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El nostre país viu uns moments històrics. Tota la nació se sacseja,
vibra, torna a preguntar-se pel seu futur en llibertat. Tenim pressa,
molta pressa, portem més de tres segles esperant-ho. Sant Jordi,
mata el drac d’una vegada! Ho volem tot i ho volem ara! Però cal
l’esforç de tots, el rigor de tots, el compromís de tots, la fe de tots,
l’excel·lència de tots, el bon humor de tots. I aleshores, no ho dubteu,
tingueu l’esperança que tornarem a sortir de nou a les nostres places
i carrers i amb la nostra mirada encendrem un país.
Els vents ens són ara propicis. S’han endut les boires de tants segles,
deixant un cel clar i pur. Ja només hi som nosaltres, el poble de Catalunya, entre el cel i la terra; i ara, fregant sobre mar, amb força, s’ha
aixecat finalment l’ona que esperàvem. Està feta també de milers de
gotes i colors. Centenars de milers de catalans s’alcen de nou reclamant la llibertat. S’emparen en la força i els valors que han fet gran
la nostra terra: la voluntat de viure lliures, de viure amb dignitat, de
viure fidels a un país.
Tot és tan senzill com això i res més que això. De fet, la independència és tan clara i tan precisa com una cançó de Toldrà amb lletra de
Tomàs Garcés: recuperar la sobirania perduda no és altra cosa que
refer el camí de retorn a casa. Com el 1714, els catalans hem tornat a
recordar que no es pot ser una mica lliure, o gairebé lliure, sinó que
la llibertat és un concepte absolut i que, com deia Pau Casals, “no
és negociable”. I per això, i només per això, hem vist convertir-se el
projecte polític de la independència de Catalunya com l’únic capaç de
fer de palanca a l’ambició nacional del país, a l’esclat d’energia que
necessitem, la corda que fa vibrar l’esperit d’una comunitat. Hem vist
coses meravelloses.

Ningú ja no podrà arrabassar-nos
la història que estem construint.
Ja no queden excuses, doncs. No hi ha mai marxa enrere en el
camí, i menys en el camí cap a la llibertat. Estem a punt. Estimats
amics, cada cop som més a prop de tornar, per fi, a casa. Aprofitem que la rosa dels vents assenyala el camí a seguir, pugem a la
gran ona groga, exigim que la veu del poble s’escolti. Així, doncs,
a córrer com el vent i a vèncer l’impossible.

A les xarxes sempre

#ETIQUETA

d’

@somescola 6 maig
Comunicat: “Wert vol col·lapsar l’escola
catalana amb un acte de violència institucional”
@omnium 24 maig
Catalunya té des d’avui més municipis que
mai per la independència! #Araeslhora de
sumar tothom per a fer un país nou! Del
#24M al #27S!
@omnium 8 juny
El Palau, dret, ovaciona Joan Veny en el
moment de rebre el #PremidHonor de les
#lletrescat
@omnium 16 juny
Òmnium signa el “Compromís de país” del
món de l’esport.
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El centre de trucades ja està en marxa.
Des d’aquí parlarem amb milers de llars
catalanes. #TotComença27S
@araeslhora 7 juliol
La #ViaLliure11S serà clau per guanyar el
27S. Les dues dates van lligades. I en totes
dues tu n’ets el protagonista.
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Retalla aquesta pàgina i penja-la a un comerç proper, d’acord amb els propietaris, abans de l’Onze de Setembre

FEM LA VIA LLIURE
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GUANYEM LA REPÚBLICA
C ATA L A N A

A P U N TA’ T A
LA MERIDIANA:

via.assemblea.cat
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La mobilització deﬁnitiva





Som una nació, tenim dret a decidir

Catalunya, nou Estat d’Europa





Via catalana

Ara és l’hora

Els últims anys hem comprovat la nostra capacitat de
mobilització i hem demostrat al món una voluntat ferma
d’aconseguir la independència. Hem fet història i el món ens

ha admirat. Ara és l’hora de fer el pas definitiu cap a l’Estat
propi. Tornem a sorprendre tothom amb la manifestació
més gran d’Europa. Vine a la Meridiana.

