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Benvolguts socis i amics de SCC:

A més de rendir-vos comptes del tercer trimestre, en nom de la Junta Directiva vull agrair-
vos el suport entusiasta que ens heu brindat; gràcies al vostre compromís i generositat, avui
podem fer un balanç molt positiu de l'activitat desenvolupada durant els últims mesos, en
els que ens hem reforçat com l'entitat de referència del constitucionalisme a Catalunya.

Com sabeu, encarem un cicle electoral determinant. Les eleccions municipals del pròxim mes
de maig constitueixen una excel·lent oportunitat per a començar a fer fora al nacionalisme
excloent de les institucions. És possible retornar l'Estat de Dret a Catalunya i posar fi a
aquests llargs anys de decadència social i econòmica si els ciutadans avancem units i si els
partits constitucionalistes, a més d'oferir projectes il·lusionants, són capaços de consensuar
una sèrie de mesures per a aïllar políticament al nacionalisme.

SCC treballa intensament per a aconseguir aquesta unitat d'acció des del convenciment que
a Catalunya només recuperarem la convivència quan recuperem la Llei. Som i volem
continuar sent un espai comú de trobada i diàleg entre els partits lleials a les institucions i, a
tal fi, en aquest últim trimestre hem assegut a la mateixa taula als principals dirigents dels
partits constitucionalistes. Ho vam fer a la nostra Escola d'Estiu -en la qual vam debatir
sobre la neutralitat institucional com a base per a la democràcia- i ho vam fer també en la reeixida taula rodona "6 i 7
de setembre de 2017: Una mentida de conseqüències devastadores", on vam rememorar el cinquè aniversari de
l'aprovació de les surrealistes "lleis de desconnexió" precisament per a posar en relleu la importància de la unitat
d'acció contra el règim nacionalista.

La nostra aposta per l'enteniment es va materialitzar en la campanya "Recuperem la convivència", vetada al metro de
Barcelona per l'empresa municipal TMB. Va ser un homenatge reivindicatiu de "l'esperit Barcelona '92" -sinònim d'èxit
col·lectiu i de triomf de la imatge internacional de Barcelona, Catalunya i Espanya- que va culminar amb un entranyable
acte en record del 30è aniversari dels Jocs Olímpics, on van participar personalitats de l'àmbit social, polític, cultural i
esportiu.

Sabeu que el mes de desembre passat SCC es va integrar a la plataforma Escola de Tothom, formada per una quinzena
d'entitats que exigim l'aplicació de la sentència del 25%. L'èxit de la manifestació que vam convocar el passat 18 de
setembre ens anima a continuar lluitant perquè l'espanyol sigui també llengua vehicular en els col·legis catalans.

Encarem el darrer trimestre de l'any amb la força que ens donen les vostres conviccions, principis i valors.

Resto, com sempre, a la vostra disposició.

Elda Mata Miró-Sans
Presidenta de Societat Civil Catalana
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Durant el tercer trimestre de 2022 hem
aconseguit 7.123 simpatitzants i 541 socis
de ple dret.
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Impacte en mitjans de
comunicació

Impacte en xarxes

Despesa trimestral
 

Entre els mesos de juliol i setembre, hem
generat 105 notícies.

Durant el tercer trimestre hem aconseguit
els següents impactes; 1.197.000 en
Twitter, 566.480 en Facebook i 34.857 en
Instagram.

El trimestre de juliol a setembre de 2022
l'entidad ha tingut una despesa de
71.777,30 € necessària per a la seva
activitat.
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Taula rodona “6 i 7 de setembre de 2017:
Una mentida de conseqüències
devastadores”
Cinc anys després de l'atac nacionalista a l'Estat de Dret,
vam donar veu als diputats que van vetllar per l'ordre
constitucional.

Acte commemoratiu del 30è aniversari dels
JJ.OO.
SCC va reivindicar l'esperit de Barcelona ‘92 en el marc de
la campanya “Recuperem la convivència”.

