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Salutació

Benvolgut associat, benvolguda associada,  
 
Un any més, hem optat per una presentació àgil de la Memòria de l’entitat que doni una visió global de totes les
activitats i les accions dutes a terme, amb els enllaços corresponents per a qui vulgui tenir-ne una informació més
detallada. Ha estat un any molt intens, on han coincidit efemèrides d’escriptors/res cabdals de la literatura
catalana, que hem aprofitat per presentar material inèdit al voltant de la seva figura. També s’han consolidat les
complicitats teixides al llarg dels últims anys amb altres entitats culturals que han portat a la realització conjunta
d’un gran nombre d’activitats.  
Cal destacar l’augment exponencial de la presència del PEN Català a les xarxes i del número de seguidors,
sempre amb el valor d’aprofundir en les temàtiques referents a la literatura i la llibertat d’expressió. 
I, finalment, el 2017 hem pogut celebrar la posada en marxa del projecte europeu Engage!, que confiem que
serà una gran oportunitat per al PEN Català de cara a orientar la seva feina amb els joves i continuar la tasca
d’internacionalització de la literatura catalana.  
 
Aquesta és l’última vegada que em dirigeixo a vosaltres com a secretària general per presentar-vos la Memòria
d‘activitats. Enguany acabo el segon mandat i vull agrair de tot cor la vostra confiança mostrada al llarg de tots
aquests anys. També vull agrair a Carme Arenas i a la Junta que hagin comptat amb mi com a part del seu equip
al capdavant del PEN. Treballar amb tots ells ha estat un honor i un privilegi.  
Desitjant una etapa de molts encerts a la nova junta del PEN Català, comptem com sempre amb la vostra
implicació perquè la literatura tingui un rol essencial en la societat del país. 

Raffaella Salierno 
Secretària general 



2017
61 
activitats:

242 
participants

3400 
assistents



Activitats generals

Participació a l'acte institucional  
d’homenatge a  

Joan Oliver
25/01

Àfrica, escriptura i emancipació.  
Conferència de Ngũgĩ wa Thiong’o 

10/05

Preludi i corrente per a Antoni 

24/05 

Festival literari de Manresa:  
Tocats de Lletra 

16-26-29/10

Poesia universal en traducció.  
Recital de poetes i traductors  

del PEN Català 
07/11

Jane Austen: dos-cents  
anys després

05/05

Presentació de l’àlbum  
d’homenatge a Aurora  
Bertrana a Barcelona

11/10

Presentació de l’àlbum 
 d’homenatge a Aurora  

Bertrana a Girona 
02/11

Signatura del conveni amb el  
Col·legi de Periodistes de 

Catalunya
27/06

Recital Veu de dona

06/03

http://www.pencatala.cat/noticia/pen-catala-participa-lacte-institucional-dhomenatge-lescriptor-joan-oliver/
http://www.pencatala.cat/esdeveniment/africa-llibertats-culturals-descolonitzacio-conferencia-ngugi-wa-thiongo/
http://www.pencatala.cat/esdeveniment/preludi-corrente-antoni/
http://www.pencatala.cat/esdeveniment/jo-em-donaria-qui-em-volgues-tocats-de-lletra/
http://www.pencatala.cat/esdeveniment/poesia-universal-en-traduccio-recital-de-poetes-traductors-del-pen-catala/
http://www.pencatala.cat/esdeveniment/jane-austen-dos-cents-anys-despres/
http://www.pencatala.cat/esdeveniment/el-mon-es-vostre-nomes-us-cal-voluntat-per-conquerir-lo-homenatge-aurora-bertrana-amb-motiu-del-125e-aniversari-del-seu-naixement/
http://www.pencatala.cat/esdeveniment/presentacio-de-lalbum-dhomenatge-aurora-bertrana-girona/
http://www.pencatala.cat/noticia/pen-catala-col%C2%B7legi-periodistes-catalunya-signen-conveni-difusio-organitzacio-dactivitats/
http://www.pencatala.cat/esdeveniment/veu-dona-15-anys/


http://www.pencatala.cat/wp-content/uploads/2018/01/%C3%80lbumPEN-Palau.pdf
http://www.pencatala.cat/wp-content/uploads/2017/10/%C3%80lbum_AuroraBertrana_BAIXA.pdf
http://www.pencatala.cat/wp-content/uploads/2017/10/%C3%80lbum_AuroraBertrana_BAIXA.pdf
http://www.pencatala.cat/wp-content/uploads/2018/01/%C3%80lbumPEN-Palau.pdf


