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presentacIÓ

Com més a prop som del tercer 
centenari del final d’una guerra 
internacional en la qual els catalans 
combatíem amb el bàndol del progrés, 
més convençuts estem que allò que 
celebrem l’11 de setembre és la nostra 
capacitat de resistència. La nostra 
voluntat de superar les derrotes militars, 
no sucumbint a la desesperació i 
mantenint la nostra personalitat com 
un poble que vol fer la seva aportació 
al món és avui una evidència molt 
àmpliament reconeguda. 

La memòria de les activitats d’Òmnium 
Cultural durant l’any 2012 és una prova 
del paper que la nostra entitat juga en el 
procés tan estimulant que viu el nostre 
país. Som un element significatiu dins 
de la societat civil catalana; Catalunya 
compta amb nosaltres en el terreny de la 
cultura, de la llengua, de l’educació i de la 
cohesió social. 

Muriel Casals 
Presidenta d’Òmnium Cultural
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La gent d’Òmnium som ben conscients 
que ara ens correspon ser actius en la 
tasca de construcció del futur del nostre 
país plenament sobirà que, en definitiva, 
vol dir treballar per l’assoliment d’un 
estat català dins del conjunt europeu. 
Així ho vam fer explícit a Santa Coloma 
de Gramenet.

Per això a la Memòria hi trobareu, al 
costat de les xifres que us expliquen 
que administrem bé les dificultats 
econòmiques, la informació de moltes i 
molt variades activitats.

Des de la celebració d’aniversaris 
de les nostres seus més antigues i 
la creació de noves, fins a la Nit de 
Santa Llúcia a Tarragona amb tots els 
actes culturals previs, passant per 
les commemoracions dels centenaris 
Tísner, Calders i Sales, més les 24 
parades arreu del país el dia de Sant 
Jordi, el record dels 20 anys del 

‘Freedom for Catalonia’ o els 50 anys de 
l’OCB que fa evident la nostra relació 
amb mallorquins i valencians dins la 
Federació Llull; i  moltes més coses, fins 
la joia d’haver afegit el nom del pare 
Massot a la llista dels Premis d’Honor de 
les Lletres Catalanes.

Però si ha de quedar una cosa del 
2012 serà l’enorme manifestació de 
l’11 de setembre que ha marcat una 
fita en la política catalana. El Govern 
de la Generalitat ha acceptat el deure 
d’aplicar el que el poble i els seus 
representants al Parlament li han 
manat. Òmnium seguirà treballant 
amb l’herència de 51 anys de tasca 
diària i incombustible i amb la il·lusió 
desbordant que entre totes hem teixit 
per aconseguir que el poble català 
pugui, per fi, assolir allò que sempre ha 
somniat.   
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fuLL De 
ruta

L’octubre de 2012, Òmnium Cultural presentava el seu full de ruta civil després 
de la gran manifestació de l’11 de setembre a Barcelona. Amb la Declaració de 
Santa Coloma de Gramenet, presentada al Teatre Sagarra de la ciutat, Òmnium es 
comprometia a dedicar tots els esforços a “construir un nou estat d’Europa”. La seva 
presidenta, Muriel Casals, assegurava que “ens cal un estat per garantir drets bàsics 
com l’educació, la sanitat, l’habitatge digne o el treball” i insistia que la celebració 
d’un referèndum sobre el futur de Catalunya “no comportarà cap fractura”. 

ÒmnIum presenta eL  
seu fuLL De ruta per 
construIr junts 
un nou estat D’europa
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La DecLaracIÓ De 
santa coLoma De 
gramenet
La Declaració de Santa Coloma inclou 
quatre punts principals: extendre el 
debat sobre l’estat propi a tots els 
ciutadans de Catalunya, apel·lar als 
partits perquè incloguin la celebració 
d’un referèndum en els seus programes 
electorals i instar els diputats a entendre 
que aquesta ha de ser la darrera 
legislatura d’un Parlament autonòmic. 
Sobre la llengua, la declaració 
marca com a objectiu la seva plena 
normalització i recorda que “la diversitat 
lingüística és un valor de futur”.
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11 De setembre De 2012: 
una DIaDa per a La 
HIstÒrIa
La Diada de 2012 va reunir al voltant de dos milions de persones als carrers de 
Barcelona sota el lema ‘Catalunya, nou estat d’Europa’. Un èxit històric que Òmnium 
Cultural va celebrar per la força i la unitat que van demostrar els milers de persones 
vingudes d’arreu del país. La marxa va començar al passeig de Gràcia amb la Gran 
Via de les Corts Catalanes i va arribar al final del recorregut quasi quatre hores després 
de l’inici de la manifestació.
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Milers de persones es 
van sumar a les activitats 
organitzades per Òmnium 
Cultural al passeig Lluís 
Companys durant tota 
la Diada. La Festa, que 
va incloure jocs infantils, 
mostra d’entitats i dinar 
popular, va acabar entrada 
la nit amb les actuacions de 
Pastora, Xarango i Brams. 

La vigília de la Diada, les tradicionals Marxes de Torxes van tornar als carrers de 
pobles i ciutats com Vic, on la Marxa dels Vigatans complia 10 anys. Però Òmnium va 
organitzar moltes altres activitats prèvies a l’Onze, com Trencant Setges a Badalona, 
per sensibilitzar la població del que va ser la Guerra de Successió. 

Les marXes De torXes 
tornen a recÓrrer eL país

11 De setembre: 
rècorD 
D’assIstèncIa a 
La festa per La 
LLIbertat

9



ÒmnIum, en La constItucIÓ De 
L’assembLea nacIonaL 
De cataLunya
El març de 2012, es constituïa 
l’ANC, l’Assemblea Nacional 
Catalana, al Palau Sant Jordi 
de Barcelona. Una delegació 
d’Òmnium Cultural hi va ser per 
mostrar el seu suport a la nova 
entitat nascuda per defensar 
la llibertat del país. La seva 
presidenta, Muriel Casals, tancava 
el seu parlament celebrant la força 
del poble català: “un país viu és 
un país amb una societat civil que 
empeny i que no es resigna”. 

país

èXIt De púbLIc en eL cIcLe 
“eL camí cap a L’estat propI”
Jaume López, Ferran Requejo i Salvador Cardús 
van ser els encarregats de descriure “El camí cap a 
l’Estat propi” i desgranar els arguments a favor de 
la independència amb tres conferències celebrades 
dins “Els dijous de l’Òmnium”. López, professor de 
Ciència Política a la UPF, es va centrar en el dret 
a l’autodeterminació i el dret a decidir. Requejo, 
catedràtic de Ciència Política a la UPF, va abordar 
el debat entre la legalitat espanyola i la legitimitat 
democràtica. Per últim, el sociòleg Salvador Cardús, 
va analitzar com aconseguir una majoria àmplia per 
assolir un Estat propi. Jaume López va inaugurar el cicle

10



25n
La majorIa 
sobIranIsta 
s’Imposa aL 
parLament
El 25 de novembre de 2012, 
les eleccions al Parlament de 
Catalunya donaven un resultat 
clar: 87 dels 135 diputats eren 
favorables a l’exercici del dret 
a l’autodeterminació. Òmnium 
Cultural llegia els resultats amb 
optimisme.  La seva presidenta, 
Muriel Casals, celebrava que 
“els catalans i les catalanes han 
fet passos concrets (votant) a 
favor de la plena sobirania” i 
assegurava: “el sobiranisme és 
majoritari al carrer i al Parlament”. 
Òmnium, l’AMI i l’ANC van 
expressar el seu  compromís per 
continuar treballant des de la 
societat civil per enfortir un procés 
que ha de culminar amb un 
referèndum per la independència 
del país. 