ELS ACTES TRADICIONALS DE LA DIADA
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Marxes de torxes

Ofrena de la Federació Llull

Les marxes de torxes per la independència, que cada any recorren els carrers més
cèntrics de desenes de pobles i ciutats
del nostre país, tornaran a encendre’s
la vigília de la Diada. Manresa, Girona,
Lleida, Rubí, Mataró, Vic, Figueres, Tortosa o Olot són algunes de les poblacions
on podrà seguir-se.

Òmnium Cultural, acompanyada
d’Acció Cultural del País Valencià i
l’Obra Cultural Balear, farà la tradicional ofrena ﬂoral al monument
a Rafael Casanova el matí de la
Diada. Quim Torra, acompanyat de
la Junta d’Òmnium, encapçalarà la
delegació.
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QUÈ HE DE PORTAR
A LA VIA LLIURE?

QUÈ HAURÉ DE FER
A LA VIA LLIURE?
A LES 15.00H

UNA
S A M A R R E TA
BLANCA

Tothom al seu tram! És important arribar als trams
assignats amb temps, tenint en compte que molts
accessos s’aniran tancant.

SOBRETOT, MOLT
IMPORTANT!
SI US PLAU,
ASSEGURA’T QUE
PORTES LA
CARTOLINA AMB EL
COLOR QUE TOCA AL
TEU TRAM.

A L E S 1 7.1 4 H
EL TEU PUNTER PER
FER EL MOSAIC
D E L C O L O R D E L’ E I X
DEL TRAM
(El trobaràs al pack i, el mateix dia, hi haurà
voluntaris que en repartiran a la Via)

UNA RÀDIO FM PER
PODER SEGUIR LES
INSTRUCCIONS
(És millor la ràdio FM que no pas una aplicació
del mòbil perquè aquell dia el senyal d’Internet
estarà saturat)

AIGUA,
PROTECCIÓ SOLAR... I TOTA
LA IL·LUSIÓ DEL MÓN.

COMENÇARÀ LA VIA LLIURE!
U
Un cop tothom sigui a la Meridiana
fo
formant la Via, deixarem un passadís
ce
central buit de gent per on anirà circulant
el punter gegant, de nord a sud, fins al
Pa
Parlament de Catalunya.

Quan passi per davant del teu tram,
hauràs d’aixecar el punter.
Quan ja hagi passat, l’has de tornar
abaixar i hauràs d’ocupar el carril
central.

A LES 18.00H

A P ROX I M A DA M E N T

EL PUNTER HAURÀ ARRIBAT AL PARLAMENT DE CATALUNYA.
I aleshores, cadascú des del seu lloc, alçarem els nostres punters de
colors. La Via Lliure serà de tots els colors dels eixos. Haurem format un
mosaic immens de cara al món. Serà el moment culminant de la tarda.

Espai Òmnium

La Festa per la Llibertat

Un any més, al centre del passeig
Lluís Companys de Barcelona hi
haurà un punt d’informació centrat en la campanya “Ara és l’hora”
i els projectes d’Òmnium. També
acollirà la Mostra d’Entitats dels
Països Catalans i activitats per
viure la Diada en família.

La Companyia Elèctrica Dharma actuarà a partir de les 7 de la tarda amb
un espectacle inèdit, creat expressament per a l’ocasió, que inclou la participació de diverses colles de cultura
popular. Els valencians Zoo i La Troba
Kung-Fú completen el cartell musical
de la jornada.
SETEMBRE 2015
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PARLEM

D’
IN
DE
PEN
DÈN
CIA
Durant la campanya podrem
conversar amb moltes
persones, compartir els millors
arguments i donar resposta a
les preguntes que els nostres
amics i coneguts ens poden fer.
6
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PENSIONS
Amb un Estat propi podrem pagar les
pensions. En l’actual sistema de repartiment, els treballadors catalans -i no
el govern espanyol- les garanteixen als
jubilats. A Catalunya, tant la taxa d’ocupació com el salari mitjà són més alts
que a Espanya. Així, d’una banda tenim
més treballadors ocupats per pensionista (2,54 enfront 2,48, respectivament).
De l’altra, si mantenim el tipus de cotització actual, els ingressos dividits pel
nombre de receptors suposaria un increment de les pensions que segons alguns estudis podria arribar a superar el
10%. Això passaria tenint en compte la
possibilitat que el creixement econòmic
i l’augment dels ingressos, gràcies a la
recaptació dels 16.000 milions d’euros
del dèficit fiscal, permetrien increments
de les pensions molt més importants.