Activitats  
internacionals

Trobada del Comitè de  
Traducció i Drets Lingüístics  

del PEN Internacional 
a Bangalore, Índia

24-28/04

Trobada de l'ICORN i el Writers in 
Prison Committee del PEN  
Internacional a Lillehammer, 

Noruega
30/05-02/06

XLIX Trobada d’Escriptors  
per la Pau a Bled 

10-13/05

Assemblea General del  
PEN International a  

Lviv, Ucraïna 
18-21/09

Conferència Criminal Difamation 
Laws a Brussel·les 

07/09

Traducció del web del PEN  
Català a l'anglès

2017

http://www.pencatala.cat/noticia/lintercanvi-didiomes-oxigen-civilitzacio/
http://www.pencatala.cat/blog/make-space-campanya-global-favor-dels-escriptors-desplacats/
http://www.pencatala.cat/noticia/nora-albert-49a-trobada-internacional-descriptors-pau-bled-eslovenia/
http://www.pencatala.cat/noticia/resolucio-del-pen-internacional-sobre-els-atacs-la-llibertat-dexpressio-lestat-espanyol/
http://www.pencatala.cat/esdeveniment/lleis-de-difamacio-criminal-la-unio-europea/
http://www.pencatala.cat/en/


Comitè de Traducció i 
Drets Lingüístics

II Premi PEN Català de 
 Traducció Literària  
i Dia del Traductor 

28/09

Presentació del número 23 
de Visat a l’Institut Ramon Llull 

25/05

Digitalització del diccionari 
català/amazic

http://www.pencatala.cat/noticia/miquel-desclot-guanya-el-ii-premi-pen-catala-de-traduccio-literaria/
http://www.visat.cat/newsletter/index_continguts.php?id=24
http://www.visat.cat/newsletter/index_continguts.php?id=23
http://www.pencatala.cat/esdeveniment/presentacio-numero-23-visat/
http://www.amazic.cat/
http://www.amazic.cat/


Comitè d'Escriptors 
Perseguits

20 de juny: Dia Mundial de 
les Persones Refugiades 

20/06

Ocells de fusta: lectura del  
conte de l’escriptora Asli  

Erdogan a Palma 
04/11

Dia de l'Escriptor 
Perseguit 2017 

i VIII Premi Veu Lliure
13-14/11

Morir en defensa de la terra: 
clima hostil contra periodistes  

i activistes ecologistes 
17/05

Dia Orwell: Els atacs a la llibertat  
d’expressió. Conferència de  

Timothy Garton Ash 
05/07

La repressió dels periodistes:  
complicitat o reacció? 

19/10

Hong Kong sota els  
paraigües: situació actual 

Conferència de Jason Y Ng
31/03

Dia Orwell: 
Veritat i ficció en la distopia  
totalitària. D’Orwell a Bandi 

06/07

Manifest per l’alliberament  
del periodista turc Hamza Yalçin 

05/09

http://www.pencatala.cat/noticia/activitats-motiu-dia-mundial-persones-refugiades/
http://www.pencatala.cat/esdeveniment/ocells-de-fusta-lectura-del-conte-de-lescriptora-asli-erdogan-palma/
http://www.pencatala.cat/noticia/actes-del-dia-internacional-de-lescriptor-perseguit-2017/
http://www.pencatala.cat/esdeveniment/morir-defensa-terra-clima-hostil-contra-periodistes-activistes-ecologistes/
http://www.pencatala.cat/esdeveniment/atacs-llibertat-dexpressio/
http://www.pencatala.cat/esdeveniment/la-repressio-dels-periodistes-complicitat-o-reaccio/
http://www.pencatala.cat/esdeveniment/4895/
http://www.pencatala.cat/esdeveniment/veritat-ficcio-distopia-totalitaria-dorwell-bandi/
http://www.pencatala.cat/noticia/el-pen-catala-el-collegi-de-periodistes-de-catalunya-demanen-lalliberament-del-periodista-hamza-yalcin/


Ocells de fusta

http://www.pencatala.cat/noticia/activitats-en-el-dia-internacional-de-lescriptor-perseguit-2017/
http://www.pencatala.cat/wp-content/uploads/2017/10/plaquette-AsliErdogan.pdf
http://www.pencatala.cat/wp-content/uploads/2017/10/plaquette-AsliErdogan.pdf


Programa Escriptor Acollit

Connexions 2017

31/03

Publicació de “Revolta  
permanent” poemari de l’escriptor  

acollit Irakli Kakabadze 

23/04

Presentació del poemari  
“Revolta permanent” 