87 dels 135 
diputats, 

favorables al dret 

d’autodeterminació

Parlament

Jaume López va inaugurar el cicle
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país

ÒmnIum eXpLIca 
eL procés cataLà 
a europa
El desembre de 2012, una 
delegació d’Òmnium Cultural 
viatjava fins a Brussel·les 
per explicar a les institucions 
europees que el procés català 
cap a l’Estat propi està en marxa. 
La presidenta d’Òmnium, Muriel 
Casals, i Sergi Rovira, membre 
de la Junta, es van reunir amb 
diversos eurodiputats i funcionaris 
de la UE per explicar-los que el 
poble català ha emprès un camí 
que passa per decidir lliurement el 
seu futur i mirar a Europa. Casals 
va assegurar que Catalunya 
vol ser un Estat no només per 
motius econòmics, sinó també 
per defensar la llengua i la cultura 
catalanes. Com a exemple dels 
atacs a la llengua, es va referir a 
l’avantprojecte de llei d’Educació 
del ministre Wert, “un exemple 
més del xoc continu entre la 
llei espanyola i la legitimitat 
democràtica catalana”. 
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La campanya ‘freeDom 
for cataLonIa’
VIgent 20 anys Després
El juliol de 1992, el lema ‘Freedom for Catalonia’ es colava a les pantalles de mig 
món amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona. 20 anys deprés, Òmnium va voler 
reivindicar la vigència d’aquella campanya i recordar els qui la van fer possible. Per 
això, el juliol de 2012, l’entitat va cedir a l’Ajuntament de Barcelona la pancarta amb 
el lema ‘Freedom for Catalonia’ que durant els Jocs va presidir la seva seu. També va 
demanar que el consistori la situï al Museu Olímpic de la ciutat en reconeixement a 
una campanya que va ajudar a situar Catalunya al mapa del món. L’acte va comptar 
amb la presència d’alguns dels protagonistes d’aquell moviment, com Jordi Bonet 
(vicepresident d’Òmnium l’any 1992) i diversos membres de la Crida a la Solidaritat.
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josep massot
rep eL premI D’Honor De Les 
LLetres cataLanes per 50 anys 
De trebaLL per La LLengua 

cuLtura

L’historiador, filòleg i editor Josep Massot 
i Muntaner rebia el 44è Premi d’Honor 
de les Lletres Catalanes el 13 de juny de 
2012, en un merescut homenatge a 50 
anys de feina incansable per la llengua i 
la cultura catalanes.  En el seu parlament, 
el pare Massot va fer una crida a favor 
de la unitat de la llengua i la cultura als 
Països Catalans i va demanar “un esforç 
a les administracions i a la societat civil 
catalana” perquè la crisi no s’endugui la 
feina feta per crear una infraestructura 
cultural pròpia. La presidenta d’Òmnium, 
Muriel Casals, se sumava a aquesta 
petició “per no cometre un suïcidi 
lingüístic i cultural”. Casals va lloar la 
trajectòria del pare Massot i va tenir un 
record  especial per a Josep Termes, 
Antoni Cayrol i Teresa Pàmies, guardonats 
amb el Premi d’Honor anteriorment i 
morts durant 2012. 
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josep massot,  
una VIDa aL serVeI 
De La cuLtura
Josep Massot i Muntaner, monjo benedictí, 
fa més de 40 anys que dirigeix les 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat 
i té una obra historiogràfica extensa 
sobre la llengua i la cultura dels Països 
Catalans. Ha dedicat una gran part de 
la seva activitat intel·lectual a l’estudi 
de la literatura i la història de les Illes 
Balears i acumula una rigorosa producció 
bibliogràfica com a historiador, filòleg i 
assagista.
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serra, garrIga I VaLLès, 
premIats a La nIt De 
santa LLúcIa 2012

cuLtura

Màrius Serra (Premi Sant Jordi de 
novel·la) amb Plans de futur, Francesc 
Garriga (Premi Carles Riba de poesia) 
amb Tornar és lluny i Tina Vallès (Premi 
Mercè Rodoreda de contes i narracions) 
amb El parèntesi més llarg, van ser 
els grans protagonistes de la 62a Nit 
de Santa Llúcia. En el seu parlament, 
Muriel Casals va reclamar un nou Estat 
per poder garantir el futur de la cultura 
catalana i va recordar que “la batalla 
per la independència econòmica i 
del país és també la batalla per la 
independència cultural”. La gran Festa 
de les Lletres Catalanes es va celebrar 
a Tarragona i va incloure un espectacle 
basat en l’imaginari col·lectiu català.

eLs protagonIstes

Premi Sant Jordi: Màrius Serra amb Plans de futur
Premi Carles Riba : Francesc Garriga amb Tornar 
és lluny
Premi Mercè Rodoreda: Tina Vallès amb El 
parèntesi més llarg
Premi Josep M. Folch i Torres:  Josep Lluís Badal 
amb Les aventures de Jan Plata 
Premi Joaquim Ruyra: Maria Carme Roca amb 
Katalepsis
Premi Òmnium de Comunicació: El Món a RAC1
Premi Memorial Joan B. Cendrós: Col·lectiu Emma
Premi Joan Profitós d’assaig pedagògic: GRELDO 
(Grup de Recerca sobre Estressors Laborals 
Docents) per L’estrés en el món educatiu: mites i 
realitats. Registres-tests i propostes
Premi Joan Maragall d’assaig sobre cristianisme i 
cultura:   Carles Llinàs per Escatologia, modernitat, 
escepticisme. El pensament d’Odo Marquard
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17

un 
sant 
jorDI 
muLtItuDInarI I 
peDagÒgIc 
La Diada de Sant Jordi 2012 va tornar 
a concentrar centenars de milers de 
catalans als carrers de tot el país. 
Òmnium també hi va ser, amb 24 espais 
propis a viles i ciutats. A l’Espai Òmnium 
de Barcelona,  els protagonistes de la 
tradicional firma de llibres van ser  el 
guanyador del Premi Sant Jordi 2011, 
Sebastià Alzamora, i els guardonats 
amb el Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes en els darrers anys, Jaume 
Cabré, Josep M. Espinàs i Josep 
Massot.

La celebració havia començat amb la 
tercera Festa de la Llança, amb nou 
rècord de participació d’editorials 
(una setantena) i de votants (3.271 
persones). Entre els títols més votats: 
El meu amor sikh, d’Elisabet Pedrosa;  
Fukushima. Crònica d’un tsunami 
nuclear, de Lluís Caelles i Sergi Vicente; 
Crim de sang, de Sebastià Alzamora; i 
La gatera, de Muriel Villanueva.

WHat Do you 

knoW about 

cataLan 
cuLture?
 
Coincidint amb la Diada de Sant Jordi, 

Òmnium llançava la campanya Què 

saps de la cultura catalana? amb 

l’objectiu d’explicar els principals 

trets culturals dels Països Catalans 

als turistes que visiten el nostre país. 

Centenars de voluntaris van repartir 

50.000 fullets en anglès sobre la 

nostra cultura i els seus protanistes, 

com Dalí, Tàpies, Gaudí, Pau Casals, 

Ferran Adrià o Pep Guardiola. I tot 

gràcies a una exitosa campanya de 

micromecenatge. 

