
MEMÒRIA 
ANUAL
2017

F
o

to
: A

d
ri

à 
C

o
st

a



2

Estimadíssims tots,

“Si hi ha un acte d’amor, aquest és la 

memòria”, ens va dir Montserrat Roig. I no 

oblidarem mai l’acceleració de la història que 

vivim des del referèndum de l’1 d’octubre, un 

acte d’empoderament popular i autoestima 

col·lectiva excepcional. Des d’aleshores, mai 

més res tornarà a ser igual i la resposta de la 

societat catalana, serena i plena de tendresa, 

és una llavor de futur. Així ho reflecteixen les 

desenes de cartes desbordants de solidaritat i 

determinació que cada dia arriben a la cel·la 

213 de la presó de Soto del Real. La meva 

finestra al món gràcies a vosaltres.

Els 9 presos polítics privats de llibertat per 

exercir pacíficament drets fonamentals mai 

hem deixat d’abraçar l’esperança i la llibertat 

perquè, com els 7 exiliats, no hem comès 

cap delicte i mai renunciarem a la nostra 

lluita pacífica pel dret a l’autodeterminació. 

Els presos polítics som la representació de la 

transició nacional i mai serem cap moneda 

de canvi. La causa contra Catalunya és avui 

més que mai una causa contra la democràcia 

i el nostre legítim dret a l’autodeterminació.

Abraçades infinites a les famílies, amics i 

companys de totes les víctimes de la injusta 

repressió: el castell de cartes de la mentida 

s’esfondrarà, no en tingueu cap dubte. Mai 

normalitzarem la por o l’autocensura, perquè 

volem que els nostres fills i filles visquin en 

llibertat. Mai renunciarem a ser feliços, a viure 

la vida amb plenitud, amb la joia de pensar i 

anhelar un futur millor i més just per a tothom. 

Sense el malson del #DemàPotsSerTu, la 

campanya que us demanem que us feu vostra.

Òmnium Cultural és precisament una 

eina per recuperar i enfortir els drets que 

garanteixen la cohesió social. El creixement 

Jordi Cuixart
President d’Òmnium Cultural

Presó de Soto del Real, 
27 d’abril de 2018
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de l’entitat és una altra mostra de la generositat 

i compromís compartits de moltíssima gent: 

més de 110.000 socis i 40 seus territorials, 

conjurats a contraatacar l’ofensiva judicial, 

política i mediàtica contra la dissidència i a 

no deixar-nos mai ningú pel camí. Fem una 

crida als socis a la militància activa, a fer 

un exercici de responsabilitat i generositat 

quotidià, perquè tot suma, cada petit gest, és 

un acte de dignitat, l’aleteig de la papallona 

que farà arribar el tsunami.

Per viure la vida com una aventura i no 

com una penitència, en el país de les Lluites 

Compartides, la campanya que l’any passat 

va reivindicar la contribució anònima 

de moltíssims veïns i moviments socials. 

Franco no va acabar amb Òmnium, ni amb 

el catalanisme ni amb un teixit associatiu 

insubornable; els seus hereus tampoc podran. 

La nostra única arma és i serà la Cultura, 

arma de construcció massiva i transformació 

social. Fidels al servei d’una cultura valenta, 

transgressora, oberta a la diferència, que se 

sap útil i rica si es percep com una finestra 

oberta al món, capaç de qüestionar-s’ho 

tot i de fer-nos viure i reviure sentiments 

profunds i noves sensacions. Per això, seguim 

compartint arreu i amb tothom la llengua i 

la cultura, treballant silentment al servei de 

l’educació i la cohesió social. 

Sembrant complicitats i treball en xarxa a 

través de diversos projectes, reconeixements 

i mobilitzacions. Com la 67a Nit de Santa 

Llúcia celebrada al Nou Barris, el 49è Premi 

d’Honor de les Lletres atorgat a la Isabel 

Clara Simó, el VOC, el Tinter o la Flama del 

Canigó que agermana la nostra nació per 

Sant Joan. Som un poble unit en la diversitat, 

que no demana renúncies a ningú i que vol 

compartir entre iguals.

En temps d’injustícia, mantinguem intacte el 

coratge, la confiança i l’esperança. Volem ser 

lliures perquè no hi ha una millor manera de 

garantir un futur de la humanitat. Guanyarem, 

perquè hem après a ser lliures com més 

oprimits ens volen.
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Perfil del soci:

Empreses/organitzacions 
donades d’alta 2017

Gènere

MAPA D’EVOLUCIÓ 
MENSUAL DE SOCIS 2017

GENER  ...........................................................63.218

FEBRER  ..........................................................64.074

MARÇ  ............................................................ 64.990

ABRIL  .............................................................65.769

MAIG  ............................................................. 66.920

JUNY  ..............................................................67.963

JULIOL  .......................................................... 69.032

AGOST  ............................................................69.564

SETEMBRE  .....................................................73.137

OCTUBRE  ...................................................... 82.123

NOVEMBRE  ..................................................90.810

DESEMBRE  ...................................................95.359

54,7% 45,3%

20’23%

3’79%
3’92%

29,83%

42’22%

31-45

17-30
0-16

+65

46-65

El 2017 ha estat un any de creixement reputacional i això s’ha traduït en un creixement exponencial de 

socis. Un any marcat per l’acció política en el marc de la preparació, la celebració i la posterior repressió 

pel referèndum de l’1 d’octubre. Però aquest any també ha estat marcat  per l’injust empresonament del 

president d’Òmnium, Jordi Cuixart, i d’altres dirigents polítics catalans.

La ciutadania s’ha bolcat en el suport als represaliats i també amb Òmnium Cultural. Les xifres ho demostren: 

vam acabar l’any amb 95.359 socis i sòcies, amb una gran creixement a partir del mes de setembre. 

Edat

214
empreses
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Al 2017 Òmnium Cultural continua amb la 

campanya Lluites Compartides nascuda el 2016. 

L’objectiu d’aquesta campanya és posar en valor 

l’esforç de milers de persones anònimes que 

van lliurar una batalla constant per aconseguir 

una societat més justa i integradora. Els veïns de 

Nou Barris de Barcelona i la lluita per aconseguir 

infraestructures i equipaments per al districte 

o les famílies originàries de diferents punts de 

l’estat que a Santa Coloma de Gramenet aposten 

per la immersió lingüística per educar els fills 

són només dos exemples.   

Al 2016 s’impulsen la major part d’accions i 

activitats al territori. El 2017, però, és un any 

de consolidació: després de l’estiu, davant 

l’ofensiva repressiva de l’Estat i els poders fàctics 

que presenten la societat catalana com una 

societat dividida i uniformitzadora, l’entitat 

creu que és més necessari que mai recordar 

que la Catalunya d’avui és fruit de l’esforç de 

gent d’origen i ideologia diversa i que som 

terra d’acollida i exemple de convivència. És 

per aquest motiu que moltes de les accions i 

posicionaments del darrer trimestre de l’any 

reflecteixen aquesta idea.   

 

Pel que fa accions concretes, destaca l’acte 

“El So de les Lluites” del dissabte 8 d’abril al 

Casino Aliança del Poblenou, que va comptar 

amb l’assistència de 600 persones. Un format 

polièdric amb música, vídeo i performances 

amb testimonis de diferents lluites socials: 

des del moviment escolta dels anys 50 fins a 

la PAH i el Sindicat de Venedors Ambulants 

de Barcelona.

La campanya aposta per la descentralització 

i s’organitzen exposicions arreu del territori. 

També destaca la commemoració de la lluita 

per la immersió lingüística a Santa Coloma amb 

un acte al menjador de l’escola Rosselló-Pòrcel 

amb presència de la comunitat educativa. 

 

LLUITES COMPARTIDES: 
SENSE LLUITA NO 
HI HA CONQUESTA
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LLUITES COMPARTIDES VA 
COMPTAR AMB UN CONSELL 
ASSESSOR, UN GRUP AMPLI 
I DIVERS DE PERSONES 
QUE VAN ACTUAR COM 
EL REFERENT D’ÒMNIUM 
DURANT LA CAMPANYA:

Alba Cuevas

Arcadi Oliveres

Carles Vallejo

David Fernàndez 

David Minoves 

Eduard Vallory 

Enric Canet 

Eugeni Rodríguez 

Fatiha El Mouali 

Iolanda Fresnillo

Irene Escorihuela

Jaume Botey 

Jaume Sobrequés 

Joan Anton Sánchez de Juan 

Jordi Armadans 

Jordi Mir 

Jordi Porta 

Josep Fontana 

Josep Giralt 

Lluís Duran 



13

Magda Oranich

Manel Delgado

Marc Andreu 

Maria Dantas 

Maria Olivares 

Mariona Ferrer 

Mercè Otero 

Mireia Bofill 

Núria Vidal de Llobatera 

Vicenç Villatoro 

Xavier Antich 

Pep Riera 

Pere Baltà 

Pilar Massana 

Rafael Hinojosa 

Ricard Gomà  

Rosa Cañadell  

Salwa L’Aouaji  

Tica Font  

Toni Tortajada 

Viqui Molins 
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A finals de 2016, neix el Pacte Nacional pel 

Referèndum. Presidit per Joan Ignasi Elena, el 

PNR arrenca el 2017 amb el suport d’un centenar 

d’entitats i amb l’objectiu d’aconseguir que se 

celebri un referèndum sobre la independència 

de Catalunya pactat amb el govern espanyol. 

Òmnium Cultural assumeix, juntament amb 

Ciemen i LaFede, l’oficina tècnica del PNR i juga 

un paper destacat en accions com la recollida 

de 500.000 signatures i l’impuls d’activitats 

que evidencien el gran consens al voltant de 

la celebració del Referèndum. 

El 19 de Maig se celebra un gran acte polític 

al Palau de Congressos de Catalunya amb 

intervencions de representants d’entitats i 

partits polítics de diferent signe ideològic.

PACTE NACIONAL 
PEL REFERÈNDUM



16



17

Crida per la Democràcia s’activa al mes de setembre del 2017 en plena ofensiva dels poders fàctics 

de l’Estat espanyol per evitar i deslegitimar el referèndum. La campanya denuncia que el govern 

espanyol amenaça amb carregar-se la convivència, la cohesió social i, en definitiva, la democràcia 

a Catalunya. En aquesta obsessió per evitar el referèndum, l’Estat sembla disposat a qualsevol cosa. 

Per aquest motiu, la campanya apel·la tots els demòcrates, independentment de si estan o no a 

favor del independència.

La campanya s’inspira en la Crida per la Solidaritat i posa l’accent en la defensa del referèndum, la 

denúncia de les mancances democràtiques de l’Estat espanyol i l’atac sistemàtic a drets fonamentals.

CRIDA PER LA DEMOCRÀCIA
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• Denunciar l’atac als drets bàsics i 

mancances democràtiques de l’Estat 

espanyol. Per exemple, la persecució 

judicial de càrrecs electes per permetre 

debats i votacions en seu parlamentària 

o la guerra bruta contra rivals polítics. 

• La defensa de la democràcia i el dret 

a votar com a un factor de cohesió 

social de la societat catalana, més enllà 

de les ideologies o opcions polítiques 

individuals. 

Crida per la Democràcia neix amb els següents reptes: 

• Generar opinió favorable al Referèndum i 

mobilitzar la ciutadania en la seva defensa 

i dels valors democràtics.

• D e f e n s a r  e l  r e f e r è n d u m 

d’autodeterminació que es va celebrar l’1 

d’octubre de 2017. Crida per la Democràcia 

el va promoure i defensar mitjançant 

diferents accions pacífiques i activitats 

festives per tot el país.
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Sota el paraigua de Crida per la Democràcia, es van organitzar desenes de debats arreu del país 

per fomentar la participació en el Referèndum de l’1 d’Octubre. El president d’Òmnium Cultural, 

Jordi Cuixart, va debatre amb ponents de diferent perfil polític en una cinquantena d’actes: 

Granollers, Lleida o Badalona van ser alguns dels escenaris. 

• Crida per la Democràcia té perfils 

diferenciats d’Òmnium Cultural a les 

xarxes socials.

… i amb una potent campanya gràfica i les xarxes socials com aliats

• Es produeix material audiovisual addhoc. 

Per exemple, vídeos de denúncia que es 

converteixen en tendència com el Save 

Catalonia, Help Europe.
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Un milió de persones va tornar a sortir al carrer 

l’11 de Setembre responent massivament a 

la convocatòria de les entitats sobiranistes. 

