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Salutació

Carme Arenas, Presidenta

Benvolguts membres de PEN Català,
Com cada primavera, toca fer balanç d’un any es
pecialment dur per a la vida associativa, a causa de
l’ofec econòmic que està fent perillar allò que ha
estat la columna vertebral que ha mantingut la nos
tra essència com a país: la societat civil. Si hi ha una
manera de fer fracassar un poble és escatimant-li
recursos per alimentar la pròpia cultura.
Des del PEN Català, tot i els moments desesperan
çadors, lluitem per tirar endavant tant en l’àmbit
nacional com internacional, ben convençuts que no
hi ha altra sortida que proveir-nos de les millors
armes per tirar endavant. I aquestes armes són fetes
de complicitats amb d’altres institucions, ja siguin
públiques o privades. Es tracta d’ajuntar esforços
per treballar en tots aquells temes i projectes que
compartim.
Com veureu en la memòria que teniu a les mans, hi
ha hagut un descens de l’activitat total. Hem passat
de 49 activitats durant l’any anterior, a les 39 d’en
guany, les quals en alguns moments han estat tota
una proesa poder-les tirar endavant. Ha disminuït
l’activitat internacional, i això ens sembla un mal
símptoma per a una organització que té com a funció
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i vocació ser un pont de diàleg amb el món, exercir
la diplomàcia cultural catalana arreu. Amb tot, hem
procurat que el nombre d’escriptors involucrats en
activitats del PEN no minvés i, així, tinc el goig de
poder-vos anunciar que hem aconseguit la partici
pació de 225 escriptors en activitats de la nostra
associació, dels quals 160 són dels territoris de par
la catalana i 65 d’estrangers. Si tenim en compte que
el 2011 havien estat en total 190, això ens fa adonar
dels esforços per mantenir la presència de la litera
tura catalana.
Una novetat important ha estat la possibilitat de
distribuir les activitats per tot el territori. Això ha
estat possible gràcies a convenis amb la Diputació
de Barcelona i amb l’Institut Català de les Dones, amb
qui hem pogut celebrar la 1a edició del Cicle Llegides,
amb 5 diàlegs entre escriptores de 5 llocs diferents
del territori català. No ha faltat, tampoc, la possibi
litat d’homenatjar aquells escriptors que ens han
deixat. Enguany, no volíem deixar passar l’oportunitat
de commemorar el 10è aniversari de la mort d’Anna
Murià, amb la complicitat de la ILC, l’ICUB i l’ICD.
Amb la Diputació de Barcelona hem endegat el pro
jecte de portar per tota la província l’exposició Veus

silenciades, veus rescatades, i són molts els ajuntaments
interessats a tenir-la i a complementar-la amb con
ferències i debats.
Un projecte que, malauradament, no hem pogut
continuar, per manca del suport aportat fins ara per
l’Institut Ramon Llull, ha estat la publicació Catalan
Writing. Estem fent passes per continuar-la amb altres
suports, ja que ens consta que és una eina efectiva
de promoció de la literatura catalana a l’estranger.
I estem contents de poder treballar, encara que
amb dificultats, per anar engruixint el portal sobre
traducció VISAT, que tants seguidors té tant als ter
ritoris de parla catalana com a les universitats estran
geres, i que és una eina fonamental de coneixement
del fet literari.
Un altra fita consolidada dins el calendari és el Dia
Internacional del traductor. Cada any, com sabeu, el
dediquem a una literatura, per tal de veure quina
n’ha estat la recepció a casa nostra i quins són els
buits que encara tenim. Enguany, aprofitant el
centenaridel dramaturg suec A. Strindberg, vàrem
poder realitzar un doble programa, conjuntament
amb l’Institut suec de cultura i la Sala Beckett. El
doble programa consistí en un debat, seguit d’una

representació del monòleg La més forta, dirigida per
Carlota Subirós.
El Dia Internacional de l’Escriptor Empresonat va comptar
amb actes tant a Barcelona, com a Agramunt. I comp
tà també amb la tercera edició de la Setmana PEN a
les Illes i amb l’atorgament de la tercera edició del
Premi Veu Lliure a Koulsy Lamko (El Txad), en un sopar
ofert per l’Ajuntament de Lloseta. El cartell comme
moratiu de tots els actes fou un magnífic dibuix donat
per Alfons Borrell al PEN, a qui agraïm enormement
la generositat i la complicitat amb els valors que el
PEN defensa.
Pel que fa al tema dels drets lingüístics, el PEN Ca
talà no sols va celebrar la Trobada Internacional del
Comitè a Barcelona, sinó que aprofità la vinguda de
la delegació internacional per presentar el Manifest
de Girona a la societat catalana al Palau de la Genera
litat, presidit pel M. H. President Artur Mas. Encara
més, a causa de la situació d’atac constant a la nos
tra llengua, el PEN Català va presentar al Congrés
Mundial del PEN Internacional, celebrat a la ciutat
coreana de Gyeongju , una resolució de denúncia de
l’Estat espanyol per aquests atacs i vulneracions dels
nostres drets lingüístics. La resolució fou aprovada