24 espais propis a viles i pobles catalans

Sant Jordi arreu:

17



La fLama DeL 
canIgÓ encén 
fogueres arreu 
DeLs països 
cataLans 

cuLtura

ÒmnIum 
Homenatja tísner, 
caLDers I saLes

repIc De campanes 
en recorD De 
VerDaguer La gastronomIa, 

protagonIsta DeL 
caLenDarI 2013 

El maig de 2012, una conferència 
de l’escriptor Màrius Serra va servir 
per commemorar el centenari del 
naixement d’Avel·lí Artís Gener 
“Tísner”, escriptor, periodista i 
ninotaire. Al setembre, es complien 
cent anys del naixement de Pere 
Calders i Òmnium ho recordava 
amb una conferència d’Agustí 
Pons sobre la vida i l’obra d’un dels 
grans de la literatura catalana del 
segle XX. Al novembre, l’homenatjat 
era l’escriptor Joan Sales, amb 
un cicle de conferències titulat “El 
combat per les idees”. 

El 10 de juny de 2012, les 
campanes de més de 150 esglésies 
i dues catedrals van repicar alhora 
per homenatjar el poeta Jacint 
Verdaguer en el 110è aniversari 
de la seva mort. La iniciativa, amb 
el nom de Dia de la Memòria, es 
repetirà cada any per homenatjar 
els defensors de la llengua 
catalana. 

La presidenta d’Òmnium Cultural, Muriel 
Casals, va recollir el Premi Canigó a la 
Universitat Catalana d’Estiu a Prada de 
Conflent, un guardó que reconeix la tasca 
de persones i institucions en la defensa 
de la llengua i la cultura catalanes en 
l’àmbit dels Països Catalans. 

Els plats més tradicionals de la gastronomia 
catalana, il·lustrats per l’artista Christian 
Inaraja, van ser els protagonistes del 
Calendari de Tradicions i Costums 2013. 
Un merescut reconeixement a una 
tradició centenària i pròpia dins la cultura 
mediterrània i europea. 
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eL parLament I eL 
conca premIen 
ÒmnIum
 
El Parlament de Catalunya i le Consell de 
la Cultura i de les Arts van reconèixer la 
tasca d’Òmnium en defensa de la llengua i 
la cultura catalanes. La Cambra catalana li 
va atorgar la Medalla d’Honor i el CONCA el 
Premi Nacional de Cultura 2012 en l’àmbit 
de la projecció social de la llengua. 

‘VoLs practIcar 
eL cataLà? 
tIra-t’HI De cap!’
 
Amb aquest lema, el programa Voluntariat 
per la Llengua d’Òmnium va llançar una nova 
campanya per promocionar l’ús social de la 
llengua catalana i va fer una crida perquè 
tothom en fes difusió. El Voluntariat per la 
Llengua, un dels programes bàsics de l’entitat, 
va reunir més de 150 participants durant 2012. 

Les entItats es 
coorDInen per 
Defensar eL cataLà
 
Castelló de la Plana va ser el punt de reunió 
d’entitats de Catalunya, les Illes Balears i el 
País Valencià per coordinar-se en la defensa 
de la llengua catalana davant les contínues 
agressions que pateix. En la trobada es 
va decidir impulsar accions coordinades 
amb Galiza i Euskal Herria i recórrer a 
organismes internacionals. 

ÒmnIum I abacus 
promouen eL joc 
en cataLà
 
Òmnium Cultural es va sumar a la 
iniciativa ‘Aprèn i juga en català’ que 
Abacus cooperativa va engegar el 
novembre de 2012. La campanya 
pretenia visualitzar les joguines en català 
que Abacus té en el seu referenciat i per 
les quals ha apostat des de sempre.

La ccc I 
ÒmnIum, per La 
normaLItzacIÓ
 
La Confederació de Comerç de 
Catalunya i Òmnium van renovar el 
seu acord per difondre les seves 
accions en l’àmbit de la normalització 
lingüística. L’objectiu és augmentar la 
seva repercussió i reiterar la necessitat 
de promoure l’ús social del català.

 
reconeIXement 
aLs perIoDIstes 
estrangers que 
usen eL cataLà
 
El president del Barça, Sandro 
Rossell, i la d’Òmnium, Muriel Casals, 
van fer un acte de reconeixement 
als periodistes esportius estrangers 
que utilitzen el català en les rodes de 
premsa. Entre els premiats hi havia la 
periodista xinesa Lara Zheng.
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cuLtura

‘per un país De tots, 
escoLa en cataLà’

premIs samborI 
ÒmnIum 2012

Sota aquest lema, milers de persones 
es van concentrar el desembre de 2012 
a més de 65 municipis catalans en 
defensa del model d’escola catalana i 
contra la proposta de llei d’educació del 
ministre Wert. Una llei que, en paraules 
de Somescola, “ens retorna a un passat 
predemocràtic” amb un control doctrinal 
de l’educació, la recentralització del 
sistema, i la minorització de les llengües 
no castellanes, amb especial malvolença 
contra l’escola catalana i els programes 
d’immersió lingüística, un èxit del nostre 
sistema educatiu.

La 4a festa 
som coHesIÓ 
acaba amb 
un fLasHmob

Un flashmob per la cohesió 
social, amb més de 350 
participants, va tancar la 
4a Festa Som Cohesió, 
celebrada a Girona. 
Arribats d’arreu del país, i 
després de visitar la capital 
gironina, els assistents van 
demostrar ballant la força 
d’una societat civil unida. 

Marina Pallàs, Raluca Bianca, Maria 
Ullés, David Aliagas, Andrimar 
Martínez  i Mar Solans van ser els 
grans guanyadors de la 6a edició 
dels Premis Sambori, que reconeixen 
el talent de futures promeses de 
la literatura catalana. Unes 200 
persones van assistir a l’acte de 
lliurament d’un premis únics, i que 
van tornar a batre un rècord de 
participació: 250 escoles dels Països 
Catalans s’hi van presentar. 
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eL programa queDem? 
contInua creIXent
 
4.339 participants i 240 activitats. Aquest és 
el balanç de 2012 de Quedem?, el programa 
d’activitats de lleure per veure Catalunya amb 
uns altres ulls. Pel que fa a la procedència dels 
participants, el 41,32% no eren originaris de 
Catalunya. El 12,15% eren nascuts a Amèrica 
Llatina i el 9,64% a Àfrica.