Quan faltaven tres setmanes per a la celebració 

del Referèndum, l’11-S va estar clarament 

marcat per la cita amb les urnes amb el 

lema “Referèndum és democràcia”. Un cop 

més, Òmnium Cultural va donar suport en 

l’organització. L’epicentre de la manifestació 

va ser la cruïlla de Passeig de Gràcia amb el 

carrer Aragó i la plaça de Catalunya on es van 

fer els discursos institucionals.  

11-S: MANIFESTACIÓ I 
FESTA PER LA LLIBERTAT
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La Diada va culminar amb la Festa per la 

Llibertat que Òmnium organitza des de fa 16 

anys. El passeig Lluís Companys de Barcelona 

va acollir una marató d’actuacions musicals que 

van posar el complement festiu i reivindicatiu 

als actes de la diada.

Enguany, el cartell del concert estava format 

per Jarabe de Palo, Els Pets, Green Valley, Judit 

Nedderman i la col·laboració de Txarango.

Una de les novetat d’enguany va ser un gran 

Espai Òmnium que es va complementar amb 

la Fira d’Entitats i nombroses activitats culturals 

organitzades per l’entitat durant el matí. 

FESTA PER LA LLIBERTAT
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L’empresonament del president d’Òmnium 

Cultural, Jordi Cuixart, i de l’ex-president 

de l’ANC, Jordi Sànchez, genera una onada 

d’indignació i solidaritat sense precedents que 

creix amb l’empresonament dels consellers del 

govern de Carles Puigdemont. 

Òmnium Cultural articula el clam per la llibertat 

a través de la campanya ‘Us volem a casa’.   

La campanya té dos grans pilars: d’una 

banda, promocionar i fer visibles les múltiples 

accions i iniciatives pacífiques que reclamin 

l’alliberament dels nou presos polítics i el retorn 

dels exiliats. D’altra banda, ser un aparador 

de l’actualitat jurídica que gira entorn de 

l’empresonament injust dels presos i que també 

reculli les veus crítiques amb aquesta injustícia. 

US VOLEM A CASA
Òmnium Cultural impulsa una campanya 
per reclamar l’alliberament dels presos polítics
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La campanya es canalitza a través de plataformes 

pròpies: el web www.usvolemacasa.cat 

(disponible en català, castellà i anglès) i les 

xarxes socials Twitter (més de 38.000 seguidors) 

i Facebook @usvolemacasa (des d’on també es 

piula amb els tres idiomes). 

Des de la campanya es treballa sobretot per 

aconseguir adhesions internacionals i es difon 

Concentracions el dia 16 de cada mes
‘Us volem a casa’ és un dels motors de la mobilització permanent. Una de les cites ineludibles són 

les concentracions arreu del país el dia 16 de cada mes. L’inici del captiveri de Cuixart i Sànchez 

el passat 17 d’octubre van donar el tret de sortida a la protesta. 

Òmnium també dona suport a les concentracions que es fan coincidint amb els empresonaments 

del vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras i l’exconseller d’Interior, Joaquim 

Forn, i els consellers Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa i l’expresidenta del 

Parlament, Carme Forcadell. 

material gràfic propi que es poden descarregat al 

portal web. També es gestionen subcampanyes 

com, per exemple, el Nadal Groc -en la qual es 

promocionaven accions amb el groc com a 

protagonista durant les festes- o la campanya 

per escriure cartes als presos polítics. 

El web també recull tota la correspondència de 

Jordi Cuixart i el dietari de presó. 
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Grans mobilitzacions de país 

Des del passat mes d’octubre, Òmnium Cultural ha organitzat diverses manifestacions i actes 

de rebuig a la repressió de l’estat i l’empresonament de polítics i líders de les entitats. Dissabte 21 

d’octubre, el Passeig de Gràcia de Barcelona va quedar petit davant la massiva resposta ciutadana 

a una manifestació per denunciar l’empresonament injust de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. 

La resposta ciutadana torna a superar les expectatives a la manifestació del carrer Marina l’11 de 

Novembre sota el lema “Llibertat presos polítics”. La llum dels mòbils dels manifestants configura 

una imatge aèria espectacular. 
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Seguint la filosofia de la campanya “Us volem 

a casa”, Òmnium Cultural i l’ANC organitzen 

una gran manifestació a Brussel·les sota el lema 

“Wake up, Europe!”. Es tracta d’un primer pas en 

la internacionalització de la causa catalana. La 

marxa, que apel·la directament a les institucions 

i governs europeus, ocupa el centre de la capital 

comunitària amb més de 45.000 persones que 

es van desplaçar fins a la capital belga. 

Els membres del govern a l’exili, encapçalats 

per el president Carles Puigdemont, i els 

consellers, Marta Rovira i Toni Comín, van 

posar el punt final a una marxa reivindicativa 

que va comptar amb representants polítics de 

diferents tendències. 

La manifestació a Brussel·les va ser el primer 

pas de l’estratègia d’internacionalització; un dels 

pilars de l’acció de l’entitat en els propers anys. 

GRAN MANIFESTACIÓ 
A BRUSSEL·LES 

Marcel Mauri
Vicepresident 
d’Òmnium Cultural
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REGULARS 
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CULTURA

CALENDARI DE 
TRADICIONS I COSTUMS

Cada any, Òmnium publica un calendari il·lustrat amb les festes tradicionals i populars més 

rellevant dels Països Catalans, així com els costums i elements gastronòmics que els acompanyen. 

L’objectiu del calendari és donar a conèixer aquest imaginari col·lectiu i assenyalar les dates que 

tenen incidència en la quotidianitat de les persones que viuen al nostre país. 

El 2017 el calendari estava dedicat a llegendes populars dels Països Catalans. Va tenir un tiratge 

de 5.000 exemplars i es va posar a la venda en més de 200 llibreries i punts de distribució.
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LLENGUA

PREMI D’HONOR DE 
LES LLETRES CATALANES 

“ISABEL CLARA SIMÓ 

GUANYA EL 49è PREMI D’HONOR“

El febrer del 2017, un jurat independent 

convocat per Òmnium Cultural proclama 

Isabel-Clara Simó i Monllor guanyadora del 

49è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. 

El 20 de febrer se celebra l’acte de lliurament, 

amb un espectacle al voltant de la figura i 

l’obra de la guardonada. L’espectacle, creat 

expressament per a l’ocasió, va servir per 

homenatjar la figura i obra de la guardonada. 

Precisament un dels objectius del premi és la 

divulgació de l’obra i la trajectòria del premiat 

d’honor. L’acte va acabar amb el lliurament del 

guardó i el discurs d’agraïment d’Isabel-Clara 

Simó. Diversos representants de l’àmbit social, 

cultural i institucional del país i nombrosos 

socis i sòcies de l’entitat van acompanyar 

l’escriptora al Palau de la Música.

Durant el 2017, Òmnium Cultural ha organitzat 

activitats per donar a conèixer l’autora i la seva 

obra en col·laboració amb les biblioteques 

públiques i les seus territorials de l’entitat. 
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EDUCACIÓ

EL TINTER DE LES LLETRES CATALANES 

“MILERS D’ALUMNES PARTICIPEN 

AL PREMI SAMBORI I AL PISSIGANYA”

És el projecte que agrupa els premis literaris d’autors d’entre 6 i 18 anys amb més prestigi dels 

Països Catalans. Vol fomentar l’ús del català escrit i la creativitat dels infants i joves i alhora 

reconèixer els valors emergents de les lletres catalanes.

Enguany, el lliurament de premis va tenir lloc el 26 de maig al Casinet d’Hostafrancs de Barcelona, 

en el transcurs d’una festa creada expressament per a l’ocasió al voltant del Llibre de les Bèsties 

de Ramon Llull inspirat en un espectacle de Comediants
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El Premi Sambori Òmnium

És un concurs de narrativa escolar en llengua 

catalana. El 2017 va arribar a la 11a edició 

amb la participació de 475 centres escolars 

i 49.000 alumnes d’arreu de Catalunya, la 

Franja, Catalunya Nord i Andorra. Aquest 

projecte també té lloc i origen al País Valencià, 

coordinat per la Fundació Sambori. Si sumem 

els participants del Principat amb els del País 

Valencià fan un total de 130.000 alumnes que 

participen en aquest mateix projecte

El Premi Pissiganya

És un concurs de poesia escolar en llengua 

catalana en el qual hi participen alumnes 

d’arreu dels Països Catalans en les categories 

de poesia i poesia visual. L’impulsa la revista 

Pissiganya.cat. El 2017 va arribar a la 6a edició 

amb la participació de 216 centres escolars.
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CULTURA

SANT JORDI 

El dia de Sant Jordi és un dels dies destacats al calendari cultural d’Òmnium. Com ja és habitual, 

l’entitat va tenir presència al carrer a diverses poblacions amb més de 90 espais culturals de venda 

i signatura de llibres i amb una graella d’activitats associades. A Barcelona, l’espai Òmnium es 

va situar a la Rambla de Catalunya: punt de venda de llibres i signatura dels premiats durant la 

Nit de Santa Llúcia. 

Enguany la jornada va tenir un elevat component polític i la guingueta d’Òmnium Cultural va 

ser també punt de recollida de signatures a favor del referèndum en el marc de la campanya del 

Pacte Nacional pel Referèndum. 
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CULTURA

FLAMA DEL CANIGÓ, 
FOCS DE SANT JOAN

“MÉS DE 400 POBLACIONS DELS PAÏSOS 

CATALANS REBEN LA FLAMA DEL CANIGÓ“

El 23 de juny, la flama que baixa del cim del 

Canigó s’escampa pels Països Catalans per 

encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. 

El foc recorre el país a mans de voluntaris, és 

rebut al Parlament de Catalunya, es distribueix 

per centenars de poblacions (enguany, més de 

400) i encén milers de fogueres. 

Òmnium coordina aquest projecte a nivell 

nacional, organitza la renovació i distribució 

del foc des del cim del Canigó i dóna suport 

als diferents equips de foc que reparteixen la 

Flama per encendre fogueres arreu del país. 

També organitza l’acte de rebuda al Parlament 

de Catalunya, el 23 de juny al matí, i a la plaça 

de Sant Jaume de Barcelona, el 23 a la tarda, així 

com els actes de rebuda a diverses poblacions.
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CULTURA

VOC. PREMIS I MOSTRA 
D’AUDIOVISUAL EN CATALÀ

“PROP DE 1.400 PERSONES VAN ASSISTIR 

A LA MOSTRA CELEBRADA A 26 MUNICIPIS“

 La segona edició dels VOC 2017 ha aconseguit 

augmentar el nombre de participants al  concurs. 

La Mostra va incorporar més seus territorials 

adscrites a la programació i es consolida. 

 La convocatòria dels premis d’audiovisual en 

català va rebre 342 propostes. El premi del jurat 

al millor curtmetratge va ser per a “Eladia, un 

somriure, una carícia, un petó” de Jordi Robert. 

El jurat va decidir incloure un accèssit al millor 

curtmetratge a “L’últim viatge” de Carmen Marfà 

i Yago Alonso. 

El premi del públic al millor curmetratge va ser per 

a “Benvingut a casa” de Miguel León Marcos. I les 

votacions a través del web VOC.CAT van atorgar el 

premi a les websèries, videoblogs i nous formats 

al videoblog “Se busca Oye Sherman” de Maria 

Rovira i Ariel F. Verba.

26 municipis del país van participar a la mostra 

entre el 16 al 25 de novembre i es van programar 

30 sessions. El públic total de la Mostra va ser de 

1344 persones.
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PAÍS

20-N CRIMS 
CONTRA EL FRANQUISME  

Per tercer any consecutiu Òmnium Cultural, en 

col·laboració amb altres entitats que treballen 

per la recuperació de la memòria històrica, va 

convertir el 20 de Novembre en un homenatge 

a les víctimes del franquisme. L’escenari va 

ser la presó Model de Barcelona que, enguany, 

tenia una gran càrrega simbòlica: buida de 

presos, a les parets de l’edifici hi va ressonar el 

clam davant la injustícia de l’empresonament 

del president d’Òmnium Cultural, Jordi 

Cuixart, i de l’ANC, Jordi Sànchez, i l’exili dels 

consellers i president del Govern. El conseller 

de Justícia, Carles Mundó, també en presó 

preventiva, va tenir un protagonisme especial. 

