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MISSATGE DE LA
PRESIDENTA
Benvolguts socis i amics de SCC:

Tal com us vaig avançar en l'anterior informe d'activitat trimestral,
un dels compromisos de la Junta que presideixo és la rendició de
comptes als qui feu possible que la nostra entitat continuï lluitant
contra els excessos totalitaris del règim nacionalista.

En el segon trimestre de l'any hem mantingut activa al Tribunal
de Comptes la causa contra els líders nacionalistes per malversar diners
públics per a impulsar el procés. Al juny, l'organisme fiscalitzador ens va 
donar la raó i va rebutjar retornar a ERC un dipòsit de 2,1 milions d'euros
presentat com a aval i, així mateix, va denegar treure de la causa a Carles
Puigdemont i Antoni Comín, que van esgrimir una suposada immunitat
com a europarlamentaris.

Després de l'aprovació, per part del Parlament, de la llei lingüística pensada
per a burlar la sentència del 25%, Societat Civil Catalana continua mobilitzada,
a través d'Escola de Tots, per a exigir l'aplicació de la decisió judicial i
evitar que els nacionalistes releguin el castellà a activitats no docents 
a l'escola.

Per a contrarestar les mentides propagades durant dècades pels líders nacionalistes, en aquests últims mesos hem
intensificat els contactes amb ambaixades i representants del cos diplomàtic. L'objectiu és alertar del risc de
contagi a la Unió Europea, sobretot en un moment d'inestabilitat econòmica, caldo de cultiu per a la proliferació
dels nacionalismes i populismes.

Aquesta labor de pedagogia contra les falsedats del relat secessionista s'ha traduït també en l'elaboració d'un
informe, àmpliament recollit pels mitjans de comunicació, que posa negre sobre blanc el que durant anys s'ha difós
com una veritat absoluta: la suposada discriminació de Catalunya per part de l'Estat. L'informe, basat en dades
oficials i publicat per la Sectorial d'Economia i Empresa de SCC, revela que Catalunya és la comunitat que va rebre
més inversió executada per l'Estat en el període 2015-2021.

Amb la vostra implicació i generositat continuem endavant per a desallotjar al nacionalisme de les institucions i
posar punt final als llargs anys de decadència econòmica i social. Treballem amb tenacitat per la unió del
constitucionalisme per a, entre tots, retornar l'Estat de Dret a Catalunya.

Si esteu satisfets amb la nostra tasca, us necessitem per a enfortir a l'entitat. Imagineu que cadascun de vosaltres
aconsegueix atreure a un nou soci. Imagineu ara quant més podríem fer amb el doble de recursos.

Quedo, com sempre, a la vostra disposició.

Elda Mata Miró-Sans
Presidenta de Societat Civil Catalana
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Base Social Durant el segon trimestre de 2022 hem
assolit els 7.181 simpatitzants i 527 socis de
ple dret.

SCC EN DADES
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Impacte en mitjans de
comunicació

Impacte en xarxes

Despesa trimestral

Entre els mesos d'abril i juny, hem generat
92 notícies.

Durant el segon trimestre hem assolit
1.391.000 impactes a twitter i 73.686
seguidors.

El trimestre d'abril a juny de 2022 l'entitat ha
tingut una despesa de 77.639,89 €
necessària per a la seva activitat.
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l El Tribunal de Comptes

dona la raó a SCC i rebutja
retornar l'aval a ERC
L'organisme fiscalitzador va rebutjar retornar a ERC
un dipòsit de 2,1 milions d'euros. Tant el Ministeri
Fiscal com SCC van impugnar els recursos de reposició
presentats pels líders del procés.

SCC exigeix el compliment
de la sentència del 25%
A través de la plataforma Escuela de Todos, SCC es
manté mobilitzada per a garantir que el castellà no
quedi relegat a activitats no docents a l'escola, tal com
pretén la nova llei aprovada pel Parlament.

Reunió institucional amb la
delegada del Govern
La presidenta de SCC, Elda Mata Miró-Sans, i el
vicepresident de l'entitat Álex Ramos, es van reunir
amb la delegada del Govern, Maria Eugènia Gay, a qui
van traslladar la necessitat de "visibilitzar" la
presència de l'Estat a Catalunya, per a generar vincles
i sentiment de pertinença.
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ACCIÓ CÍVICA I
JUDICIAL
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a Informe sobre la
inversió de l'Estat a
Catalunya

Les dades oficials analitzades per
SCC desmunten el victimisme
nacionalista, ja que Catalunya és
la comunitat que més inversió
executada ha rebut.

Labor pedagògica
a l'exterior

La direcció de SCC s'ha reunit
amb membres del cos diplomàtic
per a traslladar-los el risc real de
contagi nacionalista a Europa.

Elda Mata demana
una comissió
d'investigació

SCC vol aclarir en seu
parlamentària el presumpte
espionatge dels Mossos
d'Esquadra representants del
constitucionalisme.

Contra la submissió
del Barça a Òmnium

SCC acusa el president del Barça
Joan Laporta, de posar el club al
servei del règim nacionalista.

Celebració del Dia
de les Forces
Armades

L'entitat va ser present en les
jornades de portes obertes a
l'Aquarterament del Bruc a
Barcelona.

Amb el cineasta Iñaki
Arteta i la llibertat

Malgrat les amenaces de boicot,
SCC i Asociación por la Tolerancia
projectem "Sota el silenci" a
Terrassa
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ACCIÓ CÍVICA I
JUDICIAL



Diada de Sant 
Jordi

Com ja és tradició aquest 23
d'abril van passar per la nostra
carpa grans autors a la signatura
de llibres.
També impulsem a RRSS la
campanya: "Fem del 23 d'abril la
Diada de tots".

Esmorzars d'Economia
& Empresa

"Esmorzars d'Economia i
Empresa" amb Gonzalo
Bernardos, moderat per Ferran
Brunet.

Conferència "Una
mirada lúcida i
evolucionada de la
pandèmia"

Conferència "Una mirada lúcida i
evolucionada de la pandèmia" per
Esperanza García Hortigón.

Cervantes i les seves
circumstàncies

"Cervantes i les seves
circumstàncies" per Francisco
Morales.
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ACTIVITAT CULTURAL

Seu Oberta

A l'abril iniciem la nostra Seu de
Portes Obertes, un espai per als
nostres socis i amics.

Aula Minerva

Creació de fòrum cultural i
d'idees de la Sectorial de Cultura.

Concert
commemoratiu dels
JJOO '92 per la Coral
de SCC

Presentacions de
llibres

"La jefatura del estado
parlamentario en el siglo XXI" de
Javier Tajadura.
"Facetas de política española" de
Jose Antonio de Yturriaga.
"Flores de arcén" de Joan Ferran.
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92
NOTICIAS

Hemos generado 92 noticias en
medios de comunicación durante

el segundo trimestre.

IMPACTE EN MITJANS



5€

QUOTA 
REDUÏDA
Equival a 
una xocolata 
amb xurros.

10€

QUOTA 
NORMAL
Equival a 
un còctel.

50€

QUOTA 
PREMIUM
Equival a 
un sopar 
per a dos.

25€

QUOTA 
VALOR
Equival a 
dues 
entrades de 
cinema.

Fem-ho possible! 

Gràcies al vostre compromís i suport, 
continuem avançant.

Donacions (ES75 2100-3042-1222-0059-0687) 

Web: https://societatcivilcatalana.cat