per unanimitat per l’Assemblea de Delegats. A més,
el PEN Català ha continuat la tasca de sensibilització
i de lluita dins la plataforma que vam contribuir a
crear: SomEscola, participant en tota mena de cam
panyes, com la d’Enllaçats per la llengua, que aplegà
tant les organitzacions del Principat, com del País
Valencià com, fonamentalment, de les Illes.
També trobareu en aquesta memòria altra mena de
complicitats, per commemorar el Dia Internacional de
la Llibertat de Premsa o el Dia Mundial de les Persones
Refugiades, entre moltes d’altres activitats, amb en
titats afins.
Esperem poder continuar treballant, malgrat les
dificultats, per no perdre tot allò que l’organització
ha anat construint al llarg d’aquests 90 anys d’exis
tència. En aquest sentit, el 2012 ha estat l’inici de la
celebració del 90è aniversari amb tota una sèrie
d’actes que anirem espaiant fins a la fi del 2013, amb
els quals cal que mirem de fer ben present la nostra
tasca i que aconseguim unir cada vegada més suports
i més sensibilitats al voltant del dret inalienable a la
llibertat d’expressió, a la defensa dels drets lingüís
tics, i a la mútua entesa dels pobles a través de la
cultura.
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Activitats 2012

1. L’activitat del PEN Català en
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PEN Català
en xifres
Activitats 2012

Activitats d’àmbit general
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Activitats d’àmbit general .  .  .  .  .
Activitats internacionals .  .  .  .  .  .
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Drets lingüístics (CTDL) .  .  .  .  .  .
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“Fabrizia Ramondino i
Mallorca, entre la guerra civil
i el franquisme”
Espai Mallorca, Barcelona, 12 d’abril

L’Espai Mallorca, el PEN Català i l’Instituto
Italiano di Cultura de Barcelona van organitzar
una taula rodona amb el poeta italià Franco Sepe.
Hi van participar Carme Arenas, Rossend Arqués,
Valeria Bergalli i Franco Sepe.

Celebració del 90è aniversari
del PEN Català
Barcelona, 19 d’abril

El 19 d’abril de 2012 el PEN Català va arribar als
seus noranta anys d’història. La celebració de
l’efemèride s’allargarà fins l’any 2013, amb
aquest motiu es va crear un logotip i es va fer el
tret de sortida del PEN a la xarxa social Twitter.

Homenatge a Anna Murià
Palau de la Virreina, 27 de setembre

Amb el títol Aquest serà el principi. Deu anys sense
Anna Murià (1904-2002), el PEN Català i l’Institut
Català de les Dones (ICD) van organitzar un acte
d’homenatge a l’escriptora i periodista Anna Murià,
amb motiu del desè aniversari de la seva mort. Hi
van intervenir la presidenta de l’ICD, Montse
Gatell, i la presidenta del PEN Català, Carme
Arenas. Taula rodona amb Jaume Aulet, Montserrat
Bacardí,
Iolanda
Pelegrí i
Neus Real.
També es va
presentar
l’Àlbum Anna
Murià, editat
amb material
inèdit, a cura
de Montserrat
Bacardí.
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Llegides: cicle de conferències
El PEN Català i l’Institut Català de les Dones
van organitzar el cicle Llegides. Converses
intergeneracionals. Els actes van tenir lloc
a diversos espais del territori d’origen
de les escriptores protagonistes del diàleg,
amb l’objectiu de reconèixer la seva trajectòria
literària i la vinculació al seu espai geogràfic de
creació.

1.	 Rosa Fabregat conversa amb Maria Pau Cornadó
4 d’octubre a les 18 h. Sala de la Biblioteca Pública.
Rambla d’Aragó, 10. Lleida.

2. Josefina Vidal conversa amb Jordi Valls
9 d’octubre a les 19 h. Cotxeres de Palau Robert.
Passeig de Gràcia 107. Barcelona.