Aquest 2017 va ser el primer any sense interns 

i, per tant, l’acte que coincideix amb la mort del 

dictador, ses va poder celebrar a l’interior d’una 

galeria en ús fins pocs mesos abans. L’acte va 

comptar amb la presència i la intervenció de 

diverses entitats i familiars de víctimes del 

franquisme i dels presos polítics. 

La intervenció de represaliats i familiars de 

presos polítics va donar pas a especialistes que 

van contextualizar la repressió i la memòria 

històrica; va cloure l’acte el vicepresident 

d’Òmnium Cultural Marcel Mauri. 
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CULTURA

NIT DE SANTA 
LLÚCIA, LA FESTA 
DE LA LLETRES 
CATALANES 

“LA 67ena NIT DE SANTA LLÚCIA ES 

VA CELEBRAR A NOU BARRIS“ 

La Nit de Santa Llúcia és la vetllada literària amb 

més tradició i projecció de les lletres catalanes. 

No en va, es lliuren alguns dels premis més 

prestigiosos de la literatura: el Sant Jordi de 

novel·la, el Carles Riba de poesia, el Mercè 

Rodoreda de contes i narracions o el premi Muriel 

Casals de Comunicació. 

 “Jo sóc aquell que va matar Franco”, de Joan-

Lluís Lluís, es va endur el 58è Premi Sant Jordi 

de novel·la; “Ample vol de nit”, de Josep Maria 

Fulquet, el 59è Carles Riba de poesia; “El que 

pensen els altres”, de Clara Queraltó, el 20è Mercè 

Rodoreda de contes i narracions; “Negorith”, de 

l’Ivan Ledesma, el 44è Premi Joaquim Ruyra de 

narrativa juvenil i el 55è Premi Josep M. Folch i 

Torres va quedar desert;. El 8è Premi Òmnium de 

Comunicació va ser pels Serveis Informatius de 

TV3 i Catalunya Ràdio i el 30è Premi Internacional 

J.B. Cendrós, per a Jody Williams.

L’edició d’enguany va estar marcada per 

l’absència del president de l’entitat, Jordi Cuixart. 

Per primera vegada a la història de la Nit de 

Santa Llúcia el president d’Òmnium Cultural 

no hi va poder participar perquè estava i segueix 

en presó preventiva. Tant els premiats com els 

diferents col·laboradors van fer referència a la 

injusta absència. 

D’altra banda, cal destacar la generosa acollida 

del districte de Nou Barris de Barcelona. L’ADN 

d’aquesta zona de la capital catalana va ser ben 

present al llarg de la cerimònia amb especial 

protagonisme per a veïns i entitats que, en un 

exemple clar del que significa la campanya 

Lluites Compartides, han fet créixer el barri i la 

cohesió social. La cerimònia va tenir lloc el 16 de 

desembre al Poliesportiu Municipal Virrei Amat. 

Hi van assistir unes 1.000 persones, entre 
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autoritats, guardonats, membres del jurat, món 

cultural, representants d’entitats i públic en 

general. L’acte de lliurament es va retransmetre 

en directe per TV3, amb un seguiment aproximat 

de 190.000 espectadors i un 9’9% de share. 

Setmanes abans a la Nit de Santa Llúcia, des 

del mes de novembre, van tenir lloc un conjunt 

d’activitats de caràcter popular a diverses places, 

mercats, biblioteques i equipaments culturals de 

Nou Barris, amb l’objectiu d’apropar les lletres i 

la cultura catalana a tota la població en el marc 

de la Festa de les Lletres Catalanes.
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SEUS 
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La força d’Òmnium rau en la presència arreu 

del país, amb més de 400 persones articulades 

entre gairebé 40 seus territorials. Des de 

les seus territorials es desplega el gruix de 

projectes i campanyes que organitza l’entitat 

i es desenvolupa una programació cultural 

de proximitat.

L’any 2017 destaca la constitució d’Òmnium 

Baix Penedès, Segarra - Urgell i Sant Andreu. 

Òmnium ha consolidat també al llarg del 2017 

seccions locals a diferents indrets del país, que 

permeten coordinar des de les seus territorials 

grups de socis a diferents municipis. Òmnium 

compta amb un equip de 19 professionals que 

treballen al servei de totes aquestes juntes 

directives territorials.

ÒMNIUM 
ARREU DEL PAÍS
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Durant tot l’any, i de forma regular, les seus 

d’Òmnium organitzen un gran nombre 

activitats culturals: xerrades, taules rodones, 

conferències, cursos, cicles, projeccions i 

presentacions de novetats arreu de Catalunya. 

Des d’Òmnium també col·laborem en 

l’organització d’activitats al País Valencià, les 

Illes Balears, la Catalunya Nord i l’Alguer amb 

entitats germanes d’aquests territoris.

Òmnium treballa amb projectes transversals 

de cohesió social al llarg de l’any com pot 

ser el Quedem? (activitats lúdiques i de 

coneixement de l’entorn),  A Tota Veu (activitat 

d’intercanvi cultural a partir de la poesia pels 

volts de Sant Jordi) o Arrelarreu (Treball entre 

centres educatius i biblioteques per tal de 

fomentar el vincle a partir de contes populars 

de diverses tradicions).

ACTIVITATS REGULARS 
ARREU DEL TERRITORI
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Barcelona - Ciutat Vella

Rebomboris del pa

Amb la col·laboració de CultRuta per la part 
històrica, el 2017 vam iniciar el projecte “Revoltes 
populars” que pretén posar en relleu el paper 
significatiu que ha tingut el poble en la configuració 
de la ciutat i el país. L’objectiu és presentar diverses 
revoltes populars que s’han produït als nostres 
barris en els darrers 300 anys en plafons expositius 
temporals i itinerants, inicialment al lloc dels fets i, 
posteriorment, en alguna altra ocasió. 

La primera d’aquestes exposicions va ser sobre els 
Rebomboris del pa, fets ocorreguts a Barcelona 
a finals del segle XVIII i que vam localitzar al Pla 
de Palau (davant el Palau Reial). La presentació 
de l’exposició al Pla de Palau va ser el 10 de juny 
i posteriorment es va exposar en alguna de les 

parades mensuals als nostre barris

Barcelona - Eixample

Influències mútues

El 13 d’octubre, més de 140 persones van assistir 
a l’acte organitzat per Òmnium Eixample a la sala 
d’actes del Centre Cívic de la Sagrada Família.

El col·loqui es va iniciar amb la presentació de 
l’historiador Lluís Costa, en un recorregut des del 
segle XIX, pels referents de la història compartida 
entre Catalunya i Cuba. Va continuar amb la 
intervenció de l’historiador Arsenio Rodríguez que 
va compartir el seu testimoni, les seves descobertes 
i com Catalunya ha estat i està present en el seu 
recorregut vital.

Ivonne González i el grup Saborabilongo van 
cloure l’acte amb un repertori de diferents gèneres 

musicals: so cubà, havaneres, txa-txa-txa i bolero.

01. 02.
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BCN-Horta-Guinardó

Cal: sopar(r) de lletres

El 21 d’abril de 2017 es va fer al Foment Hortenc el 
Sopa(r) de Lletres que organitza la CAL. Òmnium 
Horta-Guinardó va col·laborar en l’organització i 
estructura de l’acte, convidant la Premi d’Honor 
Isabel-Clara Simó. L’acte va ser presentat 
per Màrius Serra i va comptar amb uns 200 
participants-comensals. 

El grup TdC Teatre va escenificar un fragment 
de l’obra “Ja t’ho deia jo”, basada en text d’Isabel-
Clara Simó. Maria Clapés i els Infants del Casal 
del Foment van presentar i llegir el llibre “Amic 
meu” sobre els refugiats sirians, i van interpretar 
el “Rap dels Refugiats”. Durant l’acte Jordi Muñoz, 
de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, va 

lliurar els premis del II Concurs de Microrelats.

Barcelona - Gràcia 

Les concentracions a 
la Plaça de la Vila

Després de l’empresonament del Jordi Cuixart i 
de la resta de persones del govern, des d’Òmnium 
Gràcia es van iniciar les concentracions a la Plaça 
de la Vila a les vuit del vespre de cada dilluns. 
Aquest acte unitari amb les altres entitats del barri 
es convida a artistes, historiadors i actors per llegir 
textos, cartes i poesies per demanar la llibertat dels 
presos polítics. Les convocatòries s’han mantingut 
de forma ininterrompuda.

03. 04.
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Barcelona - Nou Barris

La Flama del Canigó 
arriba per primer any a Nou Barris 

Per primer any, la Flama del Canigó va arribar a Nou 
Barris i per partida doble: a la plaça Virrei Amat i a 
la plaça Sòller. En aquesta darrera, es va encendre 
la monumental foguera que s´havia preparat a la 
plaça i on més de mig miler de veïns van poder 
gaudir d’una gran nit de revetlla.

El 23 de juny de 2017 serà recordat al barri Porta de 
Nou Barris com un d’aquells dies de festa popular 
inoblidables. Així ho van comentar moltes veïnes 
i veïns que s’ho van passar de meravella. Moltes 
d’ells van conèixer per primera vegada l’origen de 
la Flama del Canigó i el que simbolitza. 

Una foguera gran i ferma que va ser encesa amb 
la Flama portada per Òmnium Nou Barris amb 
col·laboració de l’Agrupament Scout Creu del Sud va 
cremar i cremar mobles i trastos vells. Un ambient 
extraordinari amb centenars de veïns i veïnes 
compartint taula i menjar. Una orquestra ben triada 
que va aportar música de festa major fins a tard.

Barcelona - Les Corts

Noé Rivas, rep el 
segon premi Oriol Canals

El dissabte 22 d’abril va tenir lloc l’acte de lliurament 
del 2n Premi Oriol Canals. La mainada que va 
assistir al lliurament de la segona edició del Premi 
Oriol Canals es va fer un tip de ballar. L’animador 
de la festa, Marc Dantuvi, va obsequiar el públic 
amb un seguit de corrandes fusió de cançó infantil 
i rumba catalana.

Hi havia molt de públic infantil perquè aquest 
Premi reconeix el treball d’una persona, entitat o 
grup que per la seva obra d’animació infantil en 
llengua catalana i per la importància i exemplaritat 
de la seva tasca intel·lectual hagi contribuït de 
manera notable i continuada a l’enriquiment social 
i cultural del nostre país.

El guardonat d’aquest any, elegit per votació 
popular, fou Noè Rivas, que ja fa quaranta anys que 
fascina la mainada amb el seu ofici d’animador 
infantil. Noè Rivas fou proposat a la votació popular 
per part d’un jurat, juntament amb els finalistes 
Banda Landry el Rumbero i Companyia Roger 
Canals.

En Noè, a més d’agrair el guardó amb unes emotives 
paraules, ho va fer a la seva manera, oferint al públic 
menut una de les seves cançons.

Marc Magrinyà, el president d’Òmnium les Corts, 
va destacar que hi havia hagut més de 900 vots per 
elegir el guardonat. També recordà que Òmnium 
ofereix una modalitat de socis familiars que facilita 
que les criatures, com les que omplien la sala, 
puguin incorporar-se a la gran família de l’entitat.

L’acte va tenir lloc al Centre Cívic Pere Quart, en 
una sala amb claror natural d’una magnífica tarda 
de primavera (22 d’abril), i acabà amb un refrigeri a 
la terrassa del Centre.

05. 06.
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Barcelona - Sant Andreu

Òmnium Sant Andreu esdevé la 
setena seu territorial de Barcelona

El 8 de juny a l’Auditori de Can Fabra es va realitzar 
l’assemblea constituent d’Òmnium Sant Andreu, 
gestora de l’entitat des de 2014. Entre la vuitantena 
de persones que hi van assistir hi havia diversos 
representants polítics i d’entitats de Sant Andreu 
de Palomar. 

Na Lourdes Pinyol, la ja presidenta de la seu, 
va relatar l’origen de l’equip de la gestora, la 
candidatura que es va presentar, així com també 
la memòria d’activitats de juny del 2016 a juny de 
2017. Seguidament Anna M. Santamaria, vocal 1 de 
la junta, que va exposar el Pla de Treball previst per 
l’any 2017. A continuació, en Jaume Pérez, futur 
tresorer de la seu, va comentar de forma breu el 
pressupost assignat a aquests projectes previstos. 
Finalment, en Josep Castells, vocal 4 de la seu, va 
presentar els deu membres que configuren la nova 
junta territorial, els quals van ser ratificats amb la 
votació posterior.

