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MISSATGE DE PRESIDÈNCIA
Benvolguts socis i amics:

Crec que recullo el sentiment de molts ciutadans constitucionalistes si afirmo que hem
tancat l'any 2022 de manera insòlita i fins i tot traumàtica. La greu crisi institucional
derivada de la supressió del delicte de sedició i de la modificació del de malversació no ha
contribuït a cohesionar Espanya, sinó tot el contrari, ja que s'ha cedit davant un
nacionalisme deslleial i en permanent rebel·lia que mai desistirà del seu desafiament a
l'Estat de dret i a l'ordre constitucional.

Així ho hem advertit en tres comunicats emesos durant els mesos de novembre i desembre.
Ens hem dirigit al Govern d'Espanya de manera clara i contundent reiterant el que la
realitat demostra des de fa més de 40 anys: l'estratègia de l'apaivagament amb el
nacionalisme no ha funcionat mai, ni funciona ni permet avançar cap a la concòrdia entre
tots els catalans i entre els catalans i la resta dels espanyols. Les concessions davant un
règim excloent i populista que no se sotmet a les regles de l'Estat de dret democràtic
constitueixen una humiliació per als catalans constitucionalistes que lluitem per una
Catalunya on es respecti la Llei.

Hem recordat als partits que ostenten o han ostentat responsabilitats de govern que els
drets fonamentals dels ciutadans mai han de ser moneda de canvi en l'enginyeria de les
majories parlamentàries. No s'entén que els grans partits de govern i altres partits
constitucionalistes no hagin estat capaços de forjar grans pactes d'Estat sobre els
assumptes públics transcendentals per a evitar la submissió als partits nacionalistes. És
obligació de tot govern salvaguardar la democràcia defugint l'acord amb els populismes que
persegueixen la destrucció de l'Estat.

Com a entitat referent del constitucionalisme civil som i serem exigents amb els partits,
davant els qui invoquem l'esperit de la Transició. Entre els fins de SCC no està trencar
ponts sinó buscar consensos en el marc del nostre ordenament jurídic. Al nacionalisme
només se li pot derrotar des de la unitat i si el constitucionalisme divideix les seves forces,
si no és capaç de sumar, no revertirem la situació de decadència i injustícia que sofrim a
Catalunya. En aquest any "electoral" tindrem diverses oportunitats per a fer valer el bé
més preuat en una democràcia: el nostre vot. No podem desentendre'ns, la papereta de
cadascun de nosaltres serà imprescindible per a aconseguir una Catalunya lliure
d'adoctrinament, exclusió i assenyalament.

No puc acomiadar l'any sense agrair-vos, una vegada més, la vostra generositat i
compromís. El suport que ens heu donat ha estat fonamental per a mantenir viva la causa
per malversació contra els líders del procés davant el Tribunal de Comptes. Exigim que els
qui van trencar la convivència i van fer fallida la democràcia retornin a les arques públiques
els cinc milions d'euros malversats en l'organització del referèndum il·legal. Què menys!

Us desitjo un feliç i pròsper 2023.

Elda Mata Miró-Sans
Presidenta de Societat Civil Catalana
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SCC EN DADES

PÀGINA 01 1/ SCC EN DADES

BASE SOCIAL
Durant el quart trimestre de 2022 hem
assolit els 7.086 simpatitzants i 550
socis de ple dret.

IMPACTE EN MITJANS
DE COMUNICACIÓ
Entre els mesos d'octubre i
desembre hem generat 200
notícies.

IMPACTE EN XARXES
Durant el quart trimestre hem
assolit els següents impactes;
371.000 a Twitter, 333.000 a
Facebook  i 20.431 a Instagram.

DESPESA TRIMESTRAL
El trimestre d'octubre a
desembre de 2022 l'entitat
ha tingut una despesa de
82.054,52 € necessària per a
la seva activitat.
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Taula rodona «La Constitució del 78, marc de
convivència i de llibertat» en commemoració
pel 44è aniversari de la Constitució Espanyola
amb Manuel Aragó, Teresa Freixes i Javier
Tajadura, moderada per Eloy Moreno.