Escola d'Estiu: “La neutralitat institucional,
base de la democràcia”
Un any més vam aconseguir reunir, en unes jornades
transversals, als màxims dirigents de les forces
constitucionalistes.

SCC trasllada a Alberto Núñez
Feijóo la necessitat d'aconseguir
pactes d'Estat per a frenar al
nacionalisme
En una trobada de més de dues hores,
celebrada a petició del president del PP, la
junta directiva de SCC va apostar per la unió
del constitucionalisme davant el pròxim cicle
electoral i va reclamar projectes il.lusionants
que retornin la confiança als catalans.

Trobades diplomàtiques
Forma part de la tasca de SCC contrarestar el relat
internacional del nacionalisme. En els últims mesos s'han
mantingut trobades discretes al Consolat dels EUA a
Barcelona així com amb una delegació de funcionaris dels
Països Baixos.
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Manifestació 18S: “Español, lengua vehicular”

Milers de persones van sortir al carrer el 18 de setembre a Barcelona,
convocats per Escola de Tothom, per a exigir una educació bilingüe i la
fi de la discriminació a les aules.

Reunió amb representants de PP,
Ciudadanos i Vox al Congrés

Davant la negativa del Govern a aplicar la
sentència del 25%, Escola de Tothom exigeix
als partits que treballin plegats per a
presentar un recurs davant el Tribunal
Constitucional.
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Davant la sistemàtica vulneració dels drets lingüístics dels catalans i la negativa de la
Generalitat a aplicar la sentència del 25%, SCC continua la seva lluita per una
educació també en espanyol a través de la plataforma Escola de Tothom.

Elda Mata crida a la mobilització
per a defensar l'Estat de Dret a
Catalunya

A la roda de premsa anterior a la manifestació
del 18S, la presidenta de SCC va exigir que la
llei es compleixi a Catalunya i es respectin els
drets dels alumnes hispanoparlants.



https://www.elindependiente.com/espana/2
022/07/10/los-catalanes-nos-sentimos-
huerfanos-porque-el-gobierno-no-ejerce-
su-responsabilidad/

https://elpais.com/espana/catalunya/20
22-09-13/cuatro-testigos-de-los-10-
anos-de-proces.html

https://societat.e-noticies.cat/hi-ha-
una-omerta-a-catalunya-142010.html

https://cronicaglobal.elespanol.com/politi
ca/elda-mata-scc-mirar-otro-lado-ha-
llevado-acoso-nino-en-
canet_719042_102.html

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/
elda-mata-scc-borras-nos-recibio-solo-
criticar-hablaramos-
castellano_719072_102.html

https://www.elperiodico.com/es/opinion
/20220916/exclusion-espanol-
educacion-catalan-arma-articulo-
societat-civil-catalana-75513976

https://eldistrito.es/alex-ramos-el-tribunal-
superior-de-justicia-de-cataluna-dice-que-
no-se-puede-aplicar-ese-25-de-castellano-
en-las-escuelas/

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-
matins/elda-mata-presidenta-de-scc-
reivindiquem-els-drets-dels-
catalanoparlants-de-coneixer-be-la-llengua-
castellana/video/6175935/

SETEMBRE

AGOST

JULIOL

https://www.elconfidencial.com/espana/cata
luna/2022-08-19/scc-sanchez-abandonar-
constitucionalistas_3477641/
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 SCC ALS MITJANS

https://www.abc.es/espana/elda-mata-
mirosans-manipulacion-continua-
20220818205921-nt.html
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Consulta i posa't al dia de les notícies de SCC al nostre lloc web: societatcivilcatalana.cat
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IMPACTE A XARXES SOCIALS

1.197.000 ABAST1.197.000 ABAST
73.872 SEGUIDORS73.872 SEGUIDORS

566.480 ABAST566.480 ABAST
91.701 SEGUIDORS91.701 SEGUIDORS

34.857 ABAST34.857 ABAST
3.564 SEGUIDORS3.564 SEGUIDORS

7.936 SEGUIDORS7.936 SEGUIDORS



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