Clara Gorrias i en David Garcia van oferir una 
actuació musical, de veu i acompanyament de 
guitarra. Les versions de «Si véns» de Ja t’ho diré, 
«Més que paraules» d’Extreme i «Vestida de nit» de 
Sílvia Pérez Cruz van captivar l’auditori. 

Com a cloenda de l’assemblea constituent, Jordi 
Cuixart, president d’Òmnium, va fer una xerrada 
sota el títol «Cap al Referèndum i la República 
Catalana» que va ser llargament aplaudida pel 
públic assistent.

Barcelona - Sant Martí

Òmnium Sant Martí 
recorda Muriel Casals

Òmnium Sant Martí va organitzar el dia 2 de 
març de 2017 a la biblioteca del Poblenou, Manuel 
Arranz, la presentació del llibre “Muriel Casals i la 
revolució dels somriures” a càrrec del seu autor, 
Quim Torra, davant 25 persones interessades a 
conèixer la Muriel menys mediàtica. Amb aquest 
acte es pretenia, a més de presentar el llibre, retre 
un homenatge del districte a la Muriel en ocasió del 
primer aniversari de la seva mort.

Quim Torra, amb la línia expressada anteriorment, 
va descabdellar la seva vida des de l’exili, passant 
per l’etapa política i de professora d’universitat, fins 
arribar a la Muriel més coneguda, de presidenta 
d’Òmnium i diputada. Els assistents van seguir amb 
atenció el discurs de l’autor i van somriure amb les 
anècdotes que de tant en tant anava introduint. 
Mostra de l’interès és el fet que deu persones van 
adquirir el llibre amb dedicatòria de l’autor.

En aquest acte hi va col·laborar la llibreria Etcètera i 

la Biblioteca Manuel Arranz.

07. 08.
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Barcelona - Sants-Montjuïc

Lluites compartides a La Marina

Durant els primers mesos de 2017 es van dur a 
terme diferents reunions amb protagonistes de 
les reivindicacions i lluites al barri de La Marina 
de Barcelona, un barri més conegut com la Zona 
Franca. Es va organitzar una taula rodona, amb una 
moderadora de luxe que coneix molt bé la història 
del barri, l’Esther Pardo, amb els temes següents:

Can Tunis 1970, una lluita de resistència passiva, 
per Julio Baños, veí de Can Tunis i cronista.

Can Clos 1953/1988, un barri fet pels seus veïns i 
veïnes, per Emili Suárez, ex-president de l’AAVV 
de Can Clos.

El Polvorí: lluitar, remodelar i dignificar el barri 
per Joan Antoni Reyes, ex-president de l’AAVV 
del Polvorí.

Ensenyament a la Marina (anys 70), lluitant per 
una escola digna, inclusiva i cohesionada, per Mª 
Teresa Codina, mestra i activista.

Les reivindicacions culturals, per Joan Gascueña, 
activista cultural.

Cada tema es va acompanyar de fotografies 
de l’època. El president Jordi Cuixart va fer la 
benvinguda i vam tenir la presència de David 
Fernàndez, qui va presentar el barri. La Biblioteca 
Francesc Candel va ser l’entorn escollit. L’acte va 
generar un gran interès i es va omplir la sala d’actes 

d’emoció i dignitat.

Barcelona - Sarrià Sant Gervasi

Xerrades sobre el referèndum

Amb motiu del referèndum sobre la independència 
de l’1 d’octubre durant el mes de setembre del 2017 
es van organitzar dues xerrades. 

La primera va ser amb l’eurodiputat Ramon 
Tremosa i el periodista Francesc Canosa al Teatre 
de Sarrià. Els ponents van protagonitzar una 
conversa interessant i animada que va girar entorn 
a la pregunta «Què en sabeu de l’1-O?». 
 
La segona la van protagonitzar l’assessor al 
Parlament Europeu, Aleix Sarri, i la periodista 
alemanya, Krystyna Schreiber, i va tractar el 
vessant europeu del procés. Aquest acte es va 
caracteritzar pel fet que va tenir lloc a la Salle/URL, 
ja que un dels objectius de la junta gestora havia 
sigut, no sense dificultats, d’acostar el debat sobre 
el procés a les universitats. 

09. 10.
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Alt Camp

Exposició sobre la inclusió

El 6 d’abril es va inaugurar a la Casa Caritat de Valls 
l’exposició “La inclusió: la aventura compartida” 
emmarcada en la campanya Lluites compartides. 
La nostra “lluita” en clau local es va centrar en la 
inclusió de les persones amb capacitats diferents 
en l’àmbit educatiu, del lleure, laboral i social.

Òmnium Alt Camp va retre un homenatge a 
les persones de la comarca de l’Alt Camp que 
persistenment han lluitat i lluiten perquè les 
persones amb algun tipus de discapacitat participin 
com a ciutadans de ple dret en tots els àmbits de la 
vida: educatiu, social, laboral i assistencial.
En primer lloc i molt especialment a les mares, 
als pares i els familiars que han lluitat i lluiten per 
aconseguir-ho i els han donat i donen suport, i 
també, a les institucions i els professionals que 
treballen per fer-ho possible.

Aquesta lluita s’inicia als anys setanta a la nostra 
comarca amb els pares de l’Associació Comarcal 
Vallenca de Famílies amb Nens, Adolescents i 
Adults Deficients Psíquics
Les persones amb capacitats diferents porten anys 
lluitant. Alguns, els més grans, reben el suport 
d’institucions com ara la Fundació Ginac; altres, 
nois i noies  adolescents, van a l’Institut Narcís 
Oller; i els més petits van a escoles com Eladi Homs 
o a l’Eugeni d’Ors.

Tots ells, a més, participen d’activitats de lleure, 
com els que ofereixen a l’Espurna, els Castellers 
de la Il·lusió, l’Associació de Dones o el Patronat 
Municipal d’Esports de Valls.
I alguns dels majors d’edat han aconseguit 
emancipar-se dels seus pares.

Alt Empordà

A TOTA VEU s’escolta 
amb força a Figueres

Per cinquè any consecutiu Òmnium Alt Empordà 
va organitzar la lectura pública de poesia A 
Tota Veu per a celebrar la diada de Sant Jordi. A 
Tota Veu és una activitat on diverses parelles de 
persones llegeixen poemes en la llengua original i 
en la seva traducció al català.

La Placeta Baixa de la Rambla de Figueres, on 
es va situar l’escenari d’A Tota Veu, es va omplir 
amb prop de 200 persones per poder gaudir de 14 
parelles llegint diversos poemes en àrab, romanès, 
anglès d’Amèrica, rus, alemany, castuo (idioma 
extremeny que s’està perdent) i castellà de Bolívia 
juntament amb la seva traducció al català.

11. 12.
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Alt Penedès

Inauguració de l’espai 
memorial  “Muriel Casals”

El 3 de setembre es va inaugurar a la plaça Subirats 
de Sant Pau d’Ordal l’espai memorial “Muriel 
Casals”, amb la presència del president d’ Òmnium 
Cultural, Jordi Cuixart, i l’Il·lm. Sr. Lluís Llach i 
Grande, diputat del Parlament de Catalunya.

L’Ajuntament de Subirats va rendir un homenatge 
pòstum a la que va ser presidenta d’Òmnium 
Cultural de 2010 a 2015 i una activa defensora de la 
independència de Catalunya.

Es va demanar a una reconeguda artista subiratenca, 
Lesley Yendell, el disseny i construcció d’una peça 
escultòrica inspirada en la persona de la Muriel i 
la seva trajectòria professional. Aquesta peça es va 
col·locar de forma definitiva al camí del Pedret, de 
la plaça Subirats de Sant Pau d’Ordal. 

Alt Urgell

Dia mundial de la poesia 
a la Seu d’Urgell

Òmnium Alt Urgell va participar en l’organització 
de l’acte que es va sumar a la commemoració del 
Dia Mundial de la Poesia, declarat per la Unesco, a 
la Seu d’Urgell. La celebració va tenir lloc a la sala de 
La Immaculada de la Seu i va consistir en la lectura 
del poema ‘La poesia’ del poeta valencià Marc 
Granell, en diverses llengües.
Tal com ja s’ha fet en d’altres edicions, l’acte va ser 
a càrrec de persones residents a l’Alt Urgell que 
van llegir en la que és la seva llengua materna o bé 
d’adopció, per tal de mostrar la diversitat lingüística 
existent a la comarca a través dels seus habitants.

13. 14.
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Anoia

Exposició per recordar 
Una lluita veïnal

Òmnium Anoia recorda en una exposició la lluita 
veïnal de l’associació de veïns La Convivència de 
Sant Maure de Montbui, una entitat clau que va 
aconseguir grans avenços socials durant la dècada 
dels 70. L’acte d’inauguració de l’exposició “La gent 
del barri dempeus” va tenir lloc dilluns 24 d’abril 
al vespre a Mont-Àgora i va comptar amb 120 
persones de públic. 
 
Precisament van ser alumnes de l’Institut de 
Montbui els que van establir el lligam entre el 
record de la lluita i el present i futur del municipi. 
L’exemple dels seus avis vol transmetre un missatge 
d’esperança, la força que va tenir la col·lectivitat per 
aconseguir objectius. 

Tres alumnes van fer lectura de cròniques de diaris 
i de la revista Sant Maure que recollien episodis de 
la lluita veïnal de la dècada dels 70 mentre, entre 
cançó i cançó, el grup de joves igualadines The 
Curlies feia versions de cançons actuals.

Badalona - Barcelonès Nord

L’actor Lluís Marco, guardonat 
amb el premi Singladura 2017

L’actor Lluís Marco va ser distingit amb el II Premi 
Singladura en un acte celebrat al Teatre Zorrilla 
de Badalona l’abril de l’any passat, presentat per la 
periodista Lídia Herèdia. Aquest guardó reconeix 
la trajectòria d’una persona que ha contribuït de 
manera notable i continuada a la vida cultural del 
Barcelonès Nord i del conjunt dels Països Catalans.

En la cerimònia de lliurement del premi hi 
van participar les actrius Marta Marco, filla del 
guardonat, i Helena Tarrats i el Grup A Vocal. La 
glossa del premiat va anar a càrrec del també actor 
Pere Arquillué.

Lluís Marco (Badalona, 1949) és un actor d’àmplia 
trajectòria en tots els àmbits: teatre (L’Ànec 
Salvatge, Romeo i Julieta, Nixon-Frost,...), 
cinema (No Es Pot Tenir Tot, Petit Indi,...), 
televisió (Poblenou, Nissaga de Poder, Dinamita, 
Ventdelplà, Hospital Central) i doblatge.

15. 16.
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Bages - Moianès

Recordem els deportats als camps 
d’exterminis nazis

El 19 de març de 2017, com a entitat impulsora i 
compromesa amb la recuperació de la memòria 
històrica manresana, i pel que fa als deportats a 
camps de concentració nazis, es va organitzar de 
la mà de l’Ajuntament de Manresa i Memòria.cat, 
un itinerari guiat per les stolpersteine col·locades 
als llocs on van viure els manresans deportats als 
camps de concentració nazis. L’itinerari guiat es 
va fer per part de Jordi Pons, Alejandra Ibarra i 
Ariadna Moyano.

Baix Camp

L’aigua, el camp, l’energia: 
tres lluites pel territori

Una de les activitats destacades de l’any 2017 
va ser l’estrena de l’exposició “L’aigua, el camp, 
l’energia: tres lluites pel territori”. Una exposició 
que va ser la culminació de tres anys de treball 
d’una campanya de cohesió social, en el marc de 
Lluites compartides.

L’exposició es va poder veure en 10 localitzacions 
diferents i espais públics de la ciutat i també 
a Barcelona (mercats, centres cívics, places i 
galeries comercials). També es van editar tres 
documentals sobre experiències i testimonis de 
lluites socials al Baix Camp.

El mes de juny es va fer un gran acte amb el 
nom “El referèndum, una lluita compartida” a 
la Palma de Reus que va ser el punt d’inflexió 
per donar pas a les campanyes a favor del 
referèndum d’autodeterminació.

17. 18.
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Baix Empordà

Es crea la gestora 
d’Òmnium Baix Empordà

Més de 200 persones van assistir a l’acte de 
presentació de la gestora d’Òmnium Baix Empordà 
el divendres 16 de juny de 2017 al Teatre Municipal 
de Palafrugell. Un acte que va comptar amb la 
presència de Jordi Cuixart, president d’Òmnium 
Cultural, que va explicar els reptes del moment 
actual en la conferència “Cap al Referèndum i la 
República catalana” i es van presentar els objectius 
i projectes del grup de socis que l’han impulsat. 