COMERÇ
Un boicot als productes catalans és improbable perquè perjudicaria els interessos de l’economia espanyola. Si n’hi
hagués, no seria gaire efectiu perquè
costaria distingir els productes manufacturats al país, tenint en compte que
bona part de la producció que hi ha a Catalunya és de marques internacionals. Si
tot i així hi hagués boicot, cal saber que
l’economia catalana depèn menys del
mercat espanyol gràcies a l’augment de
les exportacions. En la pitjor hipòtesi, la
caiguda temporal del comerç català amb
Espanya no afectaria més d’un 1% del
PIB i quedaria fàcilment compensada
per la desaparició del dèficit fiscal (superior al 8% del PIB).
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EUROPA
ECONOMIA VIA MORTA
El deute català se situa al voltant del
30% de la riquesa (PIB). La UE marca
un límit d’un 60%, i el deute de l’Estat
espanyol s’acosta molt al 100%. Així,
el volum del deute català serà proporcionalment inferior al d’altres països de
l’entorn en un nou context en el qual els
ingressos del Govern seran molt superiors als actuals. A més, com a Estat disposarà d’una capacitat d’endeutament
que ara té vetada.

És del tot improbable que l’Estat blindi
les competències de la Generalitat en
matèria cultural, així com també és molt
complicada la reforma de la Constitució
espanyola perquè, entre altres motius,
requereix processos llargs i difícils i àmplies majories polítiques. No hi ha actors
polítics espanyols que estiguin a favor
d’una reforma excepte partits que tenen
poc pes en les institucions.

La Catalunya independent podrà mantenir l’euro com a moneda sigui quina
sigui la seva situació a la Unió Europea. Catalunya decidirà la seva relació
amb Europa. És possible formar part
d’Europa i establir vincles convenients
i necessaris de maneres molt diferents,
més enllà de la pertinença a la UE. L’escenari més probable és la plena integració de Catalunya a la Unió, de manera
automàtica o bé molt ràpida. En cas que
hi hagués un [improbable] impediment
temporal, Catalunya podria establir tota
mena d’acords i relacions amb les altres
organitzacions europees.
SETEMBRE 2015
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Dotem-nos d’arguments
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FES UN
DONATIU
Ajuda’ns a fer possible
la gran mobilització
de l’Onze de Setembre
amb un donatiu!

Falta molt poc
per votar la
independència

No rebem ni volem cap ajuda
pública. Al davant tenim un adversari molt poderós. Tot un Estat. I
nosaltres tan sols tenim la força de
la gent. Sabem que són moments
difícils, però només amb l’esforç de
tothom ho farem possible.

Ara és el moment de fer un pas endavant i d’implicar-se.
No tornarem a tenir una oportunitat com aquesta. L’Onze
de Setembre demostrarem un cop més que hi ha la majoria social
disposada a construir un futur millor, i el 27S farem realitat un
Parlament amb una majoria clara a favor de la independència.

També pots fer un donatiu
per a la campanya
“On tot comença”
d’“Ara és l’hora” al següent
número de compte:

ES75 2100 1089 7302 0006 5877
Les aportacions a la campanya
s’adreçaran a Òmnium Cultural,
que, com a entitat declarada d’utilitat pública, permet desgravar els
donatius fins a un 65%.
Per rebre el certiﬁcat ﬁscal és IMPRESCINDIBLE
que facis constar en el concepte de l’ingrés la
següent informació: nom, primer cognom, segon
cognom, DNI i correu electrònic.
El certiﬁcat ﬁscal s’enviarà a l’adreça electrònica
indicada en el concepte durant el primer trimestre
del 2016.