 
La II jornaDa sobre 
coHesIÓ socIaL se 
centra en La IDentItat
 
‘Identitat i identificació en la construcció de l’Estat 
propi’. Sota aquest títol es va celebrar, el novembre 
de 2012, la II Jornada sobre cohesió social. 
Filòsofs, antropòlegs i pedagogs van analitzar com 
es configura la identitat i quins són els elements 
d’identificació dels nouvinguts amb Catalunya.

poemes a tota Veu per  
sant jorDI

Una parella, dues llengües i un poema. Aquests 
són els elements essencials  d’A tota veu, un 
projecte de cohesió social que consisteix en una 
lectura pública de poesia en català i una altra 
llengua. Per Sant Jordi, i com a mostra de riquesa 
lingüística, s’hi van sumar Barcelona, Girona, 
Lleida, Sant Cugat, Santa Coloma de Gramenet, 
Badalona i Manresa.

osona ceLebra 
eL segon 
conèIXer.cat

El programa d’Òmnium Osona 
Conèixer.cat va tancar la 
seva segona edició a Vic, 
on els millors concursants 
van posar a prova els seus 
coneixements sobre la cultura 
popular catalana. El seu 
objectiu és difondre la cultura 
de Catalunya i promoure la 
cohesió social.
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terrItorI 22

ÒmnIum cuLturaL compta amb més 
De 31.000 socIs I 28 seus terrItorIaLs, 
agrupaDes en 10 DemarcacIons per tot 
eL terrItorI. us presentem un resum 
De Les actIVItats portaDes a terme a 
caDascuna De Les seus.
Localitza les nostres seus al mapa dels Països Catalans

Òmnium Alt EmpordàdEmArCACiÓ dE GironA - CAtAlunYA dEl nordÒmnium Alt 

pEnEdèsdEmArCACiÓ dEl pEnEdès-BAiX lloBrEGAtÒmnium Alt urGElldEmArCACiÓ dEls 

pirinEusÒmnium AnoiAdEmArCACiÓ dEl pEnEdès-BAiX lloBrEGAtÒmnium BAdAlonA-BArCElonès 

norddEmArCACiÓ sErrAlAdA litorAlÒmnium BAGEsdEmArCACiÓ dE CAtAlunYA CEntrAlÒmnium 

BAiX CAmpdEmArCACiÓ dEl CAmp-tErrEs dE l’EBrEÒmnium BAiX lloBrEGAtdEmArCACiÓ dEl pEnEdès-

BAiX lloBrEGAtÒmnium CAtAlunYA dEl norddEmArCACiÓ dE GironA - CAtAlunYA dEl nordÒmnium 

GArrAfdEmArCACiÓ dEl pEnEdès-BAiX lloBrEGAtÒmnium GArrotXAdEmArCACiÓ dE l’Alt 

tErÒmnium GironèsdEmArCACiÓ dE GironA - CAtAlunYA dEl nordÒmnium BErGuEdàdEmArCACiÓ 

dE CAtAlunYA CEntrAlÒmnium HospitAlEt dE lloBrEGAtdEmArCACiÓ dE BArCElonAÒmnium lA 

sElvAdEmArCACiÓ dE GironA - CAtAlunYA dEl nordÒmnium llEidA-ponEntdEmArCACiÓ dE ponEnt-

llEidAÒmnium mAtArÓ-mArEsmEdEmArCACiÓ sErrAlAdA litorAlÒmnium osonAdEmArCACiÓ 

dE l’Alt tErÒmnium ruBídEmArCACiÓ vAllès oCCidEntAlÒmnium sABAdElldEmArCACiÓ vAllès 

oCCidEntAlÒmnium sAnt CuGAtdEmArCACiÓ vAllès oCCidEntAlÒmnium solsonèsdEmArCACiÓ 

dE CAtAlunYA CEntrAlÒmnium tArrAGonèsdEmArCACiÓ dEl CAmp-tErrEs dE l’EBrEÒmnium 

tErrAssAdEmArCACiÓ vAllès oCCidEntAlÒmnium tErrEs dE l’EBrEdEmArCACiÓ dEl CAmp-tErrEs 

dE l’EBrEÒmnium vAllès oriEntAl
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barceLona-
L’HospItaLet

L’HospItaLet

ÒmnIum engega eL 
projecte 
‘engresca’t L’H’
A mitjans d’abril de 2012, Òmnium 
va organitzar la primera edició del 
festival ‘Engresca’t L’H’ per donar 
a conèixer la cultura popular i 
tradicional catalana que es realitza 
des de l’Hospitalet.  S’hi van 
poder veure grallers, dansaires, 
gegants, sardanes, trabucaires, 
diables i castellers, a més de jocs 
tradicionals i un concert de rumba.

gràcIa

Les LLengües 
en un escenarI 
D’InDepenDèncIa
El recentment creat nucli 
de Gràcia d’Òmnium va 
posar a debat la posició de 
les llengües en un escenari 
d’independència. Els 
sòciolingüistes i membres de 
l’IEC Isidor Marí i Albert Fabà 
i Lluís Cabrera, autor del 
llibre Catalunya serà impura 
o no serà, van participar en 
la taula rodona, inclosa en 
el cicle “Construïm un nou 
estat”.
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terrItorI gIrona- 
cataLunya norD

gIronès 

ÒmnIum Homenatja 
La fIgura De joan 
saLes
Òmnium Gironès va commemorar amb 
un cicle de xerrades el centenari del 
naixement de Joan Sales, una de les 
figures cabdals de la literatura catalana 
del segle XX . Hi van participar ponents 
com Peter Bush, Sam Abrams i Laura 
Borràs, i personatges del món cultural i 
polític com Quim Torra, Antoni Puigverd, 
Oriol Junqueras i Jordi Pujol. Sobre la 
taula, els grans temes de la vida i obra 
de l’escriptor i editor, com el pensament 
militar català, el nacionalisme o el seu 
llegat literari.

 

aLt emporDà 

fIgueres I L’emporDà 
en La HIstÒrIa De 
cataLunya
Òmnium Cultural, juntament amb 
l’Institut d’Estudis Empordanesos i 
el Patronat de la Catequística, van 
organitzar un cicle de conferències 
sobre l’evolució de Figueres en el 
marc de la història de Catalunya. El 
cicle, amb eminents especialistes i una 
magnífica acollida, va proporcionar 
elements interpretatius sobre la formació 
i l’evolució de la ciutat i la seva gent. 

La seLVa

concurs per 
promocIonar La 
cuLtura popuLar 
Òmnium La Selva i l’empresa 
Bon Preu van unir esforços per 
promoure la història i la cultura 
popular catalanes a través d’un 
concurs. Per a guanyar-lo, els 
participants havien d’adreçar-
se a la seu d’Òmnium a Santa 
Coloma de Farners i respondre 
correctament una bateria d’onze 
preguntes sobre temes culturals i 
una pregunta final relacionada amb 
els productes Bon Preu. Un bon 
exemple de col·laboració privada 
en els projectes de l’entitat.

cataLunya norD

XXIII nIt De sant 
jorDI a perpInyà
La 23ena edició de la Nit de Sant 
Jordi a la Catalunya Nord va 
aplegar bona part de la societat 
civil de la zona a l’església de Sant 
Domènec de Perpinyà. L’acte, 
que va comptar amb la presència 
del conseller de Cultura de la 
Generalitat, Ferran Mascarell, va 
servir per reivindicar la vitalitat de 
la llengua catalana a la Catalunya 
del Nord i mostrar el suport 
d’institucions i patrocinadors.
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aLt ter

osona

La X marXa DeLs 
VIgatans, més 
muLtItuDInàrIa 
que maI
Una litografia commemorativa de Josep 
Vernis va cloure un any molt especial 
per a la degana de les marxes de torxes 
del país, la dels Vigatans. En la seva 
desena edició, la marxa va comptar amb 
una nova posada en escena a càrrec 
de Lluís Solà i Sala, i amb la presentació 
de l’actriu Txe Arana. Entre els moments 
culminants, la presència de Felip V llegint 
el Decreto de Nueva Planta abans de 
ser cremat, l’estelada de foc davant la 
Catedral de Vic, o l’homenatge al màrtir 
amb l’encesa de les primeres torxes. 