3. Joana Raspall conversa amb Núria Albertí
16 d’octubre a les 19 h. Torre del Roser.
C. Joan XXIII, 14. Sant Feliu de Llobregat.
Rosa Fabregat

Esther Remacha

Josefina Vidal va conversar amb Jordi Valls
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Joana Raspall

X Cicle de Poesia
a la Casa Menorca

4. Teresa Juvé conversa amb Carles Canet
23 d’octubre a les 19 h. Centre Municipal d’Educació.
Sala d’Actes. Bruguerol, 12. Palafrugell.

5. Olga Xirinacs conversa
amb Cèlia Sànchez-Mústich

Casa Menorca, Barcelona, octubre 2011 / juny 2012

30 d’octubre a les 19 h. Sala d’Actes dels Serveis Territorials
del Departament de Cultura. C. Major, 14. Tarragona.

Teresa Juvé

Olga Xirinacs

El PEN Català va participar en aquest cicle
de poesia, organitzat per Assumpció Forcada,
en què van llegir els seus poemes Luana Dogwiler,
Rodolfo del Hoyo, Maria de Luis, Rosa Maria
Esteller, Assumpció Forcada, David Jou, Rosa
Junchaya, Coloma Lleal, El-Kaissa Ould-Braham,
Fina R. Palau, Jordi Pàmias, Francesc Parcerisas,
Teresa Pous, Màrius Sampere, Isabel-Clara Simó,
Guillem Vallejo, Alícia Ventura, i Salem Zenia
entre d’altres.
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Assemblea General de l’ICORN
Estocolm (Suècia), 9-11 de maig

La presidenta del PEN Català, Carme Arenas,
i la secretària general, Raffaella Salierno, van
assistir a l’Assemblea de l’ICORN que es va
celebrar a Estocolm del 9 a l’11 de maig.
Més de 100 delegats, escriptors i observadors
de fins a 32 països diferents van debatre sobre el
futur de la xarxa ICORN, de la qual el PEN Català
és membre fundador. En el decurs de l’Assemblea,
Raffaella Salierno va ser escollida membre del
Comitè de Recerca de l’entitat.

XLIV Trobada Internacional
del Comitè d’Escriptors
per la Pau
Bled (Eslovènia), 16-20 de maig

Com cada any, en fan ja 44, la ciutat de Bled ha
acollit la trobada del Comitè d’Escriptors per la
Pau del PEN Internacional que alterna les
activitats de debat i reflexió amb les vetllades
literàries.

78è Congrés
del PEN Internacional
Gyeongju (Corea del Sud), 9-15 de setembre

El 78è Congrés del PEN Internacional, organitzat
pel PEN de Corea sobre el tema de Literatura,
Mitjans de Comunicació i Drets Humans, va acollir
membres de més de 80 centres de tot el món
que van tractar qüestions clau sobre la llibertat
d’expressió.
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Denúncia dels atacs contra la
llengua a les instàncies
internacionals
Barcelona, 26 de març

El PEN Català va lliurar al PEN Internacional un
document on es recullen les accions constants i
creixents dels successius governs espanyols
contra la llengua catalana, tant al Principat com a
les Illes, al País Valencià i a la Franja de Ponent.
En aquest document el PEN Català demanava
explícitament al PEN Internacional que, com a
membre consultiu de l’ONU, es fes càrrec de la
denúncia i la remetés a la comissió corresponent
del màxim organisme internacional, a fi que
aquest investigui les vulneracions dels drets
lingüístics fonamentals denunciats i hi actuï en
conseqüència. El document es va presentar als
mitjans de comunicació en una roda de premsa el
27 de març.
Carme Arenas i Josep-Maria Terricabras durant la roda de premsa➥

Adhesió a la campanya
Per Sant Jordi, enllaçats
per la llengua
Barcelona, 23 d’abril

EL PEN Català es va sumar a la campanya
impulsada per mestres i professors de les Illes
Per Sant Jordi,
enllaçats per la llengua.
L’objectiu de la iniciativa
era aconseguir que el
màxim de persones
i institucions se sumessin
a la campanya de lluir el
llacet amb la senyera
o penjar-lo a façanes i
balcons de cases
particulars i d’edificis
emblemàtics de tot el
territori el dia de Sant
Jordi.
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Trobada del Comitè de
Traducció i Drets Lingüístics
del PEN Internacional
Barcelona, 4-6 de juny