L’acte va ser conduït per l’actor Quim Lecina, va 
comptar amb l’actuació de l’il·lusionista Xevi i amb 
la intervenció de cantaires de les corals Mestre 
Sirés, Nit de Juny i Virolets de Palafrugell.

Baix Llobregat

Premi Sambori Òmnium 2017

El passat divendres 24 de març es va celebrar a 
Esparreguera, a l’Escola Cooperativa El Puig, l’acte 
de lliurament dels premis als guanyadors del 
Premi Sambori Òmnium 2017 de la demarcació 
l’Hospitalet - Baix Llobregat, que comprèn alumnes 
i centres d’aquests territoris. 

Enguany novament s’ha de destacar el paper 
desenvolupat pels voluntaris i voluntàries 
d’Òmnium Baix Llobregat que des de fa mesos van 
col·laborar en la difusió i promoció del premi als 
centres docents dels seus municipis. Això explicaria 
en gran mesura l’èxit de participació: en total van 
participar 33 centres pertanyents a 15 poblacions 
del Baix Llobregat. Els membres del jurat van valorar 
fins a 166 narracions d’alumnes llobregatencs.

19. 20.
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Baix Llobregat Est

Creació de la Gestora

El president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, va 
intervenir a l’acte de presentació de la gestora del 
Baix Llobregat Est d’Òmnium Cultural, que té com 
a objectiu coordinar específicament la tasca de 
l’entitat a Sant Just Desvern, Sant Joan Despí, Sant 
Feliu de Llobregat, Esplugues i Cornellà de Llobregat.

Cuixart va insistir en el gran valor de país que té 
Catalunya i que va des de Martí i Pol fins a Paco 
Candel: “Som un sol poble i tothom serà ciutadà 
fundacional de la nova República”, va concloure.

Baix Penedès

Es constitueix Baix Penedès

Òmnium Cultural Baix Penedès es va constituir 
formalment el divendres 14 de juliol, en una 
assemblea que va permetre escollir els membres 
de la nova junta de l’entitat. Mireia Juanola, qui 
des de l’octubre encapçalava la gestora que s’ha 
ocupat de la recuperació de la territorial, n’és la 
nova presidenta. 

Durant la constitució, el president nacional, Jordi 
Cuixart, va celebrar que Òmnium Baix Penedès 
comenci amb força, perquè davant la guerra bruta 
que practica l’Estat per perseguir idees polítiques“cal 
sumar esforços en la defensa de la democràcia”.

El president d’Òmnium Cultural va explicar la 
campanya “Crida per la Democràcia” que ha 
engegat l’entitat per crear sinergies en la defensa 
dels drets democràtics del país.

21. 22.
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Berguedà

Marató de Lectura 
per la Llengua

Òmnium Cultural del Berguedà, com cada any, 
va commemorar la festivitat de Sant Jordi amb la 
Marató de lectura per la llengua al carrer, per on 
passen totes les escoles de primària, secundària i 
batxillerat, escola d’adults, normalització lingüística 
i entitats culturals, socials i lleure de Berga. 

Alhora també es va fer l’Acte Cultural de Sant Jordi. 
L’autor convidat va ser l’escriptor berguedà, Daniel 
Montañà Buchaca, que va glossar l’art d’escriure i 
la literatura de viatges, donant una ullada als llibres 
d’Aurora Bertrana (autora lligada al Berguedà) atès 
que l’any passat celebràvem el 125è aniversari del 
seu naixement. 

Al mateix temps es van lliurar els premis del 
certamen escolar “Un Flaix de la Història de 
Catalunya”. Els guanyadors van ser alumnes del 
cicle superior de primària de l’escola  pública 
d’Olvan i alumnes de secundària de Vedruna Berga.

En el transcurs de l’acte, els actors Francesc 
Marginet i Anna Roy, acompanyats per l’acordió 
de Sara Subirana, van representar magistralment 
“En paral·lel”; petita obra basada en les situacions 
colpidores que va viure un refugiat del Berguedà 
que, acabada la Guerra Civil espanyola, va haver 
de fugir de casa seva i que va estar al camp 
de refugiats d’Argelers i de Mauthausen, i les  
recentment viscudes per una refugiada fugida de 
la guerra de Síria

Garraf

Arribada de la 
Flama del Canigó a Sitges

Aquest 2017, Sitges va acollir un acte històric: 
per primer cop hi arriba la Flama del Canigó. 
Acompanyats de l’Escola de Grallers i la Jove dels 
Castellers de Sitges, que van fer una actuació 
a la plaça de l’Ajuntament, la Flama va arribar 
a la Fragata. A través de diferents relleus va ser 
traslladada fins a la plaça de l’Ajuntament, que 
va reunir a regidors i regidores de l’Ajuntament, i 
l’alcalde Miquel Forns.

El poeta i expresident d’Òmnium Garraf, August 
Bover, va fer lectura del manifest de la Flama del 
Canigó 2017, escrit per un dels màxims impulsor 
de la Flama, Toni Ayala. En el manifest es remarca 
que “incorporem a l’imaginari col·lectiu els 
límits territorials dels nostres parlars catalans, 
agermanem-nos aferrissadament en defensa de la 
nostra identitat, i tinguem  una esperança ‘infinita’, 
com deia Pere Quart, alegre, combativa i culta, en 
guanyar la batalla. No deixem que ningú s’atreveixi 
a apagar-nos les fogueres, aquestes fogueres que 
fan aflorar els sentiments més nobles dels nostres 
estimats Països Catalans”. 

23. 24.
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La Garrotxa

Santa Pau dedica un 
carrer a Muriel Casals

El dissabte 13 de maig de 2017 es va celebrar l’acte 
d’inauguració d’un carrer al municipi de Santa 
Pau dedicat a la Muriel Casals. D’aquesta manera 
el poble va homenatjar a l’expresidenta d’Òmnium 
Cultural i li va fer un reconeixement a la feina feta 
al capdavant de l’entitat i pel país. 
 
L’acte d’inauguració del carrer Muriel Casals, va 
comptar amb la presència del president d’Òmnium 
Cultural, Jordi Cuixart, de la germana de la 
Muriel Casals, Isabel Casals, de Josep Companys, 
alcalde de Santa Pau i de la presidenta d’Òmnium 
Garrotxa, Núria Torres.
 
Després del petit acte d’inauguració es va fer un 
col·loqui amb Jordi Cuixart sobre la situació del 
procés d’independència de Catalunya.

Gironès

La rebuda de la Flama a 
la Girona més participativa

L’actor i director de teatre Pep Cruz va ser 
l’encarregat de llegir el manifest durant el 
tradicional acte de rebuda de la Flama del Canigó 
a Girona que organitza Òmnium Cultural Gironès, 
conjuntament amb l’ADAC, la Fundació Llibreria 
Les Voltes, l’ANC, El Forn i l’Ateneu 24 de juny. 

Enguany cal destacar la gran participació d’entitats 
i grups com Fal·lera Gironina, els Gegants de 
Santa Eugènia, els Marrecs de Salt, els Diables de 
l’Onyar, la colla de percussió de l’Associacón Social 
Cultural de Hondures a la província de Girona, la 
colla sardanista Aires Gironins del GEiEG i el ball 
especial de l’àliga de Girona. 

25. 26.
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L’Hospitalet de Llobregat

Acte en defensa de la democràcia

El president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, 
i David Fernàndez, periodista i activista, van 
participar el dissabte 16 de setembre a l’Hospitalet 
en un debat obert per parlar del moment polític i 
social d’aquell moment i aclarir dubtes sobre el 
referèndum de l’1 d’octubre.

L’acte, presentat per la periodista Montse 
Santolino, es va fer a la Plaça Pius XII amb una gran 
assistència de públic. El debat formava part de la 
campanya Crida per la Democràcia impulsada per 
Òmnium Cultural.

La Selva

Cuixart visita La Selva

El president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, va 
visitar Santa Coloma de Farners el dissabte 18 de 
març. Va ser en l’acte de presentació de la Taula de 
Forces Polítiques i Socials de Farners, conformada 
per Òmnium Cultural, ANC, La Sega 1640, ERC, 
PDeCat, CUP i MES.

La jornada es va dur a terme a la plaça Farners 
amb parades d’entitats i partits polítics que, entre 
d’altres, recollien adhesions al Pacte Nacional pel 
Referèndum, així com a la mateixa taula.

A partir de les sis de la tarda van començar els 
parlaments, i van prendre-hi part Jordi Sànchez 
(ANC), Benet Salellas (CUP), Alfons Palacios (MES), 
Sergi Miquel (PDeCat), Teresa Jordà (ERC), i Jordi 
Cuixart (Òmnium).

Un cop acabats els parlaments els assistents van 
poder gaudir d’una botifarrada popular.

27. 28.



65

Lleida - Ponent

Versos per la llibertat

El 16 de novembre de 2017, en plena reivindicació 
de la llibertat dels injustament empresonats per 
unes institucions espanyoles en plena deriva 
autoritària, vam acollir la iniciativa d’un grup 
de destacats poetes i artistes, organitzant el 
festival Versos per la Llibertat, conjuntament 
amb l’ANC de Lleida. 

Versos per la Llibertat va omplir el Teatre de 
l’Escorxador de Lleida, va tenir força ressò, i va 
comptar amb un manifest de suport redactat pels 
mateixos artistes implicats.

Maresme

Poemes i música pels Drets Humans

Primavera per la Pau i Òmnium Cultural Maresme 
-amb la col·laboració de l’Ajuntament de Mataró- 
van dur a terme el dissabte 17 de juny l’acte intitulat 
Poemes i música pels Drets Humans, 

L’acte, que va constar de lectures de poemes a 
càrrec de diversos voluntaris i d’interpretacions 
musicals per part de músics de la ciutat, va tenir 
lloc davant del consistori mataroní, i es va celebrar 
amb motiu del programa Juny Associatiu i de la 
celebració dels vint anys de la Nit de la Solidaritat.

29. 30.
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Osona

La Marxa dels vigatans 
arriba la 15a edició

La nineta dels ulls d’Òmnium Cultural Osona va 
complir amb la ja habitual cita al voltant de la 
Diada Nacional de Catalunya omplint la Plaça 
Major de Vic amb les diferents columnes i altra 
gent vinguda d’arreu de la comarca d’Osona. Una 
edició en la qual s’homenatjava a la ninotaire 
Pilarin Bayés i hi debutava, a la direcció artística, 
l’actor i director de teatre Xevi Font, qui va saber 
donar un toc més teatralitzat en la conducció de 
l’acte, fent-lo molt intens.  

També en va destacar l’estrena d’una aplicació 
de llum en una aposta clara per fer de la Marxa 
un acte més interactiu amb tot el públic. Un altre 
dels plats forts va ser comptar amb la presència i 
parlament del president Jordi Cuixart a les portes 
del referèndum de l’1-O, i la participació del músic i 
cantant Arnau Tordera que va tancar l’acte cantant 
“Venim del Nord, venim del sud”.  

En definitiva, un exemple més del treball en xarxa 
i que compta amb prop de 90 entitats implicades 
i més de 280 persones, moltes d’elles voluntàries, 
que fan possible el conjunt d’aquest acte.

Pallars

Òmnium estrena Gestora al Pallars

Més de 250 persones van omplir el passat 17 de 
desembre el teatre de La Lira de Tremp en la 
presentació de la gestora d’Òmnium Pallars. L’acte 
va comptar amb la presència del vicepresident 
d’Òmnium Cultural, Marcel Mauri, que va parlar del 
moment “trist” que viu la institució ja què “no pot 
expressar-se en plena llibertat”.

Alhora, Mauri va posar de relleu “la sensació de 
força i escalf donada pels socis que, des de que el 
Jordi Cuixart és a la presó, han crescut fins, a dia 
d’avui, a ser més de 94.000 socis”.

Posteriorment a la conferència es va celebrar “El 
Pallars canta”, una cantada popular amb cançons 
tradicionals catalanes. Un vermut al casal Cultural 
de Tremp va posar el punt final a l’acte.

31. 32.
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Ripollès

L’espectacle “Palmira 
a Pardines” arriba a Ripoll

El passat dissabte 28 de gener a les 9 de la nit, 
Òmnium Ripollès va organitzar un espectacle 
per reivindicar la figura de Palmira Jaquetti 
que fa més de 80 anys va recollir les cançons 
populars de Pardines, un petit poble de la 
comarca del Ripollès.

