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ÍNDEX

Benvolguts socis i amics de SCC:

En primer lloc, vull agrair-vos la confiança que heu mostrat en
triar-me per a presidir Societat Civil Catalana. L'amplíssim
suport que va rebre la nova Junta Directiva a l'Assemblea
anual ens impulsa a bolcar totes les nostres energies en
defensa dels drets constitucionals i les llibertats cíviques,
enfront d'aquest nacionalisme excloent que està devastant
Catalunya i erosionant a tota Espanya.

M'agradaria que la nostra entitat es caracteritzés per una
exigent rendició de comptes, perquè tots els socis i donants
sapigueu quines són les nostres línies d'actuació i a què
destinem els recursos que generosament ens faciliteu. Per
això llancem avui aquest informe d'activitat trimestral.

Vull finalment agrair al meu antecessor, Fernando Sánchez
Costa, i a tota la Junta sortint, la seva obstinació i la seva
generositat al capdavant de Societat Civil Catalana durant
tres anys. Quedo a la vostra disposició.

Elda Mata Miró-Sans
Presidenta de Societat Civil Catalana

Missatge de la presidenta
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Base Social
 

Durant el primer trimestre de 2022 hem
assolit els 7.161 simpatitzants i 502 socis de
ple dret.
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Impacte en mitjans de
comunicació

Impacte en xarxes
 

Despesa trimestral
 

0 Deute
 

Pressupost 2022
aprovat en Assemblea

Entre els mesos de gener i març, hem
generat 90 notícies a 32 mitjans de
comunicació.

Durant el primer trimestre hem assolit
3.800.000 impactes a twitter.

El trimestre de gener a març de 2022 l'entitat
ha tingut una despesa de 80.816,74 €
necessària per a la seva activitat.

SCC es troba en estat de ple equilibri
pressupostari, sense cap deute pendent.

L'Assemblea de Socis del 3 d'abril va
aprovar un pressupost per a l'any 2022 de
378.000 €, per a executar en els 7 eixos
d'acció de l'entitat; Drets, Vincles, Incidència
Política, Internacional, Mobilització, Opinió
Pública i Institucions.
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a Selecció espanyola a
Cataluña

SCC va canalitzar la venda de
500 entrades per al partit
Espanya-Albània a Barcelona,
contribuint a omplir una de les
graderies d'animació de l'estadi.

Reunió en l'ambaixada
francesa

Reunió amb el ministre conseller
de l'Ambaixada de França a
Espanya, Aymeric Chuzeville.

Reunió amb el
president d'Aragó

SCC es reuneix amb el president
d'Aragó i demana 'un esforç de
tots per a aconseguir uns Jocs
Olímpics en peu d'igualtat i sense
subordinacions'.

01 | Demanda al
Tribunal de Comptes.
SCC ha demandat a Mas, Puigdemont, Junqueras i
altres 8 exconsellers de la Generalitat davant el
Tribunal de Comptes per malversar 5,3 milions d'euros
al referèndum il·legal de l'1 d'octubre i la propaganda
independentista a l'exterior.

02 | Informe davant el
Comissari Reynders.
Societat Civil Catalana va presentar a Brussel·les al
Comissari de Justícia de la Unió Europea, Didier
Reynders, un informe sobre la desertització judicial i
sobre l'assetjament que pateixen jutges i fiscals a
Catalunya.

03 | Campanya pel 25% a
l'escola.
SCC ha participat activament en la plataforma Escuela
de Todos, on hem col·laborat 14 entitats. Junts hem
recollit 1.650 demandes contra el Conseller d'Educació
per desobediència. SCC s'ha encarregat especialment
de les carpes informatives i de la recollida de
signatures.
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90
NOTICIAS

Hemos generado 90 noticias en
medios de comunicación durante

el primer trimestre.

32
MEDIOS

Hemos aparecido en 32 medios
distintos, incluyendo televisión,
radio, prensa impresa, prensa

digital y agencias.



Presentacions de llibres

Solidaritat amb Ucraïna

Vaixell-Escola JS. Elcano
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'Azaña' de Jose Mª Marco.
'La línea 9: el gran agujero negro' de Jose Mª Mangas.
'La escuela no es un parque de atracciones' de Gregorio
Luri.
'Barcelona fantasma' de Ramón de España.
'Economía del separatismo catalán' de Ferran Brunet.
'Paisajes de la historia de España' de García de
Cortázar.

SCC va organitzar una visita al Vaixell-Escola
Juan Sebastián Elcano. Milers de ciutadans van poder
visitar aquesta ambaixada flotant d'Espanya als mars
després de 18 anys d'absència a Barcelona.

La coral de Societat Civil Catalana va organitzar el
16/03/22 un concert en solidaritat amb Ucraïna. S'han
lliurat a Creu Roja Internacional els 2.136 € recaptats.



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