SETEMBRE 2015
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Votem informats
Compartim les raons

La independència de Catalunya interessa cada vegada més i acadèmics de diversos
camps de les ciències socials s’ocupen d’estudiar els escenaris possibles i d’avaluar-los.
Entre aquests documents científics, sobresurt l’estudi Escenaris de desenvolupament
macroeconòmic per a Catalunya en l’horitzó 2030, que es va presentar a Brussel·les el juliol d’aquest
any, firmat pels professors Rym Ayadi, Leonidas Paroussos, Kostas Fragkiadakis,
Stella Tsani, Pantelis Capros, Carlo Sessa, Riccardo Enei i Marc Gafarot. Us en destaquem
uns quants extractes que us ajudaran a exposar els arguments per la independència.

Creixement econòmic

Tenint en compte la valoració macroeconòmica dels escenaris de Catalunya
com a estat independent per acord mutu
o secessió unilateral en l’horitzó 2030,
l’estudi assenyala la insostenibilitat macroeconòmica de l’statu quo pel que fa al
creixement i l’ocupació, a causa del dèficit elevat i sostingut de Catalunya.
Els resultats indiquen que l’economia catalana es beneficia de la secessió, en els
dos escenaris examinats. La millora es pot
atribuir principalment a la correcció dels
desequilibris fiscals amb l’Administració
espanyola i als efectes de la productivitat
per la inversió en infraestructures.
Hi ha més benefici si la secessió és producte de l’acord mutu amb Espanya. En
el cas de la secessió per una acció unilateral, Catalunya creix a un ritme més baix
que en l’escenari d’acord mutu, però creix
i per sobre de l’escenari de referència.
En cas d’un acord mutu, el PIB de Catalunya té un creixement de 110.000 milions
10

d’euros en el període 2015-2030, mentre
que en el cas de la secessió unilateral el
creixement és de 67.000 milions d’euros
en el mateix període.
Els resultats indiquen que la sobirania, en
qualsevol dels dos casos, permet a l’economia catalana aprofitar els beneficis de
l’augment de despesa pública i d’inversió
en infraestructures, ja que deixa d’haver-hi dèficit fiscal amb Espanya i els fons
addicionals s’adrecen a finançar les necessitats pròpies.

Europa sí

Els autors, com ara Avery (2014), han
argumentat que la política implícita de la
UE pel que fa a l’independentisme a Europa consisteix en un rebuig inicial, seguit
d’una acceptació pragmàtica, tenint en
compte que el procés es pot considerar
constitucional i plenament democràtic.
Griffiths et al. (2013) valoren la capacitat
de Catalunya d’arribar a ser un país independent reconegut i, com a mínim de facto, estat membre de la UE. El seu model

prediu un acord en què Espanya i la UE
acorden la independència de Catalunya a
canvi que Catalunya comparteixi una part
del deute espanyol. Si Espanya i la UE no
ho accepten, Espanya esdevé insolvent,
cosa que desestabilitza també la UE. Els
autors conclouen que les dificultats econòmiques actuals d’Espanya i de la UE
contribueixen al desig de la independència catalana, i el fan possible.
Un possible escenari normatiu més a llarg
termini en què es reformi la Unió Europea
canviaria les regles del joc de les negociacions, tant per a Espanya com per a
Catalunya. Un escenari així defineix esquemàticament l’evolució cap a un futur
desitjable, amb la transformació de l’Eurozona en una unió plenament política i
fiscal, la «Unió Política Europea» (UPE).
Se suposa que això es desplegaria sota la
pressió de les dinàmiques econòmiques i
geopolítiques perjudicials de les quals ja
estem veient diversos senyals avui dia.
Catalunya podria ser membre independent de la UPE, tant en l’escenari d’acord
mutu com de decisió unilateral.

SETEMBRE 2015
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País petit

Easterly i Kraay (2000) creuen que els
estats petits tenen de mitjana nivells de
PIB per càpita i productivitat més alts que
els estats més grans, i no creixen més
lentament que aquests últims. L’avantatge de la productivitat en els estats petits
s’associa a les seves diferències de capital humà amb relació a la resta del món.
Els estats petits necessiten basar-se en
tecnologia importada i capital humà d’alta qualitat per compensar la seva falta de
recursos humans.
Gounin (2013) argumenta que una alternativa plausible seria que la UE negociés
simultàniament la independència i l’accés
a la UE dels estats que s’independitzen.