L’any 1934, l’escriptora Palmira Jaquetti va 
arribar a Pardines amb el propòsit de recollir les 
cançons dels avis per l’obra del Cançoner Popular 
de Catalunya. Més de vuitanta anys després, va 
tornar amb un projecte de Jordi Lara: Palmira 
a Pardines. A través de la cantactriu Elisenda 
Rué i del guitarra Izan Rubio, l’espectacle 
pretén representar les cançons que va recollir la 
folklorista durant la dècada de 1930.

El museu etnogràfic de Ripoll va quedar petit i 
va esgotar totes les entrades. L’entitat es planteja 
tornar a repetir l’espectacle més endavant.

Rubí

VIII Prediada a Rubí

Òmnium Rubí va celebrar la seva vuitena Prediada, 
l’acte central de l’entitat a la ciutat, i que inclou 
la tradicional Marxa de Torxes com a activitat 
principal, un acte reivindicatiu i commemoratiu 
que des de fa uns anys se celebra a diferents pobles 
i ciutats catalanes.

En aquesta edició es va endarrerir l’inici de la marxa, 
que va començar a les deu de la nit a la plaça Onze 
de Setembre per recórrer els principals carrers 
de la nostra ciutat, fins a arribar a la plaça Doctor 
Guardiet, on s’ha llegit el manifest de la prediada. 

En arribar a la plaça es va oferir un tast de coca i 
moscatell, una altra novetat d’enguany que va 
substituir el sopar que s’havia fet els darrers anys. 
Seguidament van tenir lloc les activitats de la 
nit, primer el concert i danses de Sants & Fot que 
va animar el públic a conèixer diverses danses 
tradicionals, i tot seguit l’actuació de DJ Rouge 
Soler amb un recopilatori de música catalana. 

33. 34.
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Sabadell

Educació per a tothom

Per segon any consecutiu, la Fundació Secretariat 
Gitano i Òmnium Sabadell van treballar 
conjuntament i van organitzar, el maig del 2017, 
la taula rodona Educació per a tothom. De nou la 
Fundació Bosch i Cardellach també hi va col·laborar 
acollint-nos a la seva sala d’actes.

Com s’ha de gestionar l’acollida a l’escola de 
nens i nenes de procedències diferents, com 
aconseguir centres educatius realment oberts, 
com lluitar contra els guetos i com ajudar els 
centres, van ser alguns dels temes que s’hi van 
tractar, amb la participació de Joan M. Girona 
(mestre i psicopedagog), Melanie Gómez 
(membre de l’associació Macama Prucha), Carme 
Alifa Sicilia (tècnica en programes d’intervenció 
socioeducativa), Miguel Jiménez (orientador 
educatiu) i Maika Vaquero (professora de primària). 

Sant Cugat del Vallès

I Premi de narrativa Pi d’en Xandri

Juntament amb el Servei Local de Català el 2017 es 
va engegar un concurs de relats i microrelats en 
català adreçat a alumnes dels cursos del Servei Local 
i a les parelles lingüístiques de Sant Cugat del Vallès.

El premi té com a objectiu fomentar la llengua i 
la cultura catalanes, en especial entre els alumnes 
que estan aprenent o perfeccionant la llengua. La 
temàtica de la primera edició d’aquest certamen 
també respon a un dels objectius que comparteixen 
les dues entitats: la llengua i la cultura com a eines 
de cohesió i integració. 

Amb aquest premi literari de narrativa es va 
fomentar que l’alumnat i les parelles lingüístiques 
reflexionin sobre diferents situacions, reals o no, 
en què s’esdevé el fenomen de la integració, dins 
el marc de Sant Cugat del Vallès. I que ho facin tot 
jugant amb unes de les eines més potents de què 
disposem: el llenguatge i la imaginació.

El premi està dividit entre dos gèneres, relat 
i microrelat, i en tres categories, de dificultat 
progressiva i corresponen a topònims del nostre 
entorn: Torre Negra, Sant Medir i Puig Madrona. 
Tots tres són llocs on cal un esforç (cada cop 
superior) per arribar-hi, però la satisfacció en 
assolir la fita és molt gratificant, com passa amb 
l’aprenentatge del català.

El premi ha tingut una molt bona rebuda amb una 
participació de 64 alumnes i una gran assistència 
en l’entrega dels premis, que es va celebrar el 15 de 
juny al Centro Popular Andaluz dins la festa de fi de 
curs del Servei Local de Català i que va finalitzar en 
un sopar al mateix CPA. En total el jurat va entregar 
5 premis i 9 accèssits.

L’acte va comptar amb l’assistència de la Montserrat 
Trilles, directora del Consorci per la Normalització 
Lingüística del Vallès Occidental 3, i en David Basora, 
membre de la junta directiva d’Òmnium Cultural. 
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Segarra - Urgell

Xerrada sobre 
l’Art de Sixena a Guissona

La Biblioteca de Guissona va acollir una xerrada 
organitzada per Òmnium Segarra-Urgell sobre 
el conflicte dels béns artístics del monestir de 
Sixena, que estaven exposats al Museu de Lleida 
Diocesà i Comarcal i al Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (MNAC).
 
La xerrada va ser duta a terme per Carmen 
Berlabé, conservadora del Museu de Lleida 
i experta en l’art procedent del monestir de 
Sixena, fent un recorregut per tota la història 
d’aquestes peces d’art que han estat objecte 
d’aquest conflicte cultural que ve de fa molts 
anys i ha requerit grans esforços. També va 
destacar la manca de voluntat per arribar a una 
entesa per part dels responsables aragonesos, i 
va defensar la responsabilitat compartida com a 
sortida viable per a aquest conflicte.

Solsonès

Els premis Drac omplen 
Solsona de literatura

El dissabte 22 d’abril el Teatre Comarcal de Solsona 
es va omplir per a celebrar la gala de lliurament de la 
novena edició dels “Premis DRAC”. L’acte va constar 
de dues parts; la primera va consistir en el lliurament 
de premis i va comptar amb diverses actuacions: el 
pianista Joan Boix i el saxofonista Pere Cuarench, 
el rapsode Oriol Gilibets i uns fragments teatrals en 
commemoració de l’any Bertrana.

El certamen va distingir com a guardonada, Cristina 
Àlvarez Roig, en la categoria de poesia, per Música 
de Posidònia, i Joan Graell Piqué, en la categoria de 
relat curt, per Quinze voltes malgrat tot.

La gala va acabar amb el concert de presentació del 
nou disc Diumenge, d’Eduard Gener i una copa de 
cava per als assistents. El premis, com és habitual, 
van consistir en 500 euros en metàl·lic i l’escultura 
“Drac” del joier solsoní Vicenç Jané.

37. 38.
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Tarragonès

Xerrades sobre la Catalunya d’avui 

El context polític i les diverses visions sobre 
l’actualitat i el rumb polític del país van ser els 
protagonistes del cicle “Catalunya: parlen les 
persones”. 

Dos debats en els quals es van abordar, des 
de diferents perspectives, les reivindicacions 
sobiranistes de diverses nacions i pobles en el 
context europeu i el debat que hi ha en la societat 
catalana.  

Hi van participar representants de diferents partits 
polítics del consistori tarragoní. 

 

Terrassa

Presentacions de llibres

La llengua és un dels pilars d’Òmnium i per aquest 
motiu sempre s’ha treballat per donar suport i 
difondre tots aquells autors que escriuen en català i 
publiquen obres de gran qualitat. 

Durant el 2017 a Terrassa van convidar a diversos 
autors que van presentar les seves darreres 
publicacions, moltes vegades acompanyats de 
professionals de la comunicació i escriptors. 

Entre els autors convidats van tenir Rafael Nadal, que 
va presentar ‘La senyora Stendhal’, amb la presència 
d’Helena Garcia Meleno. També Montserrat 
Espallargas amb ‘Vides de filferro’ LII Premi Recvll 
de Narració “Joaquim Ruyra”, 2016, juntament amb  
de Xavier Rius (i que va guanyar el Premi Ferran 
Canyameres de novel·la del 2017). Aleix Renyé, el 
primer periodista professional en llengua catalana 
a la Catalunya Nord, va venir a explicar ‘Catalunya 
nord. La llesqueta de septentrió’. 

Com cada any, també es va anunciar el guanyador 
del Premi Ferran Canyameres de novel·la, que el 
2016 va ser per Rafael Vallbona amb ‘Tros’, que el va 
presentar conjuntament amb Xavier Serrahima.

Com a preludi de Sant Jordi també es va organitzar 
conjuntament amb la Biblioteca Central de Terrassa 
la presentació dels autors terrassencs, en què es 
mostren totes aquelles novetats editorials que els 
autors de Terrassa van publicar en català en el darrer 
any. En el 2017 hi han haver 88 obres publicades 
de 46 autors diferents, 15 dels quals van venir a 
presentar la seva obra en l’acte a la biblioteca. 
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Terres de l’Ebre

Versos contra la violència

Òmnium Cultural Terres de l’Ebre participa  al 
mes d’octubre als actes de versos contra la 
violència promoguts pels amics de DiLLUMS 
d’Arts al Forn. Els recitals es van celebrar a Sant 
Carles de la Ràpita i a Roquetes.

Una iniciativa que es va traduir en un llibre i un 
espectacle que es va presentar el 29 de desembre 
al Teatre - Auditori Felip Pedrell de Tortosa.

L’espectacle de poesia, música i dansa és una 
adaptació de Valer Gisbert i és un reclam per a la 
pau i la tolerància davant de la violència viscuda 
a les nostres terres i arreu de Catalunya durant la 
celebració del referèndum del passat 1 d’octubre.

Vallès  Oriental - Granollers

Presentació d’Òmnium a Parets

El 31 de març més de 100 persones van omplir 
la Sala Basart de la Cooperativa el per veure la 
presentació d’Òmnium a Parets del Vallès. L’acte va 
començar amb un vídeo de benvinguda de l’entitat. 
Tot seguit, va ser el torn dels parlaments. El primer 
a parlar va ser Sergi Bolea, president d’Òmnium al 
Vallès Oriental, que va donar la benvinguda al nou 
grup de treball.

També van intervenir ser el regidor de Cultura de 
l’Ajuntament, Miquel Pérez, i la Marina i la Rosa, 
dues components del grup de treball de Parets 
del Vallès. Finalment, va prendre la paraula Jordi 
Cuixart, president d’Òmnium Cultural. L’acte va 
acabar amb una fotografia de família i amb un 
brindis col·lectiu, que va marcar el tret de sortida 
de les activitats d’Òmnium al municipi vallesà.

41. 42.
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PREMIS 
TERRITORIALS

Òmnium Alt Urgell

XV Premi Mn. Albert Vives de periodisme

Òmnium Alt Urgell entrega anualment, i en el marc de la Fira 

del Llibre del Pirineu i els Premis Literaris de les Homilies 

d’Organyà, el premi de periodisme Mn. Albert Vives. Aquest 

any, lliurat a Amadeu Gallart per la seva trajectòria.

Dotació: S’entrega guardó i, aquest 2017, dotació 

econòmica de 400€

Òmnium Alt Empordà

Concurs per a la Joventut de l’Alt Empordà

Concurs comarcal dirigit a alumnes de primària, secundària i 

batxillerat i cicles formatius. Es lliuren 10 premis: Premi Maria 

Verdaguer de recitació, Premi Maria Verdaguer de creació 

literària, Premi M. Àngels Anglada d’auca, Premi M. Àngels 

Anglada de contes, Premi M. Àngels Anglada de poesia, Premi 

Miquel Solé al millor treball de Ciència i/o Tecnologia, Premi 

Josep M. Ametlla al millor treball d’Història, Premi Òmnium 

Cultural de poesia i Premi Òmnium Cultural de narrativa. 

Dotació: 3.000-4.000 € en vals
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Òmnium Anoia 

Premis al Compromís Cultural

Des de l’any 2004, Òmnium Cultural Anoia, organitza un acte 

d’entrega de premis al compromís cultural per tal de fer un 

reconeixement públic a la tasca d’aquelles persones o entitats 

d’Igualada o comarca que s’han distingit en la promoció 

de la llengua i la cultura catalanes així com, esperonar a la 

ciutadania en la defensa de la catalanitat sense complexos.

Aquest acte s’organitza pels volts de l’11 de setembre i constitueix 

un dels esdeveniments principals de la celebració de la diada 

a la ciutat d’Igualada. L’acte es fa al teatre de l’Ateneu Igualadí 

que s’omple de gom a gom per veure l’entrega dels premis.