El Tribunal de Cuentas rebutja suspendre el
judici i manté el procés contra onze ex alts
càrrecs de la Generalitat per malversar diners
públics en l'1-O. Societat Civil Catalana va
demandar davant el Tribunal de Cuentas a
onze ex alts càrrecs de la Generalitat de
Catalunya perquè retornin a l'erari públic els
més de 5 milions d'euros que van malversar
en l'organització de l'1-O i en propaganda
internacional.

PÀGINA 02 2/ ACCIONS

ACCIONS

SCC ha homenatjat a tots els pares, professors i
alumnes que s'han significat en la defensa dels
drets lingüístics dels catalans, reconeixent la seva
valentia i dignitat a través de les figures de Paloma
León (mare), Iván Teruel (docent) i Alex Melià
(estudiant).
També ha homenatjat in memoriam l'economista
Francesc Granell Trias.
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Un any més, Societat Civil Catalana s'ha adherit
aquest 12 d'Octubre a la manifestació «Más
España, más español» convocada per la
plataforma Catalunya Suma por España amb
motiu de la commemoració de la Festa Nacional
d'Espanya i del Dia de la Hispanitat.

El president del Club Siglo XXI, Nicolás Redondo
Terreros, ha donat la benvinguda al debat en el
que han participat Francesc de Carreras, Álex
Ramos i Jesús Royo, moderat per Ana de Isabel
Ruiz.

S'han dut a terme dues sessions de l'Aula
Minerva; la primera «Lope de Vega, Fènix
dels Enginys», la segona «Isabel de
Requesens, una noble catalana al servei
de la Monarquia Espanyola».
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https://www.elmundo.es/opinion/2022/1
0/08/634014c5fdddff3d1e8b45c2.html

 https://elpais.com/espana/catalunya/2022-10-08/sociedad-civil-catalana-
cinco-anos-de-una-manifestacion-historica-contra-el-independentismo.html

https://www.abc.es/espana/cataluna/politica/soci
edad-civil-catalana-denuncia-desamparo-
nacionalistas-cataluna-20221104135311-nt.html

https://www.eldiario.es/politica/sociedad-civil-catalana-acusa-
instituciones-abandonar-catalanes-defendieron_1_9745302.html
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 SCC ALS MITJANS
Consulta i estigues al dia de les notícies de SCC al nostre lloc web: societatcivilcatalana.cat

https://www.diarimes.com/es/noticias/tarragona/2022
/12/02/societat_civil_catalana_hara_homenaje_la_cons
titucion_bonavista_130894_1091.html

https://www.abc.es/espana/tribunal-
cuentas-activa-juicio-cabecillas-
proces-millones-20221212121415-
nt.html

https://www.elmundo.es/opinion/2022/10/08/634014c5fdddff3d1e8b45c2.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2022-10-08/sociedad-civil-catalana-cinco-anos-de-una-manifestacion-historica-contra-el-independentismo.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2022-10-08/sociedad-civil-catalana-cinco-anos-de-una-manifestacion-historica-contra-el-independentismo.html
https://www.abc.es/espana/cataluna/politica/sociedad-civil-catalana-denuncia-desamparo-nacionalistas-cataluna-20221104135311-nt.html
https://www.eldiario.es/politica/sociedad-civil-catalana-acusa-instituciones-abandonar-catalanes-defendieron_1_9745302.html
https://societatcivilcatalana.cat/
https://www.diarimes.com/es/noticias/tarragona/2022/12/02/societat_civil_catalana_hara_homenaje_la_constitucion_bonavista_130894_1091.html
https://www.abc.es/espana/tribunal-cuentas-activa-juicio-cabecillas-proces-millones-20221212121415-nt.html
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IMPACTE A LES XARXES SOCIALS
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TWITTER
371.000 ABAST 
73.400 SEGUIDORS

INSTAGRAM
20.431 ABAST
3.604 SEGUIDORS

FACEBOOK
333.000 ABAST
91.471 SEGUIDORS

YOUTUBE
7.952 SEGUIDORS

https://www.facebook.com/societatcc
https://www.instagram.com/societatcivilcatalana/
https://www.youtube.com/user/SocietatCivilCat
https://www.facebook.com/societatcc
https://twitter.com/societatcc
https://twitter.com/societatcc
https://www.instagram.com/societatcivilcatalana/
https://www.instagram.com/societatcivilcatalana/


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