Economia

En cas que es materialitzi la secessió
de Catalunya, el Govern català incrementarà el finançament de projectes
d’infraestructures. Això pot incloure la
construcció d’un aeroport hub internacional, connexions ferroviàries directes,
suport polític i financer actiu al corredor

ferroviari mediterrani, infraestructures
energètiques, etc. Aquestes possibles
inversions en infraestructures portaran
beneficis a la productivitat i la competitivitat, milloraran els negocis i la indústria,
i atrauran més turisme i més treballadors
qualificats.
La independència de Catalunya respecte
a Espanya és beneficiosa per a Catalunya
en tots els casos examinats i reﬂecteix en
gran mesura l’impacte positiu de posar fi
a les transferències fiscals netes de Catalunya a la resta de l’Estat espanyol. A curt
termini, la incertesa, els tipus d’interès
alts i una inversió volàtil provocats per la
decisió de separar-se fan que hi hagi un
creixement lent del PIB català. Tanmateix, l’estructura de l’economia catalana
i la recerca d’una política fiscal cap a un
pressupost públic equilibrat poden portar
a un PIB i un creixement de l’ocupació
més alts que els de referència, un cop ja
s’hagi superat el període de transició cap
a la sobirania.

Fes-te voluntari/ària
Reserva el teu lloc
al centre de trucades!
Visita www.araeslhora.cat
i escull quins dies i quines franges
horàries pots venir a fer trucades.
Et pots fer la teva agenda personal
i decidir quins dies vindràs des d’ara
i fins al 27S. T’esperem al carrer
Wellington, 23, de Barcelona

Tu ets la veu
de la campanya
per la independència!

SETEMBRE 2015
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CAMPANYA: CATALAN WEEKEND

Aquesta Diada
el món ens visita
Òmnium convida personalitats
internacionals perquè coneguin
el procés de primera mà

Aquesta Diada ens visiten persones d’arreu
del món per conèixer el procés d’independència català. Òmnium Cultural ha convidat 30 personalitats inﬂuents i de renom
internacional, i ha preparat un circuit per
explicar-los el procés d’independència.
Del 10 al 12 de setembre participaran en
diferents activitats i l’Onze de Setembre
podran viure la manifestació Via Lliure
a la Meridiana de Barcelona. Algunes de
les persones convidades són el sociòleg
francès Alain Touraine, l’escriptor escocès Irvine Welsh, l’activista francesa
d’origen nord-americà Susan George o
l’assessor en política exterior del govern
alemany Kai-Olaf Lang. El programa
d’activitats inclou xerrades sobre Catalunya, una trobada amb els diferents grups
polítics i també amb el Govern català,
una visita a la seu de la campanya “Ara
és l’hora” i una reunió amb representants
de la societat civil. L’objectiu és que coneguin en primera persona, i explicat pels
seus protagonistes, el moment polític i
social actual, just dues setmanes abans
1

de les eleccions plebiscitàries del 27 de
setembre.
Els socis també es mobilitzen
Al Catalan Weekend també hi participen socis i altres persones a qui ha arribat aquesta iniciativa convidant amics
d’arreu del món a viure la manifestació
d’aquest Onze de Setembre. Amfitrions
de diferents punts de Catalunya i convidats han rebut un lot de benvinguda amb
material imprès on s’explica Catalunya,
el moviment independentista i el procés
polític que estem vivint.
A més de ser a la Via Lliure, el mateix
dia 11 poden participar a la Festa per la
Llibertat organitzada per Òmnium. Al
matí hi ha activitats infantils i al vespre
la festa amb concerts d’Elèctrica Dharma,
Zoo i La Troba Kung-Fú. Per poder conèixer Catalunya, els participants també
han rebut la Catalan Weekend Card, que
els permet l’entrada gratuïta a museus,
transport públic a Barcelona i descomptes a la mateixa ciutat.