19-22/05

Xerrada amb Roland Fosso,  
escriptor refugiat 

30/11

http://www.pencatala.cat/noticia/5005/
http://www.pencatala.cat/noticia/revolta-permanent-poemari-lescriptor-acollit-irakli-kakabadze-publica-sant-jordi/
http://www.pencatala.cat/noticia/irakli-kakabadze-escriptor-georgia-acollit-pel-pen-catala-presenta-revolta-permanent/
http://www.pencatala.cat/esdeveniment/xerrada-amb-roland-fosso-escriptor-refugiat/


Premi d’àmbit social 
del 9è Memorial 
Francesc Candel 

Premi a la Trajectòria de 
Foment de la Diversitat 

en l’àmbit de la 
Comunicació Audiovisual 

http://www.pencatala.cat/noticia/pen-catala-premi-trajectoria-foment-diversitat-lambit-comunicacio-audiovisual/
http://www.pencatala.cat/noticia/el-pen-catala-rep-el-premi-dambit-social-del-9e-memorial-francesc-candel/
http://www.pencatala.cat/noticia/el-pen-catala-rep-el-premi-dambit-social-del-9e-memorial-francesc-candel/
http://www.pencatala.cat/noticia/pen-catala-premi-trajectoria-foment-diversitat-lambit-comunicacio-audiovisual/


Programa europeu Engage!

Un projecte internacional 

del PEN Català entre els 

66 seleccionats per la 

Comissió Europea dins el 

programa Creative Europe

Primera reunió d’Engage!  
a Brussel·les 

04/10

Grup d’estudi local per  
parlar de joves i literatura 

12/12

http://engagenow.eu/
http://www.pencatala.cat/noticia/projecte-internacional-pen-catala-66-seleccionats-comissio-europea-programa-creative-europe/
http://www.pencatala.cat/noticia/projecte-internacional-pen-catala-66-seleccionats-comissio-europea-programa-creative-europe/
http://www.pencatala.cat/noticia/primera-reunio-dengage-brusselles/
http://www.pencatala.cat/noticia/el-pen-catala-convoca-un-grup-destudi-local-per-parlar-de-joves-literatura/


Administració

> Presidenta:            

> Vicepresident:         

> Vicepresident al  

   País Valencià:         

> Vicepresident a  

   les Illes:                   

> Secretària  

   general:                   

> Tresorer:                

> Vocals:                  

Junta del PEN Català

Carme Arenas 

Miquel Berga 

 

Vicent Berenguer 

 

Miquel Àngel Llauger 

 

Raffaella Salierno 

Gemma Rodríguez 

Cinta Arasa  

Sebastià Bennassar 

Joan Borja  

Heike Nottebaum  

Ricard Ripoll 

Socis

Altes: 
Joan Martori 

Sara Serrano 

Maria Llopis 

Francesc Serés 

Sebastià Portell  

Eulàlia Domènech 

Sofia Ballesteros  

Xavier Pla  

Albert Forns 

Roser Ros              

 

Gilberto Isella 

Alfons Cama  

Angelina Llongueras 

Albert Tugues 

David Monteagudo 

Marta Pérez 

Mireia Vidal-Conte 

Carme Planells 

Carles Mulet 

Tina Vallès          

Baixes: 
Mercè Costa 

Socis històrics: 
Francesc Aledon 
Patrícia Gabancho

http://www.pencatala.cat/el-pen-catala/junta-i-equip/
http://www.pencatala.cat/el-pen-catala/junta-i-equip/


Comunicació

Seguidors: 
Gener 2017: 2100 
Desembre 2017: 3590

Seguidors: 
Gener 2017: 231 
Desembre 2017: 450

Seguidors: 
Gener 2017: 1190 
Desembre 2017: 1592

Activitat 
Mitjana 1T: 30 tuits mensuals 
Mitjana 4T: 130 tuits mensuals 
 

Activitat 
Mitjana 1T: 10 posts mensuals 
Mitjana 4T: 20 posts mensuals 
 

Activitat 
Mitjana 1T: 15 posts mensuals 
Mitjana 4T: 35 posts mensuals 
 

Podem dir que durant el
2017 hem duplicat la nostra
activitat a les xarxes
socials! 

x2

https://twitter.com/pencatala
https://www.facebook.com/PENCatala/
https://www.instagram.com/pencatala/


www.pencatala.cat

Canuda, 6, 5è 08002 Barcelona 

93 318 32 98 
pen@pencatala.cat 

http://www.pencatala.cat/
http://www.pencatala.cat/contacte/
https://twitter.com/PENCatala
https://www.facebook.com/PENCatala/
https://www.instagram.com/pencatala/