Dotació: Els premis que s’entreguen són gentilesa dels 

artistes igualadins Krack’s i consisteixen en dos quadres 

patriòtics expressament realitzats per a l’ocasió. 

Òmnium Badalona - Barcelonès Nord

Premi Singladura

Aquest guardó, instaurat per Òmnium Cultural Badalona - 

Barcelonès Nord el 2016, reconeix la trajectòria d’una persona 

que per la seva importància i exemplaritat ha contribuït de 

manera notable i continuada a la vida cultural del Barcelonès 

Nord i del conjunt dels Països Catalans. Lluís Marco ha rebut 

el guardó aquest 2017. 

Dotació: Una escultura. No hi ha dotació econòmica
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Òmnium Bages-Moianès 

Premi Bages de Narrativa Jove

Després de 34 edicions dels Bages Juvenils de Literatura i 14 del 

Vila de Cardona, Òmnium Bages-Moianès, amb la col·laboració 

del diari Regió7, ha decidit renovar els guardons i convocar 

el primer Premi Bages de Narrativa Jove, en la modalitat de 

narrativa breu, adreçat als joves de 16 a 20 anys i dotat amb 

500 euros i la publicació del relat al diariRegió7, a més d’un 

accèssit de 200 euros.

Dotació: Dotat amb 500 euros, a més d’un accèssit de 

200 euros 

Premis Lacetània Catalunya Central

Òmnium Bages-Moianès, conjuntament amb l’Ajuntament 

de Manresa, el Centre d’Estudis del Bages, Regió7 i Sibelius-La 

Casa dels Pianos, amb la col·laboració de la Família Esteve, 

convoquen els premis Lacetània Catalunya Central. Es tracta 

d’un premi amb diferents premis sectorials, en el cas d’Òmnium 

es convoca el Premi Antoni Esteve per a estudis sobre la 

Catalunya Central a un treball de recerca o de divulgació en 

qualsevol camp emmarcat en la Catalunya Central

Dotació: Dotat amb 1.500 euros (impostos inclosos) per 

la família Esteve.

Premi Joaquim Amat Piniella

El premi Joaquim Amat-Piniella és un premi literari en llengua 

catalana convocat per Òmnium Cultural del Bages en record 

de l’escriptor Joaquim Amat-Piniella. Es va crear l’any 2000, a 

iniciativa de la delegació al Bages d’Òmnium Cultural, amb la 

col·laboració de l’Ajuntament de Manresa, la Fundació Caixa 

Manresa i l’Editorial Columna.

Premi Bages de Cultura

Premis que reconeixen el bagatge cultural d’un bagenc o bagenca

Dotació: Sense dotació
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Òmnium Baix Camp 

Premis Baix Camp per a Joves Escriptors 

XXXVII Premi Gabriel Ferrater de Poesia, 

el XXXVII Premi Antoni de Bofarull de 

Narrativa Breu i el V Premi Josep Maria 

Gort i Sardà d’Assaig Breu

Òmnium Baix Camp convoca la XXXVII edició dels Premis 

Literaris Baix Camp per a joves escriptors que compta amb 

tres premis corresponents a tres gèneres diferents: el XXXVII 

Premi Gabriel Ferrater de Poesia, el XXXVII Premi Antoni de 

Bofarull de Narrativa Breu i el V Premi Josep Maria Gort i Sardà 

d’Assaig Breu. Aquests premis han esdevingut una important 

eina per al foment de la creació literària en català entre els 

escriptors novells. Avui, molts dels autors i de les autores que 

van iniciar-se en el món de l’escriptura amb l’ajut d’aquest 

certamen són reconeguts i compten amb una carrera sòlida 

en el món de les lletres catalanes.

Dotació: XXXVII Premi Gabriel Ferrater de Poesia 800 € 

(amb la retenció de l’IRPF vigent no inclosa) ; el XXXVII 

Premi Antoni de Bofarull de Narrativa Breu 800 € (amb 

la retenció de l’IRPF vigent no inclosa); V Premi Josep 

Maria Gort i Sardà d’Assaig Breu La dotació del premi és 

de 400 € (amb la retenció de l’IRPF vigent no inclosa). A 

més, el treball premiat es publica a El Punt Avui.  

Booktubers

Canal Reus TV amb el suport d’Òmnium Caultural Baix Camp, 

el CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura, les Biblioteques 

Municipals i l’Àrea d’Ensenyament i Política Lingüística de 

l’Ajuntament de Reus organitzen aquest concurs la finalitat 

del qual és prmoure la lectura literària mitjançant l´´us de les 

noves tecnologies entre els més joves. S’adreça a alumnes de 

3r i 4t de la ESO de la ciutat de Reus. El veredicte es fa públic 

en un acte televisat durant la Diada de Sant Jordi

Dotació: Lots de llibres i material de lectura digital 

(tauletes o ebooks) facilitats pels patrocinadors 
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Òmnium Baix Llobregat 

Premis Descobrim Gavà

Iniciat al 2016. Premis als treballs de recerca de batxillerat 

sobre temàtiques relacionades amb Gavà i les terres properes. 

Dotació: Hi ha dues categories:un primer premi per al 

millor treball relacionat amb l’entorn físic i mediambiental 

i un altre per al millor treball de recerca sobre temes 

socials i humanístics.Cadascun d’aquests premis està 

dotat amb 300 €, dels quals 200 € són per a l’estudiant 

guanyador, i 100 € per al centre escolar en el qual s’ha 

tutoritzat la recerca.

Jocs Florals de Begues

Òmnium Begues i l´Ajuntament de Begues recuperen (2016) 

el Certamen Literari dels Jocs Florals, interromputs l´any 2008 

en la seva 13a edició. Bianual

Dotació: Tauleta, pel primer premi. Lots de llibres la resta

Òmnium BCN Horta-Guinardó 

Concurs fotogràfic 

de la Diada Castellera d’Horta

Concurs fotogràfic amb mòbil de la Diada Castellera de la 

Festa Major del barri d’Horta

Dotació: El premi del concurs és, per a cadascun  dels 

guanyadors de les categories ENXANETA i PINYA:

Una quota anual gratuïta d’Òmnium per al guanyador 

de cada categoria i 50€ en consumibles a l’establiment 

Milar Serret per al guanyador de cada categoria.
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Òmnium BCN Les Corts 

Premi Oriol Canals d’animació infantil

El Premi d’espectacles d’animació infantil Oriol Canals, 

instituït per Òmnium Cultural les Corts el 2015, està destinat 

a reconèixer projectes, experiències i trajectòries de caràcter 

educatiu en l’àmbit de l’educació social i del lleure. Vol 

reconèixer el treball d’una persona, entitat o grup que per 

la seva obra d’animació infantil en llengua catalana i per la 

importància i exemplaritat hagi contribuït de manera notable 

i continuada a l’enriquiment social i cultural del nostre país.

Dotació: El premi consisteix en una actuació dels guanyadors 

a la Festa Major de Les Corts en acord amb el Districte

Òmnium BCN Sants-Montjuïc 

Premi Amadeu Oller de poesia

Aquest premi de poesia, instituït fa 53 anys per la parròquia de 

Sant Medir, està destinat a poetes inèdits en llengua catalana 

que no hagin superat els trenta anys i que no tinguin cap 

obra editada de manera impresa o digital. Els cofundadors del 

Premi són Mn. Josep M. Vidal i Aunós i el Dr. Joan Colominas, 

assessorats per Joan Oliver (Pere Quart), Ferran Soldevila i 

Joan Triadú. Òmnium Cultural hi participa des de 2017 amb 

una aportació econòmica i difusió a partir d’un conveni amb 

la parròquia de Sant Medir

Dotació: Aportació de 500€ a la dotació total del Premi, a 

partir d’un conveni amb la Parròquia de Sant Medir
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Òmnium Berguedà

III Premis Un flaix 

de la història de Catalunya

Premis d’història per als centres educatius d’ESO de la comarca, 

amb l’objectiu de promoure l’estudi de la història de Catalunya, 

mitjançant la creació de produccions audiovisuals.

Dotació: Premi dirigit a l’escola: 1r. Projector, 2n. 

ordinador i 3r. tablet.

Premis Climent Forne

«El Català llengua d’acollida» reconeixement a l’esforç, dedicació 

i constància en adoptar la llengua catalana com a vehicle 

normalitzat tant per comunicar-se com per integrar-se, així com 

l’interès en conèixer i participar en les tradicions culturals del 

nostre país. Proposats per:  Creu Roja del Berguedà, Consorci 

per a la normalització lingüística de Berga, Equip Bàsic d’Atenció 

Social de l’Ajuntament de Gironella i Òmnium Cultural.  

Dotació: pack de llibres i placa de fusta

Premi Berguedans al món 

Dirigit a berguedans que amb la seva activitat professional han 

tingut una projecció més enllà de Catalunya.

Dotació: Una placa
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Òmnium Garraf  

Premis Palacios 

Els Premis Palacios de treballs d’investigació i creació volen 

premiar els treballs que realitzen els alumnes a l’ESO així 

com servir de reconeixement a la tasca duta a terme per 

Josep-Lluís Palacios.  En Josep-Lluís Palacios va destacar 

com a professor a l’ensenyament  secundari i com a director 

d’institut.  Molt lligat al seu poble, Sant Pere de Ribes, va ser 

una persona compromesa amb el món local, tant polític com 

social i cultural i, evidentment, en la innovació educativa.

Dotació: Els premis consisteixen en: La publicació dels 

treballs. Una dotació en vals repartit de la següent manera:

· Primer premi: 100 euros per participant.

·  Segon premi: 40 euros per participant.

Òmnium Garrotxa 

Premis literaris de la Garrotxa

Premis literaris de primaria i secundaria de les escoles i instituts 

de la Garrotxa. Tres premiats per categoria.

Dotació: Obsequi d’Òmnium Garrotxa + Obsequi de 

l’Ajuntament  + Obsequi d’algun col·laborador + Pack 

de llibres

Òmnium Lleida-Ponent

Premi de literatura 

Jove Enric Farreny (poesia)

Com el Sambori però de poesia (primària, secundària, cicles 

formatius i batxillerat).

Dotació:  Lots de llibres en català i publicació dels treballs 

guanyadors de cada dues edicions.
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Òmnium Maresme

38è. Concurs Literari 

Òmnium Mataró - Memorial Joaquim Casas

Com el Sambori (primària, secundària, cicles formatius 

i batxillerat)

Dotació:  Publicació dels treballs guanyadors; vals per 

comprar llibres en català; guardó de metacrilat; i bossa 

amb llibres i material escolar. A més, els guanyadors 

passen a participar a la Mostra Literària del Maresme. 

Òmnium Osona

XIII Pacte dels Vigatans

En col·laboració Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer. És 

el premi amb més vinculació organitzativa per part d’Òmnium 

Osona. Prosa, poesia i assaig

Dotació:  600€

XXXIX Premi de Calldetenes

En col·laboració amb Ajuntament de Calldetenes. És el premi 

històric en el qual ha col·laborat sempre Òmnium Osona. 

Novel·la, poesia i teatre. 

Dotació:  600€

Solstici de Taradell i 

Àngels Viladomat Institut Callí Vic

El primer el promou una biblioteca i el segon un centre de 

secundària. Són col·laboracions petites que venen de fa molt 

anys, també. 

Dotació:  150 € cadascun 
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Òmnium Sant Cugat del Vallès

XIII Premi Pere Ferrer 

de narrativa històrica breu

Òmnium Sant Cugat del Vallès i l’Ajuntament de Sant Cugat del 

Vallès, a fi d’estimular entre l’alumnat la creació literària i alhora 

aprofundir en el coneixement de la història de Catalunya, 

convoquen aquest premi dirigit a alumnes de secundària i 

batxillerat i cicles formatius dels centres educatius de la ciutat. 

Dotació: Un premiat per categoria (total 3) + accèssits

2 tauletes (guanyador 1r cicle ESO i guanyador 2n cicle ESO)

1 portàtil (guanyador BTX i CF)

Llibres per a tots els premiats (primers premis i accèsits).

L’any següent els guanyadors també poden recollir el 

llibre editat amb tots els textos premiats.

II Premi Pi d’en Xandri

El premi, organitzat pel Consorci per a la Normalització 

Lingüística i Òmnium Sant Cugat i dirigit a les parelles 

lingüístiques del Servei Local de Català de Sant Cugat del 

Vallès, té com a objectiu fomentar la llengua i la cultura 

catalanes, en especial entre els alumnes que estan aprenent 

o perfeccionant la llengua. 