La Trobada del Comitè de Traducció i Drets
Lingüístics es va celebrar a l’Ateneu Barcelonès
i va tenir com a eix de reflexió les Estratègies per a
la promoció de la traducció a través de tres debats:

Estratègies institucionals per a la construcció
d’un patrimoni comú. Amb la participació de
Miquel Berga, Paul Buekenhout i Carles
Torner.
● Algunes estratègies relacionades amb la indústria
de l’edició (Mercat, premsa, agents, premis…).
Amb la participació de Patrícia Gabancho,
Peter Ripken i Carlota Torrents.
● Com podria el PEN ser un agent més actiu i influent
entre les institucions públiques, editors i escriptors?
Amb la participació de tots els delegats moderats
per Simona Škrabec.
●

Roda de Premsa per presentar la Trobada del Comitè de Traduccions i Drets lingüístics. D’esquerra a dreta: Josep M. Terricabras, president del Comitè de Traduccions i Drets lingüístics del PEN Internacional;
Laura McVeigh, Directora executiva del PEN Internacional; Carme Arenas, Presidenta del PEN Català; John Ralston Saul, President del PEN Internacional; Takeaki Hori, Secretari internacional del PEN Internacional
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Víctor P. de Óbanos

Participants a la Trobada del Comitè de Traducció i Drets Lingúístics del PEN Internacional
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Presentació institucional
del Manifest de Girona
Palau de la Generalitat, Barcelona, 6 de juny

Víctor P. de Óbanos

Presentació del Manifest de Girona en un acte
institucional al Palau de la Generalitat en el qual
va prendre part el M. H. President Artur Mas.
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L’acte, celebrat al Saló Sant Jordi,
també va comptar amb la participació del
president del PEN Internacional, John Ralston Saul,
la presidenta del PEN Català, Carme Arenas,
el president del Comitè de Traducció i
Drets Lingüístics del PEN Internacional,
Josep M. Terricabras, i el professor de la Universitat
de Tübingen, Johannes Kabatek, que
va pronunciar la conferència «Llengua i llibertat».

Víctor P. de Óbanos

Presentació institucional del Manifest de Girona al Palau de la Generalitat de Catalunya. D’esquerra a dreta: Carme Arenas, Johannes Kabatek, John Ralston Saul i Artur Mas
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Domini màgic,
regne sublunar

Dia Internacional
de la Traducció

Espai Mallorca, 21 de juny

Sala Beckett, Barcelona, 2 d’octubre

Recital bilingüe de poesia catalana del segle xx a
partir de les traduccions al castellà del traductor
mexicà Orlando Guillén. La lectura partia del
llibre de Guillén Doce poetas catalanes del siglo xx
con Tres añadiduras y un Apéndice de varia intención.
La lectura va anar a càrrec d’Orlando Guillén i
Enric Casasses i va comptar amb les intervencions
de Simona Škrabec i de Jordi Cornudella.

El PEN Català, l’Institut Suec i la Sala Beckett, es
van aliar per celebrar el Dia Internacional del
Traductor i el centenari de la mort del dramaturg
suec August Strindberg.
L’acte va consistir en una doble funció: d’una
banda, la taula rodona Qui es faria el suec...?,
moderada per Maria Bosom i amb la participació
de Carles Batlle, Feliu Formosa, Carolina Moreno
i Carlota Subirós; seguidament, la representació
de La més forta, obra d’August Strindberg,
dirigida per Carlota Subirós, amb traducció de
Josep Palau i Fabre, revisada per Carolina Moreno
i Elena Martí i Segarra.

VISAT.
Revista digital
de traducció literària
La revista Visat publica articles relacionats amb
la literatura i la traducció literària. Un dels seus
objectius principals es servir d’agent de
divulgació de les lletres catalanes en l’àmbit
internacional, i per això dedica especial atenció a
les presentacions dels autors catalans amb
comentaris que sovint estan disponibles també en
alemany, anglès, espanyol i francès. En el camp
de la traducció, la revista promou els estudis
teòrics i les investigacions sobre els intercanvis
literaris, i també la recerca sobre els traductors
destacats i les traduccions d’especial rellevància.
Sempre que sigui possible, els articles originals
s’acompanyen amb fragments de traduccions,
bibliografies, ressenyes i comentaris que puguin
ampliar l’àrea de coneixement.
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Dia Internacional
de la Llibertat de Premsa
Barcelona, 3 de maig

El PEN Català es va sumar un cop més a la
celebració del Dia Internacional de la Llibertat de
Premsa. El PEN Internacional en l’edició del 2012
va centrar els seus esforços en la defensa del dret
de totes les persones a la llibertat d’expressió en
els mitjans digitals. Per garantir aquest dret,
s’està elaborant una Declaració sobre Mitjans
Digitals que, un cop aprovada pels centres PEN,
serà la base per a una campanya mundial.

