonors acompanyen la lectura.

La locució dels contes va a càrrec d’En Veu Alta, un equip de professionals que
treballa per fer arribar la literatura en format àudio, amb una interpretació
dramatitzada, professional i potent que no es limita a la lectura lineal, sinó que
va molt més enllà.
Els lectors de la revista troben al final de cada conte un codi qr que enllaça amb
l’àudio. Durant el 2019 es van afegir dotze nous audiocontes a la col·lecció. En
total les estadístiques indiquen que de gener a desembre se’n van fer més de
18.000 audicions.
http://cavallfort.cat/audiocontes/
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TALLER DE CONTES D’EL TATANO

El taller de contes d’El Tatano és una iniciativa que té com a objectiu formar els autors en
l’escriptura de contes per a l’edat dels lectors de la revista, de quatre a vuit anys.

Hi ha pocs autors que es dediquin a escriure contes (un dels elements centrals d’El Tatano)
per a lectors de l’edat del públic de la revista. Per això la Fundació va decidir crear un taller
adreçat a formar escriptors en aquest gènere.
El taller s’ha fet cada dos anys. La participació és gratuïta i s’hi accedeix per invitació. Els
contes que sorgeixen del taller se sotmeten posteriorment al Consell de Redacció de la revista, que tria els que considera que tenen la qualitat suficient per a ser-hi publicats. En
aquest cas, els autors reben la remuneració corresponent segons les tarifes que aplica
El Tatano.
La dinàmica ha permès formar un grup força nombrós d’autors i enriquir la revista amb un
ventall variat de contes de molta qualitat.
El 2019 el taller va tenir deu participants i el va conduir Marta Luna.
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SUBSCRIPCIONS PER A ENTITATS DE CARÀCTER SOCIAL
Durant el 2019 la Fundació ha posat en marxa un programa de subscripcions per a
entitats amb finalitats socials. Aquestes subscripcions es financen amb les donacions de
particulars i es destinen a entitats sense ànim de lucre que treballen en diversos àmbits i
poden treure profit de les nostres revistes.
Entitats que s’han beneficiat del programa durant el 2019
Subscripció a Cavall Fort

Casal dels Infants de Salt

Escola de l’Hospital Taulí

Casal dels Infants de Santa Coloma de Gramanet

Hospital de Sant Joan de Déu (Departament de Voluntaris)

Hospital de Sant Joan de Déu (Aula hospitalària)

Hospital Josep Trueta
Subscripció a El Tatano

Associació de nens amb càncer (AFANOC) - La Casa dels Xuklis

Centre Cívic la Mina

Hospital de Sant Joan de Déu (Departament de Voluntaris)Hospital Josep Trueta
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PREMI ESPECIAL DE LA SETMANA 2019 A CAVALL FORT

Aquesta era la primera vegada
que s’atorgava aquest premi
especial, creat per la Comissió
Organitzadora del la Setmana
del Llibre en Català per a poder reconèixer institucions,
entitats i publicacions que han
fet una tasca destacada en
favor de la llengua catalana i
el foment de la lectura.

L’acte de lliurament es va celebrar el dia 14 de setembre. Joan Sala, president de la Setmana, va explicar que la comissió havia atorgat aquest Premi Especiial a Cavall Fort “per
la seva tasca ininterrompuda al llarg de 58 anys de treball a favor del foment de la lectura, de la defensa del català i la consciència de país.”
Mercè Canela, directora de Cavall Fort, va ser l’encarregada de recollir el premi, una
obra creada expressament per al Premi Trajectòria d’enguany per l’artista Ignasi Aballí.
En les seves paraules d’agraïment, Mercè Canela va va recordar la contribució dels fundadors de la revista, els professionals que hi treballen dia rere dia, els nombrosos
col·laboradors de tota mena i els milers de subscriptors i lectors de diverses generacions, i va afirmar “Són tots ells, al capdavall, els qui realment han donat i continuen donant sentit a Cavall Fort”.
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PREMI CAVALL FORT 2019

Quim Crusellas va guanyar el Premi
Cavall Fort 2019, amb un recull de tres
contes presentats sota el pseudònim
Endi l’Indi.
El Premi està dotat amb 2.500 euros
per la Fundació Cavall Fort.
Els membres del jurat van valorar la
qualitat literària dels contes i l’habilitat
de l’autor per a transportar els lectors
de Cavall Fort a terres amazòniques.
Xavier Carrasco, president de la Fundació Cavall Fort, i
Mercè Canela, directora de Cavall Fort, amb Quim Crusellas

Quim Crusellas (Artés, 1969) ha treballat en diverses biblioteques universitàries i públiques municipals. Des de 1996 dirigeix la Biblioteca de Sallent, una petita biblioteca centenària que té l’honor de ser de les més antigues de Catalunya. Havia publicat diversos contes a Cavall Fort i havia estat finalista del Premi Caval Fort 1990. Després d’uns anys sense escriure, ara hi ha tornat i ho ha fet amb aquest recull que ha estat guardonat.