Una revolució que
avança, també
internacionalment
No ens ha de preocupar que a hores d’ara la comunitat internacional oficial, i especialment la
Unió Europea, adopti la postura del “wait and see”
(esperar a veure què passa). Ni tan sols que alguns
defensin (suaument, d’altra banda) el principi
d’integritat territorial i la legalitat espanyola que
impedeix votar en un referèndum. Tot previsible. I
no ens ha de preocupar perquè, alhora, l’interès
arreu del món pel procés polític que vivim continua creixent cada dia, i encara ho farà més durant
la trepidant tardor que ens espera.
Aquest interès ha estat molt clar quan hem ofert
la possibilitat de venir a viure en persona i conèixer
de primera mà les reivindicacions del poble català.
La resposta internacional de personalitats de la
comunitat acadèmica i cultural, deslligats d’institucions i partits polítics, ha estat esclatant: sí, vull
venir, gràcies. Perquè el que estem vivint, malgrat
que a uns se’ls faci llarg i a d’altres massa complicat, és una revolució popular que avança a poc
a poc però amb pas ferm, que trenca esquemes
perquè vol que els estats estiguin al servei de la
seva gent, i no a l’inrevés.
El manifest Let Catalans Vote va ser el clam internacional de Desmond Tutu, Pérez Esquivel i Noam
Chomsky, juntament amb 22 personalitats més,
del novembre passat. L’observació internacional
d’aquest decisiu 11 de setembre via el Catalan
Weekend i l’expectativa per veure què decidirem
a les urnes ens torna a mostrar suports internacionals a la democràcia que demanem. Així, davant
les múltiples amenaces haurem de continuar fent
camí, impertèrrits davant les dificultats. Explicarem a cada pas que volem un país nou, conscients
que el nostre és un procés polític inèdit a l’Europa
actual. I els suports internacionals oficials arribaran, quan tinguem tota la feina feta.
Elena Jiménez i Botías
Responsable Internacional
de la Junta Directiva
d’Òmnium Cultural
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CAMPANYA: CATALAN WEEKEND

Els nostres convidats
Ben Page - ANGLATERRA Director d’una

Michel Seymour - QUEBEC Catedràtic de

de les empreses d’estudis d’opinió més importants d’Europa, Ipsos MORI. Considerat
per The Guardian com un dels 100 homes més
influents en el sector públic britànic.

Filosofia, ha caracteritzat el nacionalisme quebequès i ha explicat el canadenc amb llibres
com La nació en qüestió (1999) o L’aposta de l’excés.
La intransigència del Canadà cap a Quebec (2001).

Michael Keating - ESCÒCIA Investigador especialitzat en nacionalisme i descentralització territorial. Autor del llibre Nations
against the State: The New Politics of Nationalism
in Quebec, Catalonia and Scotland (1996).

Ryan Griffiths - AUSTRÀLIA Professor
de Relacions Internacionals a la Universitat
de Sidney. És coautor de l’article ‘España entre la espada y la pared’, publicat a El Diario
l’11 novembre del 2014.

Hélder Costa - PORTUGAL Guardonat

Sebastian Balfour - ANGLATERRA His-

dramaturg i director de teatre de la companyia premiada per la UNESCO A Barraca. Va
ser padrí del projecte “Els catalans volem votar - Castells per la democràcia”.

toriador, professor emèrit de la London School
of Economics. Ha escrit sobre Catalunya durant el franquisme i la Transició, i també sobre
el nacionalisme català i la consulta del 9N.

Bart Maddens

- BÈLGICA Catedràtic
de Ciències Polítiques. Articulista. Pertany al
grup Gravensteengroep, que promou més
autonomia per a Flandes i treballa per desvincular aquesta demanda de l’extrema dreta.

Suzanne Moore - ANGLATERRA Perio-

Michael Jewkes - BÈLGICA Professor de

Susan George - EEUU-FRANÇA Activis-

Filosofia Política a la Universitat Catòlica de
Lovaina i investigador sobre federalisme en
estats plurinacionals, història del federalisme
i identitat política.

ta contra la pobresa i la guerra reconeguda
internacionalment, critica les polítiques de
l’FMI i el Banc Mundial. És presidenta d’honor
d’ATTAC França.

Santiago Alba Rico - ESPANYA Escriptor i filòsof. Divulgador del marxisme,
col·labora habitualment en diversos mitjans
de comunicació com Gara, Público o Rebelión.
Actualment viu a Tunísia.

Kathryn Crameri - ESCÒCIA Cap del
Departament d’Idiomes Moderns i Cultures
de la Universitat de Glasgow. El 2014 va escriure el llibre Goodbye, Spain? The Question of
Independence for Catalonia.