Dia Mundial
de les Persones Refugiades
Barcelona, 20 de juny

Com ja és habitual el PEN Català va participar en
l’acte unitari impulsat per l’Ajuntament de
Barcelona i promogut per un seguit
d’organitzacions vinculades a la defensa dels
refugiats a Catalunya. L’acte es va iniciar amb
una conferència d’Ana Líria, membre d’ACNUR
Espanya, sobre els Reptes del treball amb persones
refugiades i perspectiva de gènere. Va seguir una
conversa entre Edith Maitza Garay i El-Kaissa
Ould-Braham que van mantenir un diàleg en el
qual exposaren les seves experiències com a
dones que han estat en perill als seus països
d’origen. Teresa Pous fou l’encarregada de llegir
el manifest final.
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Dia Internacional de
l’Escriptor Empresonat
Mallorca, Barcelona i Agramunt, octubre-novembre

Com ja és tradicional, el PEN Català va celebrar
el Dia Internacional de l’Escriptor Empresonat
amb un seguit d’actes a Mallorca, Barcelona
i Agramunt. El cartell commemoratiu va ser obra
d’Alfons Borrell.
A Barcelona, el dia 30 d’octubre, es va fer la
presentació de l’escriptor palestí Basem Al-Nabriss,
com escriptor acollit pel PEN Català en el marc del
Programa Escriptor Acollit. Al vespre, al Centre Arts
Santa Mònica, va tenir lloc el debat entre
Basem Al-Nabriss i Koulsy Lamko, moderat per
Salem Zenia, amb el lema Escriure des de l’exili.
L’endemà, dia 31 d’octubre, també a Barcelona,
a l’espai L’Horiginal, s’hi celebrà el recital poètic
Pois sucré, Polvo de vida a càrrec de Koulsy Lamko.
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Cartell commemoratiu. Autor: Alfons Borrell. Disseny: Clase bcn

Koulsy Lamko, Premi Veu Lliure 2012, i Pau Sendra

Víctor P. de Óbanos

Víctor P. de Óbanos

Basem Al-Nabriss, escriptor acollit en 2012

Víctor P. de Óbanos

Presentació oficial de Basem Al-Nabriss. D’esquerra a dreta: Oriol Izquierdo, director de la Institució de les Lletres Catalanes;
Carles Llorens, director de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament; Basem Al-Nabriss, escriptor acollit; Carme Arenas, presidenta del PEN Català;
Joaquim Llimona, director de Relacions Internacionals i Cooperació de l’Ajuntament de Barcelona; Raffaella Salierno, directora del Programa Escriptor Acollit; i Alfons Borrell, pintor
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Setmana del PEN a les Illes
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Amb motiu de la celebració del Dia Internacional
de l’Escriptor Empresonat, el PEN Català, amb
la col.laboració de diverses entitats i institucions,
va portar novament a les Illes Balears un seguit
d’activitats literàries amb les quals pretén
contribuir a difondre la tasca del PEN Català a les
Illes, i sensibilitzar la ciutadania sobre els casos
de vulneració del dret a la llibertat d’expressió
arreu del món. La Setmana del PEN Català a
les Illes Balears va incloure un ampli ventall
d’activitats: la celebració d’una taula rodona
al voltant de la llibertat d’expressió, amb el títol
La paraula crema el foc, en què van participar el
catedràtic de filosofia Josep-Maria Terricabras i
el lingüista Vincent Pitarch, moderada pel poeta
i narrador Sebastià Perelló; el sopar amb motiu de
l’atorgament del III Premi Internacional Veu LliurePEN Català al municipi de Lloseta, i el recital de
textos escrits des de la presó Rompre barrots, a
Binissalem, coincidint amb el Dia Internacional de
l’Escriptor Empresonat.