L’acte de lliurament del Premi es va celebrar el dia 12 de desembre a Barcelona, al Museu
de Cultures del Món. Oriol Pasqual, cap de programes del museu, va donar la benvinguda
als assistents i seguidament Xavier Carrasco, president de la Fundació Cavall Fort, va fer un
elogi del conte i de l’art d’explicar històries.
L’acte es va cloure amb un petit concert del Cor A Tempo, dirigit per Xavier Pagès..
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PRESÈNCIA A INTERNET
EL WEB DE CAVALL FORT I LES XARXES SOCIALS

L’any 2019 es van complir vint anys de la presència de Cavall Fort a Internet, amb un web
propi que va ser pioner i que ha crescut durant tots aquests anys. El web és una peça clau
de l’activitat de Cavall Fort. Assegura la difusió de les revistes i va molt més enllà. És una
eina imprescindible de contacte amb els lectors, a la qual s’han afegit en els darrers anys
l’activitat a les xarxes, que també ha experimentat un creixement constant.
Cavall Fort es mou principalment en tres
xarxes: Twitter, Facebook i Instagram.
A Twitter va tancar l’any amb 6.960 seguidors i una mitjana de 2.012 visites i de
86.000 impressions mensuals.
Pel que fa a Instagram, va tancar l’any
amb 5.016 seguidors i una mitjana de
32.680 impressions i 2.370 agradaments
mensuals.
A Facebook, per la seva banda, es van registrar 4.280 seguidors i una mitjana de
296 clics i 337 agradaments mensuals.
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CAMPANYES DE PROMOCIÓ A RÀDIO, PREMSA I INTERNET
Durant l’any es van realitzar diverses campanyes de promoció de Cavall Fort i El Tatano,
amb l’objectiu de reforçar les dues revistes i aconseguir nous subscriptors.
Les campanyes van incloure falques publicitàries en les emissores de ràdio de més audiència del país, anuncis a diversos diaris i revistes, i bàners a Internet. També es van dur a
terme diverses campanyes a les xarxes socials, que van tenir una resposta molt positiva.
Durant la campanya de Nadal es va instal·lar un OPI (Objecte Publicitari Il·luminat) a Barcelona, a l’estació de Muntaner dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
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PARTICIPACIÓ EN LES ACTIVITATS DE L’APPEC
Les revistes Cavall Fort i El Tatano participen en les diverses activitats que porta a terme
l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC), entre les quals destaca
l’iQuiosc, una mostra itinerant de revistes en català.

Durant l’any 2019 la mostra de l’iQuiosc es va instal·lar a Barcelona en dues ocasions: a
la Rambla de Catalunya per la diada de Sant Jordi, i a l’avinguda de la Catedral per la
Setmana del Llibre en Català. Durant aquest esdeveniment, l’iQuiosc va incorporar un
espai de lectura i va celebrar una nova edició del Dia de les Revistes i la Premsa en Català, amb activitats per a totes les edats. Cavall Fort hi va participar amb el taller Dibuixem amb Cristina Losantos, il·lustradora de Cavall Fort i El Tatano i una de les
col·laboradores més assídues de les dues revistes.
Les revistes de l’APPEC també van tenir un espai a l’estand de Barcelona com a ciutat
convidada a la 45a Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
Durant l’estiu, va col·laborar un cop més amb el Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat per a distribuir vora 2.000 exemplars de revistes en
català a les bibliopiscines i biblioplatges.
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COL·LABORACIONS DIVERSES

COL·LABORACIÓ AMB LA SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA I
PATROCINI DEL TERMÒMETRE LINGÜÍSTIC

La Societat Catalana de Pedagogia, filial
de l’Institut d’Estudis Catalans, impulsa
la recerca i el desenvolupament (R+D)
d’una prova que permet fer un diagnòstic pedagògic de competència lingüística
i pronòstic de l’amplitud de llengües que
es poden aprendre. Aquest instrument,
denominat Termòmetre Lingüístic, ha de
permetre programar l’ensenyament de
llengües estrangeres d’una manera diversa segons les possibilitats dels alumnes i l’han de poder aplicar els mestres
d’aula, que coneixen els infants, per a
valorar la seva competència a cinc anys
d’edat en una situació habitual de classe.
El Termòmetre Lingüístic es va presentar a través de diverses jornades formatives, que
es van dur a terme durant el curs 2018-2019 a diverses ciutats dels Països Catalans. La
Fundació Cavall Fort hi va donar suport amb un patrocini de 300 euros i la distribució
d’exemplars de les nostres revistes.

COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS
Com és habitual, durant l’any 2019 vam col·laborar gratuïtament amb totes aquelles
entitats que ens ho van demanar (escoles, centres cívics, esplais, casals, etc.), a les quals
vam regalar exemplars de Cavall Fort i El Tatano per a repartir entre els assistents als
actes per als quals ens demanaven suport.
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MEMÒRIA ECONÒMICA DE LA FUNDACIÓ
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EXERCICI 2019

Balanç
Actiu


Actiu no corrent: ......................................................... 186.204,49 €



Actiu corrent: ................................................................ 83.516,83 €

Total actiu: ....................................................................... 269.721,32 €

Patrimoni net i passiu


Patrimoni net: ............................................................. 262.310,12 €



Passiu no corrent: ........................................................... 1.500,00 €



Passiu corrent: ................................................................ 5.911,20 €

Total patrimoni net i passiu: ............................................. 269.721,32 €
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EXERCICI 2019

Compte de resultats
Ingressos


Ingressos per es activitats: ................................................. 615,00



Ingressos per arrendament: .......................................... 15.766,23 €

Total ingressos: .................................................................. 16.381,23 €

Despeses


Imputades a les activitats


Premi Cavall Fort: .................................................... 3.158,18 €



Taller de contes d’El Tatano:....................................... 400,00 €



Subscripcions per a entitats de caràcter social: .......... 492,00 €



Total despeses imputades a les activitats: ....................... 4.050,18 €



No imputades a les activitats





Administració de lloguers: ......................................... 472,68€



Altres despeses d’explotació: ................................ 10.575,86 €



Amortitzacions: ....................................................... 3.192,82 €



Despeses financeres................................................... 718,01 €

Total despeses no imputades a les activitats: ................ 14.959,37 €

Total despeses: .................................................................. 19.009,55 €
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