Thorvaldur Gylfason - ISLÀNDIA Va ser

Bardo Fassbender - SUÏSSA Catedràtic

un dels 25 representants al Consell Constitucional d’Islàndia (2010), un òrgan elegit per la
nació per revisar la Constitució. Assessor de
l’FMI, el Banc Mundial i la Comissió Europea.

de Dret Internacional a la Universitat de St.
Gallen (Suïssa). Ha estat assessor del secretari
general de l’ONU i ha escrit sobre l’ingrés a la
UE d’una Catalunya independent.

Michael A. Mason - EEUU Director del

David Klaubert - Alemanya Periodista

Centre Smithsonian for Folklife and Cultural
Heritage de Washington. Ha escrit sobre el
procés català a la revista del mateix centre,
una publicació que té dos milions de lectors.

i format en estudis llatinoamericans, treballa
a la secció de política del diari Frankfurter Allgemeine Zeitung. I des d’abril del 2014 és editor de
política a FAZ.net.

David Farrell - IRLANDA Catedràtic a la

Rogers Brubaker

University College Dublin, especialitzat en
l’estudi dels partits polítics, eleccions, sistemes electorals i representació parlamentària.

Irvine Welsh - ESCÒCIA Escriptor. Autor
del llibre adaptat al cinema Trainspotting. Altres obres seves molt conegudes són Extasis,
Acid House, Filth, Porno, Glue i Skagboys.

dista, columnista a The Guardian amb més de
50.000 seguidors a Twitter. Escriu sobre política i temes d’actualitat des d’una perspectiva
d’esquerres i feminista.

Philip Swanson

- Anglaterra Professor d’espanyol al Departament d’Estudis
Hispànics de la Universitat de Sheffield. President de l’Associació d’Hispanistes del Regne
Unit i Irlanda i membre del Consell Assessor
de l’Institut d’Estudis Llatinoamericans.

Jacob Lund - DINAMARCA El mes de
juny va presentar al Consell d’Europa una
moció de resolució sobre el dret a decidir de
Catalunya. Va ser diputat socialdemòcrata al
Parlament danès.
Otto Ozols - LETÒNIA Periodista i escriptor. El 2013 va publicar un article al diari
digital Latvians Online donant suport al procés
d’independència català, comparant la Via Catalana i la Via Bàltica.

Luca Bergamo - BÈLGICA Secretari general de Culture Action Europe, organisme
format per més de 80.000 entitats amb
l’objectiu de posar la cultura en el centre del
debat polític i influir en la presa de decisions.

Kai-Olaf Lang - ALEMANYA Cap de
Recerca de l’Institut Alemany de Política i
Seguretat Internacional (SWP) i assessor del
govern d’Angela Merkel. Ha estudiat i escrit
sobre el cas català.
Sally-Ann Kitts - ANGLATERRA Cap del
Departament d’Estudis Hispànics, Portuguesos i Llatinoamericans de la Universitat de
Bristol, també és coordinadora dels Estudis
Catalans del mateix departament.

Peter Jambrek - ESLÒVENIA Sociòleg i
jurista. Considerat un dels pares de la Constitució eslovena i un dels intel·lectuals més influents
del país. Va ser un dels impulsors del plebiscit
sobre la independència d’Eslovènia (1990).
Karlo Funk - Estònia Director de l’Eesti Instituut, organització per a la promoció
exterior de la cultura i la llengua estonianes.

- EEUU Catedràtic
de Sociologia a la Universitat de Califòrnia.
Reconegut investigador sobre nacionalisme
i identitat.

Alain Touraine - França Un dels sociòlegs contemporanis més influents dels
últims anys. Destaca per les investigacions
sobre moviments socials a l’Amèrica Llatina
i Polònia.

David Leask - ESCÒCIA Redactor en cap
del Herald Scotland, escriu sobre política britànica i sobre la relació entre Escòcia i el Regne
Unit. També ha escrit sobre Catalunya.