La garrotXa 

ÒmnIum garrotXa 
fa eL pregÓ D’InIcI 
De festa major 
Amb motiu del 40è aniversari de 
la fundació d’Òmnium Garrotxa, 
l’Ajuntament d’Olot va demanar a 
l’entitat que fos la responsable de 
donar inici a la Festa Major de la ciutat. 
En el seu pregó, Òmnium va fer un 
reconeixement a totes les persones 
que han passat per l’entitat en aquests 
40 anys i va llençar estels com a 
“símbol del camí que ens portarà cap a 
la independència”.

rIpoLLès

ÒmnIum s’estrena 
ofIcIaLment a La 
comarca 
El 3 de març de 2012 es va constituir 
oficialment Òmnium Ripollès. La seva 
primera Junta va quedar formada 
per A. Rosell (president), J. Vilarrodà 
(vicepresident), M. Llorens (secretari), 
Jaume Cabaní  (tresorer), i M. C. 
Freixa i R. Peñarroya (vocals). En el 
seu primer any de vida, ha potenciat 
la Flama del Canigó a la comarca, ha 
acollit el lliurament del Premi Sambori 
de la Demarcació Alt Ter-Garrotxa, i ha 
organitzat actes de proximitat a gairebé 
tots els pobles, com la primera Marxa de 
torxes a Ribes de Freser.
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cataLunya 
centraL

bages 

ÒmnIum bages 
fa 40 anys
El 28 de setembre, Òmnium Cultural del 
Bages tancava la celebració del seu 40 
aniversari amb un acte al teatre Kursaal de 
Manresa, on es va estrenar un documental 
sobre la història de l’entitat a la comarca 
i es va homenatjar els primers socis. Hi 
van participar la presidenta d’Òmnium 
Cultural, Muriel Casals, la  presidenta del 
Consell Comarcal del Bages, Adriana 
Delgado; l’alcalde de Manresa, Valentí 
Junyent; i el delegat del Govern a la 
Catalunya Central, Jordi Moltó. 

soLsonès 

ÒmnIum soLsonès 
consoLIDa Les 
jornaDes De sant 
gaLDerIc
L’edició de 2012 de les Jornades de Sant 
Galderic, patró de la pagesia, va tenir 
un format ampliat i va tocar temàtiques 
diverses: des de cançó tradicional, a 
enologia, passant per món rural amb 
Carles Porta, o país amb Muriel Casals. 
Però Òmnium Solsonès va fer moltes altres 
activitats, com l’exposició de Festa Major El 
calendari dels pagesos; 150 anys mesurant 
el temps, la constitució de la comissió 
“Amics de Mn. Huguet”, la presentació la 
novel·la On van a morir els ocells de Mar 
Tomàs, o la trobada “Descobrim Solsona”, 
amb parelles lingüístiques i membres del 
Quedem?.

bergueDà

presentacIÓ DeL 
DocumentaL 
DesencaIXats 
Desencaixats, el documental 
que recorda els berguedans 
i altres republicans morts per 
les tropes franquistes a les 
acaballes de la Guerra Civil a 
Capolat, es va presentar a Berga 
enmig de gran expectació. 
L’acte, que també va ser un 
homenatge als veïns que van 
ser testimonis d’aquells fets, va 
comptar amb la participació de 
l’historiador Daniel Montanyà, 
el president d’Òmnium Cultural 
del Berguedà, Jaume Farguell, i 
l’alcaldessa de Capolat, Carme 
Boixader, que va ser qui va 
encarregar el documental a 
Carles Seuba i Guillem Escriche.
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peneDès
baIX LLobregat

aLt peneDès

commemoracIÓ DeLs 
seus 40 anys
Òmnium Alt Penedès va celebrar el 27 
d’octubre els seus 40 anys amb un acte 
a Vilafranca amb més de 250 assistents. 
L’entitat va repassar el passat, present 
i futur de la seva tasca de construcció 
nacional des de la comarca. El seu 
president a Alt Penedès, Sergi Sabaté, va 
agraïr la tasca dels qui s’han implicat a 
Òmnium en aquests 40 anys i va assegurar 
que cal “anar més pels pobles” per 
aconseguir encara més implicació. L’acte 
també va ser un homenatge als iniciadors  
d’Òmnium a la zona, com Jordina Gallemí, 
M. Teresa Gil i Ricard Serra.

 anoIa

jaume farrés I La 
LLobrerIa, premI 
aL compromís 
cuLturaL
El cisteller igualadí Jaume Farrés, 
professor de català d’Òmnium durant el 
franquisme, i l’associació La Llobreia de 
la Pobla de Claramunt, responsables del 
festival Anoia Folk, van ser els guanyadors 
de l’edició 2012 dels Premis al 
Compromís Cultural. L’acte de lliurament 
va comptar amb la participació de Dídac 
Lee, membre de la junta del Barça i un 
dels emprenedors més mediàtics de 
Catalunya. 

baIX LLobregat 

eL LLIbre VermeLL 
De montserrat,  
a sant feLIu
La Catedral de Sant Llorenç a Sant 
Feliu de Llobregat va acollir, el 22 de 
setembre, la representació d’El Llibre 
Vermell de Montserrat, un espectacle 
que combina els cants del Cor 
Aulos, les danses de l’Esbart Sant 
Martí de l’Ateneu Torrellenc i el rock 
de la Companyia Elèctrica Dharma. 
Amb l’acte, que va reunir més de 
600 persones, Òmnium va voler 
recuperar i difondre un espectacle 
que forma part del patrimoni cultural 
del nostre país.  

garraf 

neIX ÒmnIum 
garraf
Òmnium Garraf es va constituir 
com a seu territorial d’Òmnium 
Cultural el 12 de maig, després 
d’un any i mig de treball. L’entitat 
es va comprometre a sumar 
esforços amb el ric teixit associatiu 
de la comarca i a endegar més 
iniciatives a favor de la llengua, la 
cultura i el país. Entre els més de 
350 socis i sòcies, es va escollir la 
primera junta, amb August Bover, 
Àstrid Alemany, Dani Gàmez, 
Rocio Prieto, Raimon Vives, Xavier 
Bayarri i Josep Riera. 
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eL camp- 
terres De L’ebre

tarragonès 

més De 5.000 
assIstents aLs actes 
preVIs De La nIt De 
santa LLúcIa
El 2012, i després de quaranta anys, la Nit 
de Santa Llúcia va tornar a Tarragona. Per 
celebrar-ho,  Òmnium Cultural del Tarragonès 
va preparar, amb altres institucions i entitats, 
diverses activitats que van aplegar més de 
cinc mil persones: tallers, lectures de contes, 
trobades del programa Quedem?, actes amb 
els Premis d’Honor Josep Massot i Josep 
Vallverdú, una ruta literària en homenatge a 
Josep Anton Baixeras, un dels fundadors de 
l’entitat al Tarragonès, etc.

baIX camp

Homenatge 
aLs pIoners De 
L’ensenyament 
DeL cataLà per a 
aDuLts 
El 15 de gener, Òmnium Baix 
Camp retia homenatge a una 
trentena de mestres de català, 
pioners en l’ensenyament de la 
llengua a la comarca. Van obrir 
l’acte Robert Miralles, degà dels 
mestres de català a  Reus als 
anys 60, i el doctor en Història 
per la URV, Xavier Ferré, que 
va glossar  la figura de Ramon 
Amigó, promotor dels primers 
cursos de català al Baix Camp.  
L’alcalde de Reus, Carles 
Pellicer, va reivindicar la vigència 
dels objectius d’Òmnium: 
‘llengua, cultura i país’.