Dotació: Pack cultural: bossa de tela amb el logo 

d’Òmnium amb entrades a l’Auditori de Sant Cugat (que 

ens donen), un llibre, un CD de música. Segons si són 

premiats o accèssits tenen alguna cosa menys.

També el llibre imprès amb totes les narracions 

participants (entregat a tothom

Òmnium Solsonès

Premis DRAC

Premis de prosa, poesia i curtmetratges en català, per promoure 

i fomentar l’ús de la llengua catalana.

Dotació:  La dotació dels premis és de 600 € per a cada 

categoria i l’escultura del DRAC
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Òmnium Tarragonès

Premis Literaris Ciutat de Tarragona. 

Premi de novel·la Pin i Soler

Aquests premis es remunten al 1984 com a homenatge a 

escriptors tarragonins com Pin i Soler, Rovira i Virgili o Comas 

i Maduell. Durant aquests anys s’han presentat més de 6.000 

treballs i se n’han premiat 125. Actualment els organitzen de 

forma conjunta l’ajuntament de la ciutat, a través de la Casa 

de les Lletres, Òmnium Cultural del Tarragonès i el Centre de 

Normalització Lingüística de Tarragona. 

Dotació: 21.000 euros, impostos inclosos, i la Musa de 

plata de Tarragona. Dotats per l’Ajuntament. Aquesta 

quantitat no serà considerada en cap cas com a avenç 

de drets d’autor. La dotació del premi va a càrrec de 

l’Ajuntament de Tarragona i els patrocinadors de 

l’esdeveniment. Òmnium del Tarragonès gestiona la 

convocatòria i seleccó de jurat i l’administració del 

procès de deliveració. 

Premi El Balcó

Aquest guardó té com a objecte el reconeixement de la figura 

d’un home o d’una dona vius, nats o residents a Tarragona 

o ala seva comarca, o be d’una entitat, que s’hagin distingit 

pel servei i la projecció del nostre poble en la seva activitat 

social, cultural, científica, esportiva, política, etc

Dotació: El guanyador del Premi pronuncia un discurs 

al Saló de plens de l’Ajuntament de Tarragona  per donar 

la sortida a la Festa Major de Santa Tecla. Al vespre 

s’organitza un sopar d’honor en el qual ell i la seva família 

estan convidats. Finalment, rep una escultura recordatòria 

que representa el Balcó del Mediterrani de Tarragona 

amb l’efemèride i el seu bom gravats en una placa.
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Òmnium Terrassa

La Nit del Misteri

· XXVII Premi Ferran Canyameres 
de novel·la

· XXX Premi Ferran Canyameres 
 de narracions curtes

· XXIV Premi Maria Rovira

· XVII Premi M. Montserrat Oller 

· XIV Premi de Poesia Enric Gall

La Nit del Misteri és l’acte de lliurament dels premis literaris 

que organitza Òmnium Terrassa, el premi principal dels quals 

és el Premi de novel·la Ferran Canyameres. Des de l’any 1986 

Òmnium Cultural Terrassa amb la col·laboració de l’Ajuntament 

de Terrassa convoca aquest premi en homenatge a l’il·lustre 

escriptor terrassenc i és el premi de novel·la d’intriga en català 

més antic del país del seu gènere i amb la dotació més alta. 

Després, a partir del 1990 s’hi suma el Premi de narracions 

curtes Ferran Canyameres i actualment inclou també els premis 

Maria Rovira i Montserrat Oller, destinats a alumnes de primària, 

secundària i post obligatori, i el premi de poesia Enric Gall.

Tots els premis estan relacionats amb el gènere policíac, 

d’intriga o misteri, menys el de poesia Enric Gall que promou 

els valors ciutadans.

Dotació: 

Premi Ferran Canyameres de novel·la: 

5.500 € + publicació llibre (editorial Pagès)

Premi Ferran Canyameres de narracions curtes: 800 €

Premi Maria Rovira: per a cada nivell (2) es dona 170 € + 

un xec de 170 € en llibres (llibreries de la ciutat)

Premi M. Montserrat Oller: per a cada nivell (2) es dona 

un xec 70 € en llibres (llibreries de la ciutat), material 

informàtic per al guanyador (IN2 Informàtica Industrial) 

i també pel centre educatiu

Premi de Poesia Enric Gall: 600 €
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Òmnium Terres de l’Ebre

Especials Òmnium

Premi Neus Gràcia

Dins del marc de la festa territorial del Tinter també es donen 

els premis Neus Gràcia (guardó que s’entrega a un docent del 

territori per premiar i agrair la implicació dels docents envers 

la nostra llengua i cultura) i el premi Especials Òmnium (premi 

de narrativa escolar destinada a les escoles d’educació especial)

Dotació:

Especials Òmnium: diploma i material escolar

Premi Neus Gràcia: trofeu

Grifonet

Guardó que s’entrega a una personalitat del Territori en 

reconeixement a la seva dedicació en la defensa dels valors 

d’Òmnium Cultural: Llengua, cultura, país, cohesió social 

i/o l’educació.

El Grifonet enguany no es va lliurar en senyal de dol per 

l’empresonament dels Jordis

Dotació: Trofeu
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Òmnium Vallès Oriental

Nit de les Lletres del Vallès Oriental

· 28è Premi de novel·la Josep Saperas

· 28è Premi de poesia Estabanell Energia

· 7è Premi a l’acció cívica en favor de la  
 llengua catalana Ramon Casanovas

· 17è Premi de sociolingüística 
 Jaume Camp

· 6è Premi de periodisme Eugeni Xammar

Els premis pretenen fomentar la creació literària en llengua 

catalana així com reconèixer la tasca que fan algunes entitats 

i/o persones en favor de la nostra llengua.

Tots els treballs han de ser inèdits, escrits en català i no 

han d’haver estat guardonats prèviament, ni presentats 

simultàniament en cap altre concurs, com tampoc editats.

Dotació:  

28è Premi de Novel·la Josep Saperas

Patrocinat per la família Saperas

Dotat amb 3.000 euros.

28è Premi de Poesia Estabanell Energia

Patrocinat per Estabanell Energia SA

Dotat amb 1.800 euros.

7è Premi Ramon Casanovas

Patrocinat per la família Casanovas

Dotat amb 1.000 euros.

17è Premi Jaume Camp de Sociolingüística 2017

Patrocinat per l’empresari Jaume Xicola.

Dotat amb 3.000 euros.

6è Premi Eugeni Xammar

Patrocinat per Elèctrica Canet

Dotat amb 600 euros.
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FEDERACIÓ
LLULL

.04
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La Federació Llull - federació d’entitats integrada per Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Obra 

Cultural Balear (OCB) i Òmnium Cultural-  ha tingut poca activitat pública al llarg del 2017; en bona 

part és conseqüència d’una conjuntura molt marcada pel Referèndum de l’1 d’octubre. 

Tot i així, s’ha seguit participant de les Diades Nacionals d’arreu del país (València, Barcelona 

o Palma) i en les principals activitats de les diferents entitats. Un any més, el Premi Sambori de 

narrativa escolar o bé la Flama del Canigó i els Focs de Sant Joan han tingut presència a diferents 

indrets dels Països Catalans.
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COMUNICACIÓ

.05
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Juny 2017  108.000 seguidors

Abril 2018  256.000 seguidors
El perfil de Twitter corporatiu ha pujat 

148.000 seguidors en 10 mesos

El perfil de Facebook corporatiu ha pujat 

207.171 seguidors en 10 mesos 

El perfil d’Instagram corporatiu ha pujat  

37.488 seguidors en 10 mesos 

El canal de YouTube corporatiu ha pujat  

10.793 seguidors en 10 mesos  

Juny 2017  78.776 seguidors

Abril 2018  285.947 seguidors

Juny 2017  6.598 seguidors

Abril 2018  44.086 seguidors

Juny 2017  1.267 subscriptors

Abril 2018  12.006 subscriptors

Juny 2017  9.270 seguidors

Abril 2018  100.212 seguidors

Juny 2017  9.516 seguidors

Abril 2018  16.813 seguidors

@JCUIXART

@JCUIXART
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VOLUNTARIS
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VOLUNTARIAT D’ÒMNIUM 
FINS AL 31 DE DESEMBRE

Fins al 31 desembre del 2017, 6.565 persones van ser voluntàries d’Òmnium Cultural. Del total de 

voluntaris, 3.945 són actius i han col·laborat en projectes com el Sambori, que va comptar 227 

voluntaris; Sant Jordi, amb 266; l’Onze de Setembre, amb 514; o la Flama del Canigó amb 165.

També cal destacar els 30 voluntaris que van col·laborar amb la campanya Lluites compartides i els 

1.799 voluntaris que van participar amb les diverses mobilitzacions o campanyes organitzades per 

Òmnium o amb la col·laboració d’Òmnium. És el cas de Crida per la Democràcia, el Pacte Nacional 

pel Referèndum, Us Volem a Casa o la manifestació “No tinc por”.

Respecte del 2016, el nombre de voluntaris ha de l’entitat ha crescut en 2.079.
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2.079 voluntaris nous respecte del 2016

Increment de voluntaris respecte l’any 2016:

Participació per projectes:

4.486

1.799 

514 

2016

PNR
Crida Democràcia
Us Volem a Casa

Onze de
Setembre

Sant Jordi

Sambori Òmnium

Flama del Canigó

Lluites compartides

2017 6.565

266 

227 

165 

30 
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COMPTES
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COMPTES ANUALS EXERCICI 2017 
1. BALANÇ DE SITUACIÓ

ACTIU Saldos a 31/12/2017 Saldos a 31/12/2016

ACTIU NO CORRENT 3.633.458 3.619.891

Immobilitzat intangible 2.696 2.851

Immobilitzat material 3.169.361 3.151.151

Inversions immobiliàries 441.150 445.638

Inversions financeres  
a llarg termini

20.251 20.251

ACTIU CORRENT 2.558.514 1.950.190

Usuaris, 
patrocinadors i deutors 

219.471 230.203

Usuaris, 
patrocinadors i deutors 

317 0

Inversions financeres 
a curt termini

350.000 600.000

Tresoreria 1.988.727 1.119.987

TOTAL ACTIU 6.191.972 5.570.081
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PATRIMONI NET I PASSIU Saldos a 31/12/2017 Saldos a 31/12/2016

PATRIMONI NET 3.154.278 2.525.653

Fons propis 2.114.812 1.474.959

Subvencions, donacions i llegats 1.039.466 1.050.695

PASSIU NO CORRENT 1.893.860 1.987.962

Provisions a llarg termini 108.000 90.000

Deutes a llarg termini 1.785.860 1.897.962

PASSIU CORRENT 1.143.834 1.056.465

Provisions a curt termini. 0 246.772

Deutes a curt termini 143.294 111.257

Creditors per 
activitats i altres deutes

996.181 698.436

Creditors per 
activitats i altres deutes

4.359 0

TOTAL PATRIMONI 
NET I PASSIU

6.191.972 5.570.081
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Exercici 2017 Exercici 2016

Ingressos per les activitats 9.091.147 4.387.800

Ajuts concedits i altres despeses -87.413 -93.483

Aprovisionaments -189.066 -74.868

Altres ingressos de les activitats 64.064 81.120

Despeses de personal -1.954.890 -1.461.690

Altres despeses d’explotació -6.204.327 -2.829.711

Amortització de l’immobilitzat -66.557 -71.574

Subvencions, donacions i llegats 
traspassats al resultat

11.229 11.613

Altres resultats -19.797 -126.624

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 644.388 € -177.417

Ingressos financers 289 4.371

Despeses financeres -4.824 -12.670

RESULTAT FINANCER -4.535 -8.299

RESULTAT DE L’EXERCICI 639.853 -185.717

COMPTES ANUALS EXERCICI 2017 
2. COMPTES DE RESULTATS
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COMPTE DE RESULTATS – INGRESSOS

COMPTE DE RESULTATS – DESPESES

Ingressos 
per prestació de serveis 

Ajuts públics locals

Donatius i Patrocinis
3,05%

0,99%

1,96%

Quotes de Socis 
+ Aportació 
Extraordinària

94,00%

Sanció

Despeses de personal

Despeses de 
les Activitats

0,21%

22,93%

48,26%

Despeses de 
promoció i màrqueting

Despeses 
Estructura

11,40%

17,20%
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