Sara Gandolfi - Itàlia Periodista i escriptora. Responsable de la secció d’internacional del Corriere della Sera, el diari italià amb
més difusió.
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Un clam per la unitat
i el futur de la llengua
Joan Veny va rebre el 47è Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes davant un Palau de la Música ple que va homenatjar el lingüista mallorquí
pel seu compromís i el seu estudi de la llengua
catalana. “La nostra llengua és una: de Salses
a Guardamar i de Fraga a Maó i l’Alguer”, va
afirmar en el seu discurs el Dr. Veny, un dels
màxims especialistes en dialectologia i director
de l’Atles Lingüístic del Domini Català (ALDC).
Muriel Casals va definir-lo com un savi complet
que ha mantingut una lluita sorda i constant
en la defensa i l’estudi de la llengua al conjunt
dels Països Catalans. L’espectacle “Geografia
Joan Veny”, presentat i escrit per Joaquim Maria
Puyal, va cloure la festa.

A peu de carrer, arreu del país
52 Espais Òmnium van omplir places de
viles i ciutats d’arreu de Catalunya en la
diada de Sant Jordi. A l’espai central de
Rambla Catalunya, Feliu Formosa, Joan
Carreras o Vicenç Pagès van atendre
lectors i van signar llibres.
La nit anterior, es va celebrar a la Fàbrica Moritz de Barcelona la 5a edició de
la Festa de la Llança, que va aplegar el

món literari i editorial català. S’hi van
donar a conèixer els resultats del sondeig web on uns 6.000 lectors van fer
més de 9.000 recomanacions sobre
280 novetats editorials. La gala, organitzada amb l’Associació d’Editors,
va ser presentada per Txell Bonet i va
comptar amb l’actuació musical del cantautor Roger Mas.

Festa de Sant Jordi

Ja en som

50.000
1
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Enﬁlant el
full de ruta
Sota el lema “Construïm Òmnium.
Constituïm un país”, 200 presidents,
membres de juntes i tècnics van reunirse el passat mes de febrer en la VI Trobada Nacional d’Òmnium Cultural. Una
jornada de treball i debat per encoratjar
totes les juntes territorials a treballar intensament amb l’horitzó de guanyar les
eleccions plebiscitàries del proper 27 de
setembre.

Flama del Canigó
Un recorregut per arribar a 400 viles
dels Països Catalans, seguint diverses
rutes i traçat per centenars d’equips de
foc, ha permès encendre totes les fogueres de la nit de Sant Joan amb la ﬂama del
Canigó. Enguany ha fet 50 anys que la
Flama va creuar per primera vegada el
coll d’Ares.
A Barcelona la Flama va ser rebuda per
la presidenta del Parlament, Núria de
Gispert, i a la plaça Sant Jaume amb actuacions de cultura popular i música. El
tercer tinent d’alcalde de l’Ajuntament,
Jaume Asens, va manifestar: “esperem
que sigui una ﬂama que ens permeti
emancipar-nos com a poble”.

El Tinter, la festa
literària per a
joves autors
La primera edició d’El Tinter de les
Lletres Catalanes, celebrada el 29 de
maig, va agrupar els premis literaris

per a autors d’entre 6 i 18 anys amb més
prestigi dels Països Catalans. La Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona va ser
l’indret escollit per fer un reconeixement
als finalistes i lliurar els guardons als
guanyadors del Premi Sambori Òmnium
de narrativa escolar, amb una participació total de 40.246 alumnes, i del Premi
Pissiganya de poesia infantil.

El passat mes de juny es va assolir la xifra rodona
dels 50.000 associats. Coincidint amb l’Assemblea
General Ordinària, es va fer un reconeixement al paper cabdal dels socis i sòcies de l’entitat i es va donar
la benvinguda al músic Quimi Portet, a l’esportista
de muntanya Núria Picas i al pare Manel.
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OMNIUM-2015-09_OK.indd 15

15

31/8/15 13:15

Manifestació del 10J 2010
(resposta a la sentència del TC)
Consultes municipals sobre
la independència 2009-2011
Manifestació de l'11S 2012
Concert per la Llibertat 2013
Via Catalana 2013
Castells a Europa:
'Catalans want to vote' 2014
V 11S 2014
9N 2014

11S: Omplirem la Meridiana
amb la Via Lliure
27S: Votarem
la independència
28S: Construirem la
República Catalana
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