Terres de l’Ebre. Octavi Ruíz i 
Gisbert rep el Grifonet 2012

El director de la Lira Ampostina, 
Octavi Ruíz, va ser el guanyador 
del Grifonet 2012, un premi 
que reconeix una persona o 
entitat per la seva trajectòria 
i contribució a la vida cultural 
de les Terres de l’Ebre. Grifonet 
és el brot de l’olivera, un dels 
arbres típics de l’Ebre i símbol 
de renaixença. 
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ponent
aLt urgeLL

LLeIDa-ponent

IX curs D’HIstÒrIa DeL pensament poLítIc 
cataLanIsta contemporanI
Els participants en el curs van poder repassar els principals textos que fonamenten 
el pensament polític catalanista i els fets històrics succeïts des dels finals del 
segle XIX fins als  nostres dies.  Montserrat Torres va fer la conferència inaugural 
(“Literatura i qüestió nacional”) i Lluís Duran va tancar el curs analitzant “Una 
política del catalanisme sense partits”. 

aLt urgeLL 

2a marXa De torXes per La 
InDepenDèncIa a La seu 
Una de les 102 Marxes de Torxes que van recórrer el país el 10 de setembre de 
2012, vigília d’una Diada històrica, va ser a la Seu d’Urgell. Diversos músics van 
amenitzar la marxa i el grup Pixem fora de Test va tancar una jornada que va 
triplicar la participació de l’any anterior. 

Pixem fora de Test 
va tancar la jornada
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serraLaDa 
LItoraL

granoLLers-VaLLès orIentaL

23a festa De Les LLetres 
cataLanes DeL VaLLès 
orIentaL
La ciutat de Granollers va acollir, el 30 de 
novembre, la 23a Festa de les Lletres Catalanes 
del Vallès Oriental. El Premi de novel·la Josep 
Saperas va ser per a Roser Parcerisas per l’obra 
Memòries d’una pissarra. Raimond Aguiló, amb 
Bumerang,  va guanyar el Premi de Poesia i el 
diari digital NacioGranollers.cat es va endur el 
Premi de Comunicació Eugeni Xammar. El guardó 
Ramon Casanovas va ser per a l’Associació 
Cultural del Matarranya (ASCUMA) i el Premi 
Jaume Camp de Sociolingüística pel treball 
Camins cap a la llengua, d’Enric Saurí, Jordi Solà, 
Montserrat Treserra, i Marta Rovira . 

matarÓ-maresme

passejaDa HIstÒrIca peL 
matarÓ De 1714
Coincidint amb la Diada, Òmnium va organitzar 
per primer cop una passejada històrica per 
conèixer el Mataró de 1714. Acompanyats d’un 
historiador, desenes de mataronins van resseguir 
diferents punts de la ciutat, tot seguint la pista 
d’Elizabeth Cristina de Brunswick, dona de 
Carles IV, que va arribar a Mataró uns anys abans 
dels fets de 1714. Per situar històricament la 
passejada, es van llegir alguns textos sobre els 
fets del primer terç del segle XVIII, que van portar 
a la desfeta de Catalunya i a la pèrdua del seu 
autogovern.

terrItorI

baDaLona-barceLonès norD

eL ‘trencant 
setges’ apLega 
més De 2.500 
persones 
Els actes de la Diada 
organitzats per Òmnium 
Badalona–Barcelonès Nord van 
incloure l’espectacle dramatitzat 
‘Trencant Setges’, sobre el 
paper dels badalonins durant la 
Guerra de Successió i la sortida 
de llaguts cap a Barcelona per 
trencar el setge de les tropes de 
Felip V. Més de 2.500 persones 
van participar en aquesta i 
altres activitats, com titelles, 
visites a una reproducció d’un 
campament de les tropes 
borbòniques o una conferència 
sobre la Guerra de Successió. 
La jornada va acabar amb un 
concert de rumba catalana de 
Terratombats i el grup local Tita 
Merche.
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31VaLLès 
occIDentaL

sant cugat 

cInquena eDIcIÓ 
DeL poema De 
naDaL
Per cinquè any consecutiu, Òmnium 
va portar el Poema de Nadal de 
Josep M. de Sagarra a l’Auditori de 
Sant Cugat. Sota el nom de Nadal a 
casa, el muntatge va comptar amb 
actors de renom com Laura Conejero, 
Mariona Ribas, Jaume Pla i Xavier 
Tor, i la direcció de Mònica Luchetti. 
També hi van col·laborar  corals 
d’escoles de Sant Cugat i la Coral 
d’adults Camerata. L’acte també va 
servir per homenatjar el director teatral 
Esteve Polls. 

sabaDeLL 

40 anys D’ÒmnIum 
a La cIutat
Òmnium Sabadell va celebrar el seu 
40 aniversari amb una exposició al 
Casal Pere Quart, una conferència de 
Muriel Casals i l’estrena d’una sardana 
commemorativa en col·laboració 
amb la Cobla Contemporània. Les 
activitats van continuar tot l’any, 
amb 7 presentacions de llibres, la 
participació en el Memorial Lluís 
Companys, i accions reivindicatives a 
favor del model educatiu català i de 
la inclusió del català com a llengua 
vehicular en el contracte programa de 
l’emissora municipal.

terrassa

La nIt DeL 
mIsterI premIa eL 
taLent De petIts 
I grans
La Nit del Misteri 2012 va 
premiar Lluís Vilarrasa, amb El 
cas Rensenbrink (Premi Ferran 
Canyameres de novel·la); Josep 
Rafart per Quina llàstima, Michael 
Jackson (Premi de Narracions 
Curtes) i  Ada Benchké i David 
González (Premis Maria Rovira). 
El guardó M. Montserrat Oller va 
ser per a L’Armari, de Joan Abad  
i Verd Esperança, de Laia Badal. 
El Premi de Poesia Enric Gall per 
a autors de més de 60 va ser per 
a Maria Bonafont, amb Nit de Sant 
Joan. 

Per a Òmnium-Terrassa, el 
2012 també va tenir un moment 
destacat amb el curs d’història “El 
Compromís de Casp”,que va tenir 
un èxit d’assistència espectacular.
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La feDeracIÓ LLuLL, 

L’ocb ceLebra 
 
 50 anys  

feDeracIÓ 
LLuLL

El 2012 va ser any d’aniversari per a 
l’Obra Cultural Balear (OCB), que 
va celebrar mig segle de trajectòria al 
Santuari de Lluc. La Federació Llull va 
aprofitar la celebració per denunciar les 
polítiques lingüístiques contra la llengua 
catalana i, en especial, la del Govern 
de les Balears. La festa va incloure un 
dinar popular i actuacions de l’Escolania 
dels Blauets de Lluc, la Cucorba, els 
Castellers de Mallorca i Arreu.
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ÒmnIum ceLebra La 
sentèncIa sobre tV3 
aL país VaLencIà

murIeL casaLs,
presIDenta De La feDeracIÓ LLuLL

La feDeracIÓ 
LLuLL se suma a La 
manIfestacIÓ peL 
cataLà a paLmaEl desembre de 2012, el Tribunal Suprem 

considerava totalment lícita l’activitat 
d’Acció Cultural del País Valencià 
(ACPV) que permetia la visualització de 
TV3 al País Valencià. Òmnium va felicitar 
l’entitat per aquesta victòria i va reclamar el 
compromís del govern valencià per garantir 
la visualització de TV3 a tot el territori. La 
Federació Llull ja havia exigit repetidament 
al PP que permetés la recepció de TV3 
al País Valencià i havia denunciat el seu 
veto a la Iniciativa Legislativa Popular que 
ho reclamava. La sentència va ser una 
autèntica victòria per a l’ACPV, presidida des 
de juliol de 2012 per Joan Francesc Mira. 