Premi Internacional
Veu Lliure-PEN Català
a l’escriptor Koulsy Lamko
El PEN Català va crear l’any 2010
el Premi Internacional Veu Lliure-PEN Català,
que s’atorga a un escriptor o escriptora
que hagi patit captiveri o persecució per causa
dels seus escrits i que hagi destacat sempre
pel seu compromís en la defensa de la llibertat
d’expressió. En la seva primera edició, l’any 2010,
el premi va recaure en l’escriptor i periodista cubà
Normando Hernández González. L’any 2011
el guardonat va ser l’escriptor d’expressió amazig
Salem Zenia; i aquesta III edició ha recaigut en
l’escriptor del Txad, Koulsy Lamko, que va rebre
una estatueta commemorativa, obra de l’escultor
Pep Coll Bernat.

Koulsy Lamko amb el guardó

➥

VI Trobada d’Escriptors
per a la Pau
Agramunt, 17 de novembre

Agramunt es va afegir a les activitats per celebrar
el Dia Internacional de l’Escriptor Empresonat amb la
VI Trobada d’Escriptors per a la Pau a la Fundació
Privada Espai Guinovart. Durant l’acte es va
projectar el documental Silenci o exili de la
directora francesa Marion Stalens i va seguir
la taula rodona Viure a l’exili amb la participació
de Basem Al-Nabriss, El-Kaissa Ould-Braham,
Moussa Drammeh i la seva filla, moderats per
Helena Pol.

Josefina Miralles

Teresa Ayuga

D’esquerra a dreta: Moussa Drammeh i la seva filla, Helena Pol, Basem Al-Nabriss i El-Kaissa Ould-Braham
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Cicle Veus silenciades,
veus rescatades
Barcelona, 10 de setembre
Santa Coloma de Gramenet, 16 d’octubre

26

Les accions d’aquest cicle s’articulen en una
exposició que denuncia les violacions de la llibertat
d’expressió al món a través de 15 casos d’escriptors
perseguits i la conferència Dir sense por. La llibertat
d’expressió.
Les primeres dues accions de les cinc que formen
el cicle s’han celebrat a Barcelona i a Santa Coloma
de Gramenet.
A Barcelona, dins de La Setmana del Llibre
en Català, la conversa va comptar amb el
testimoniatge de Salem Zenia i Basem Al-Nabriss,
autors del Programa Escriptor Acollit, la moderació
de Pau Vadell i la traducció simultània d’El-Kaissa
Ould-Braham.
A Santa Coloma de Gramenet, l’acte es va celebrar
en el marc de les Jornades per la Pau i la
Cooperació i va constar de la projecció d’un

audiovisual sobre la xarxa internacional de ciutats
refugi ICORN, i la conferència-debat a càrrec de
Salem Zenia.
Aquestes activitats han estat incloses en
el Catàleg d’accions de sensibilització 2012
de la Diputació de Barcelona.

6

Administració

Junta del PEN Català
Presidenta
Carme Arenas Noguera
Vicepresident
Xavier Rubert de Ventós
Vicepresident al País Valencià
Vicent Salvador
Vicepresident a les Illes Balears
Antònia Vicens
Secretària General
Raffaella Salierno
Tresorer
Miquel Berga
Vocals
Joan Buades
Teresa Pous
Dolors Oller
Simona Škrabec
Carles Torner
Patrícia Gabancho
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Socis: Altes

Baixes voluntàries

Elena Martí i Segarra (10/1/2012)
Núria RIBALTA SANZ (9/2/2012)
Orlando GUILLÉN TAPIA (10/2/2012)
Josep Maria QUINTANA PETRUS (17/2/2012)
Anton CARBONELL FERRANDO (29/2/2012)
Josep M. PRIM i SERENTILL (1/3/2012)
Cinta Arasa CaroT (20/3/2012)
Antoni VIVES i TOMÀS (27/3/2012)
Carles MOLINS i SABATER (19/4/2012)
Joaquim Armengol Roura (27/4/2012)
Enric Casasses Figueres (16/5/2012)
Lluís SolÀ Sala (13/6/2012)
Esteve Miralles Torner (14/6/2012)
Azalea-Emy Vallés Gil (10/7/2012)
Juan Tomás Ávila Laurel (21/11/2012)

Fina Anglès SORONELLAS (11/1/2012)
Rosa Quitllet SABATER (10/2/2012)
Isabel Núñez SALMERÓN (15/2/2012)
Gabriel TOMÀS ALEMANY (7/11/2012)
Roger CREMADES RODEJA (13/11/2012)

Baixes per defunció
Antòni Tàpies i Puig (6/2/2012)
Emili TEIXIDOR i VILADECÀS (19/6/2012)
Josep M. AINAUD i DE LASARTE (9/8/2012)
Josep M. Illa Monné (2/9/2012)
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