El març de 2012, la Federació Llull celebrava la seva Assemblea General i nomenava 
Muriel Casals nova presidenta, mentre Eliseu Climent i Jaume Mateu eren nomenats 
vicepresident i tresorer respectivament. En la trobada, les tres entitats van parlar de  
projectes comuns com la campanya ‘300 anys. Caminant cap al futur’, la projecció 
dels Països Catalans en l’àmbit internacional i el treball en plataformes educatives.

‘Sí a la nostra llengua’. Sota aquest 
lema, milers de persones es van 
manifestar pels carrers de Palma el 
25 de març de 2012 en protesta per 
les agressions a la llengua catalana 
promogudes pel PP a diversos 
territoris dels Països Catalans. La 
Federació Llull va donar suport a la 
manifestació i va denunciar l’ ofensiva 
lingüística iniciada pel govern balear 
per reduir l’ús social del català a la 
mínima expressió.
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comunIcacIÓ

present I futur 
DeL país I La seVa cuLtura, 
a La reVIsta ÒmnIum

tots eLs Debats 
eDucatIus, a 
escoLa cataLana 

L’elaboració del currículum escolar 
i els atacs del ministre Wert al 
model d’immersió lingüística català 
van centrar el primer número de 
l’any d’Escola Catalana. El segon 
dedicava el tema central a les formes 
d’aprendre ciència fora de l’escola 
i el tercer, i últim de l’any, debatia 
sobre la creativitat lingüística. 

La revista d’Òmnium obria el 2012 amb 
un reconeixement a l’escriptora Teresa 
Pàmies. També reflexionava sobre la 
projecció internacional de Catalunya, 
l’obra social de les caixes i l’anuari 
Media.cat sobre el temes silenciats 
durant 2011. 

El pare Massot, Premi d’Honor de les 
Lletres Catalanes, i el cantautor Lluís 
Llach van ser dos dels protagonistes 
de la revista de tardor. Un número 
que també va analitzar la història de 

la lluita contra la sida, les raons de 
la desobediència civil i el panorama 
mediàtic d’una Catalunya independent. 

El número 22 de la revista d’Òmnium 
pronosticava com hauria de ser 
l’Estat del Benestar d’una Catalunya 
independent, entrevistava el filòsof 
Josep Maria Terricabras i analitzava 
l’efecte de la pujada de l’IVA sobre la 
cultura catalana. 

Descarrega’t les revistes aquí

 

  

Carme Forcadell  |  Jordi Bianciotto  |  David Bassa  |  Francesc de Dalmases

LLENGUA  •  CULTUR A  •  PAÍS

Del footing al running: l’eclosió de les curses populars i de muntanya

IVA 21 %El món de la  cultura, en  legítima defensa

Mòbils i  tauletes Oportunitat per als jocs en català

núm. 22   hivern 2012
Josep Maria Terricabras«Les nostres pors, ens les han fabricades»

L’estat del benestar en una  Catalunya independent

Un país per a les persones
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contInuem creIXent  
en LínIa

Més visitants al web, més seguidors 
a Twitter, més M’agrada a Facebook i 
més descàrregues a Youtube. Òmnium 
continua creixent a la xarxa: durant 
2012 va rebre més de 636.000 visites 
en línia, va duplicar els followers (ja la 
segueixen 36.000 tuitaires), va rebre 
8.200 M’agrada a Facebook i més de 
10.000 persones van veure el vídeo 
Tots construïm un nou Estat Europeu
al seu canal de Youtube.

accedeix: 
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socIs

ja som
31.791

Home   61,06%

Dona   35,89%

Ent.+emp.+ajun. 1,66%

Col·legi  1,37%

moDeL 
De socIs

Barcelona 74,86%

Lleida 4,93%

Girona 9,76%

Tarragona 7,63%

Altres 0,82%

orIgen

Òmnium continua creixent i l’any 2012 va arribar als 31.791 socis entre persones, entitats, 
empreses, ajuntaments, etc. La majoria (19.410) eren homes i de les comarques de 
Barcelona (76%). Prop del 70% dels socis s’han sumat a l’entitat en els últims 8 anys.

De 0 a 19 0,87%

20 a 34 6,63%

35 a 49 24,55%

50 a 64 33,91%

65 a 85 30,67%

> 85  3,46%

eDat
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El juliol de 2012, Òmnium renovava parcialment la seva Junta Directiva i 
designava nous membres. Vicent Sanchís, Lluïsa Julià, Jordi Bosch i Oriol 
Sagarra repeteixen respecte a l’anterior junta, mentre que s’incorporen Elena 
Jiménez, Màrius Garcia, Sergi Rovira, Montserrat Gimeno, Llorenç Maristany, 
Guillem Carol, Marina Llansana, Quim Torra, Jordi Ferré i Francesc-Marc 
Álvaro. Els nous membres substitueixen Ivan Capdevila, Carles Cuní, Roger 
Buch, Joan Andreu Torres, Lluís Casadellà, Oleguer Serra i Joan Camps, que 
acabaven mandat. El mateix dia, l’assemblea de socis aprovava la Memòria 
d’activitats del 2011 i l’estat de comptes de l’entitat. 

L’Assemblea General Extraodinària 
d’Òmnium Cultural aprovava, el 
desembre de 2012, el Pressupost i el Pla 
de Treball 2013 de l’entitat. En una de les 
assemblees més participatives, Muriel 
Casals va destacar la voluntat de l’entitat 
de seguir creixent i sent una eina últil per 
garantir el futur de la llengua i la cultura 
catalanes, i ajudar a assolir la llibertat 
que tant anhela el poble català.

assembLea

ÒmnIum renoVa
La meItat De La seVa junta

aproVats eL pressupost
I eL pLa De trebaLL De 2013

37



junta DIrectIVa
Muriel Casals

Presidenta

Vicent Sanchis
Vicepresident 1r

Jordi Bosch
Secretari

Joan Abellà
Vicepresident 2n

Jordi Cuixart
Tresorer

Oriol Sagarra
Vocal

Elena Jiménez
Vocal

Rita Marzoa
Vocal

Joaquim Corominas
Vocal

Francesc-Marc Álvaro
Vocal

Guillem Carol
Vocal

Màrius Garcia
Vocal

Vinyet Panyella
Vocal

Sònia Llinàs
Vocal

Josep Maria Forné
Vocal

Gerard Birbe
Vocal

Xevi Montoya
Vocal

Lluïsa Julià
Vocal

Sergi Rovira
Vocal

Llorenç Maristany
 Vocal

Montserrat Gimeno
Vocal

Quim Torra
Vocal

Jordi Ferré
Vocal

Marina Llansana
Vocal

assembLea
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coL·LaboraDors 
gràcIes a tots!

VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA
Generalitat de Catalunya

FESTA PER LA LLIBERTAT
Moritz

Refreskcat
Vichy Catalan - Font d’Or

Acció Cultural del País Valencià
Obra Cultural Balear

El Punt Avui
Vilaweb

Racó Català
Radio Flaixbac
Nació Digital

Ara
El Singular Digital

El Periódico de Catalunya
La Vanguardia

Tribuna Catalana
Gent de la terra

Xarxa BCN Antirumors

PREMI SAMBORI ÒMNIUM
Fundació Sambori

Institució de les Lletres Catalanes
Fundació PortAventura 

Generalitat de Catalunya. Departament 
d’Ensenyament

QUEDEM?
Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona
Obra Social La Caixa

Gràcies a la complicitat d’entitats, institucions i empreses molt diverses hem fet 
possible la gran activitat d’Òmnium arreu del territori al llarg de 2012. A continuació 
podeu veure el llistat de col·laboracions i algunes que destaquem especialment: 

PREMI D’HONOR DE LES 
LLETRES CATALANES
Generalitat de Catalunya

Obra Social La Caixa
Palau de la Música Catalana

SANT JORDI 
Associació d’editors en llengua catalana

Luz de Gas 
Programa Ànima. Televisió de Catalunya

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura 

FLAMA DEL CANIGÓ
TIC (Tradicions i Costums)

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura
Ajuntament de Barcelona 
UnnimCaixa Obra Social

LA FESTA DE LES LLETRES CATALANES, 62 
NIT DE SANTA LLÚCIA
Ajuntament de Tarragona
Diputació de Tarragona
Generalitat de Catalunya

Obra Social La Caixa
Fundació Privada Mútua Catalana

Grup Serhs
Moritz

CALENDARI 2013 DE TRADICIONS I COSTUMS
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura

Confederació de Comerç de Catalunya
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comptes

A C T I U 2012 2011
A) ACTIU NO CORRENT 3.743.884,27 696.587,89
I. Immobilitzat intangible 33.972,45 30.989,06
2. Aplicacions informàtiques 23.032,25 30.989,06
5. Acomptes 10.940,20 0,00
II. Immobilitzat material 3.228.817,85 192.882,23
1. Terrenys i construccions 3.101.208,04 96.213,88
2. Instal·lacions tècniques, maquinària i utillatge 62.952,10 50.388,04
3. Mobiliari i equips per a processament d'informació 64.657,71 46.280,31
III. Inversions immobiliàries 463.589,27 450.367,15
1. Terrenys 322.082,13 322.082,13
2. Construccions 141.507,14 128.285,02
VI. Inversions financeres a llarg termini 17.504,70 22.349,45
1. Instruments de patrimoni 0,00 11.932,95
4. Altres actius financers 17.504,70 10.416,50

B) ACTIU CORRENT 1.968.020,38 1.328.289,43
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres 

comptes a cobrar

1.481.643,32 921.048,72

1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 541.653,53 102.079,96
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques 939.989,79 818.968,76
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 486.377,06 407.240,71
1. Tresoreria 486.377,06 407.240,71

TOTAL ACTIU (A + B) 5.711.904,65 2.024.877,32

baLanÇ 
abreujat a 31 De Desembre De 2012
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comptes

PATRIMONI NET I PASSIU 2012 2011
A) PATRIMONI NET 2.315.582,16 1.557.086,96
A-1) Fons propis 1.182.623,98 1.010.491,24
I. Fons socials 300,51 300,51
1. Fons socials 300,51 300,51
II. Excedents d'exercicis anteriors 1.047.730,55 1.217.046,23
1. Romanent 1.047.730,55 1.217.046,23
III. Excedent de l'exercici 134.592,92 -206.855,50
A-2) Subvencions, donacions i llegats 1.132.958,18 546.595,72
2. Donacions i llegats de capital 1.132.958,18 546.595,72

B) PASSIU NO CORRENT 2.335.069,06 0,00
II. Deutes a llarg termini 2.335.069,06 0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit 2.305.069,06 0,00
3. Altres deutes a llarg termini 30.000,00 0,00

C) PASSIU CORRENT 1.061.253,43 467.790,36
I. Provisions a curt termini 10.245,30 0,00
II. Deutes a curt termini 598.208,64 523,74
1. Deutes amb entitats de crèdit 598.208,64 523,74
III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini 15.773,30 15.773,30
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 436.034,46 451.493,32
1. Proveïdors 208.733,65 314.848,28
2. Creditors varis 55.463,56 45.917,47
3. Personal (remuneracions pendents de pagament) 78.369,46 30.833,06
4. Altres deutes amb les Administracions Públiques 93.467,79 59.894,51
V. Periodificacions a curt termini 991,73 0,00

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 5.711.904,65 2.024.877,32
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comptes

Exercici 2012

Dades per a 
comparatiu, 

canvi de 
criteri 

comptable
1. Ingressos per les activitats 3.161.448,39 2.953.909,90
a) Vendes i prestacions de serveis 264.425,33 337.280,12
b) Quotes de socis 1.517.830,82 1.265.829,76
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors 285.910,60 373.177,13
d) Subvencions oficials a les activitats 1.082.583,56 1.016.845,54
e) Donacions i altres ingressos per a activitats 12.623,40 -39.222,65
f) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat de l'exercici 5.319,98 0,00
g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts -7.245,30 0,00
2. Ajuts concedits i altres despeses -58.136,44 -306.798,80
a) Ajuts concedits -58.136,44 -306.798,80
5. Aprovisionaments -53.719,45 -112.210,79
a) Consums i deteriorament d'existències -53.719,45 -112.210,79
6. Altres ingressos de les activitats 72.780,12 64.586,28
a) Ingressos per arrendaments 55.550,26 27.491,97
b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent 17.229,86 37.094,31
7. Despeses de personal -1.032.905,05 -953.245,96
a) Sous, salaris i assimilats -799.680,66 -732.293,94
b) Càrregues socials -233.224,39 -220.952,02
8. Altres despeses d'explotació -1.842.491,31 -1.835.032,71
a) Serveis exteriors -1.829.829,99 -1.613.041,00
a.2) Arrendaments i cànons -76.155,57 -70.023,67
a.3) Reparacions i conservació -57.317,83 -41.697,74
a.4) Serveis profesionals independents -811.998,00 -1.059.766,80
a.6) Primes d'assegurances -12.199,58 -16.298,68
a.7) Serveis bancaris -23.759,21 -14.153,72
a.8) Publicitat, propaganda i relacions públiques -315.454,96 -147.475,27
a.9) Subministraments -80.062,27 -55.519,96
a.10) Altres serveis -452.882,57 -208.105,16
b) Tributs -7.293,88 -203.848,84
c Pèrdues, deteriorament i valoració de provisions per operaciones de les activitats -5.367,44 -18.142,87
9. Amortizació de l'immobilitzat -72.686,36 -37.625,67
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat de l'exercici 9.877,28 7.229,53
12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -498,44 0,00
b) Resultats per alienacions i altres -498,44 0,00
13. Altres resultats 16.285,76 29.649,39
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 199.954,50 -189.538,83
14. Ingressos financers 1.441,64 -1.270,37
15. Despeses financeres -65.723,10 -4.910,52
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers -1.080,12 -11.135,78
a) Deteriorament i pèrdues -11.135,78
b) Resultats per alienacions i altres -1.080,12 0,00
II) RESULTAT FINANCER -65.361,58 -17.316,67
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 134.592,92 -206.855,50
19. Impostos sobre beneficis 0,00
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI 134.592,92 -206.855,50

compte De resuLtats 
abreujat eXercIcI 2012
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Fotografia de portada: Manifestació sota el lema 
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Amb el suport de:
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