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PRESENTACIÓ
Aquest any 2011 ha estat per a tots
nosaltres, socis i amics, el de la
celebració dels 50 anys de la fundació
d’Òmnium Cultural.

Muriel Casals
Presidenta d’Òmnium Cultural

L’equip
tècnic
d’Òmnium

Hem volgut recordar de manera molt
especial aquells cinc empresaris
catalanistes: Fèlix Millet i Maristany
(1903-1967), Pau Riera i Sala (19081985), Joan Vallvé i Creus (1910-1988),
Joan B. Cendròs i Carbonell (19161986) i Lluís Carulla i Canals (19041990), que d’una manera generosa i
valenta van mostrar el seu compromís
posant una part del seu patrimoni al
servei del país.
Hem recordat els inicis, quan Òmnium
es va centrar en “salvar-nos els mots”
i organitzava classes de català per
assegurar la continuïtat de la nostra
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llengua amb atenció especial a la
formació de mestres que estiguessin
a punt per ensenyar en català quan el
moment desitjat arribés. L’espera va ser
encara llarga i no sense entrebancs;
però els hem anat superant.
50 anys més tard, vivint en una
democràcia madura i tornem a albirar
un futur esperançat per al nostre
país. Seguint les paraules del poeta
ara ens plantegem “accedir al ple
domini de la terra”. Som conscients
que les circumstàncies no són fàcils.
La crisi econòmica s’agreuja per la
relació fiscal especialment injusta a
la qual ens sotmet l’estat espanyol.
Així, a la nostra tasca en defensa de
la llengua i la cultura s’hi afegeix la
presa de consciència sobre la urgència
d’aconseguir que el Govern de la

Generalitat sigui el responsable de la
recaptació i la gestió dels impostos
generats a Catalunya.
Només si els nostres responsables
polítics tenen la capacitat plena per
administrar els diners que són resultat
de l’esforç productiu dels qui vivim
i treballem al nostre país podrem
disposar d’un pressupost públic per
fer front als reptes que ens planteja el
present. Un pressupost que asseguri,
per un costat, la nostra pervivència com
una de les cultures que formen part
de la diversitat europea, i per l’altre,
que permeti l’aplicació necessària de
polítiques públiques de cohesió social.
Tal i com mostra aquesta Memòria,
Òmnium no pot suplir, però sí
col·laborar, en ambdós aspectes.
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Aquesta Memòria recull el més destacat del treball
d’Òmnium Cultural durant 2011: des de la celebració dels
50 anys, al 43è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes,
passant per les consultes sobre la independència. Sense
afany de fer un recull exhaustiu d’actes i iniciatives, sí que
pretén mostrar l’essència de la nostra missió: la defensa de
la llengua, la cultura, el país.
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50 ANYS

Òmnium Cultural
celebra 50 anys amb un
gran acte a l’ Auditori
L’11 de juliol, el dia que es complien 50 anys de la fundació de l’entitat, Òmnium
Cultural va reunir més de 2.000 persones a l’Auditori de Barcelona per celebrar-ho.
La festa va ser també un homenatge als cinc emprenedors catalans que el juliol de
1961, conscients del moment polític i cultural que vivia el país, van fundar Òmnium
Cultural: Lluís Carulla i Canals, Joan B. Cendrós i Carbonell, Fèlix Millet i Maristany,
Pau Riera i Sala i Joan Vallvé i Creus.

una mirada al
passat i al futur

La festa va ser un homenatge als cinc
emprenedors que van fundar Òmnium

L’acte no només va mirar al passat
sinó al present (amb la presència de la
pancarta que va presidir la manifestació
del 10 de juliol de 2010) i al futur. Muriel
Casals, presidenta d’Òmnium Cultural,
va avançar reptes com treballar per
l’assoliment de “la independència cultural”
i de “la independència fiscal” i “impulsar
radicalment el dret a decidir el nostre propi
futur”.

Pep Guardiola
i Mònica
Terribas no
es van perdre
l’acte
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Els reptes:
independència cultural
i fiscal i dret a decidir
“Assolir la independència cultural”, “assolir la independència
fiscal” i impulsar radicalment “el dret a decidir el nostre propi
futur”. Aquests són els 3 grans reptes d’Òmnium Cultural per
al futur, tal com va explicar la seva presidenta, Muriel Casals,
en la celebració del 50è aniversari de l’entitat.

En el seu discurs, Muriel Casals va
lamentar que, en el camp cultural,
“estem topant amb amenaces en
àmbits que semblaven intocables,
com ara la immersió lingüística”, i va
advertir que Òmnium “es personarà en
totes aquelles instàncies necessàries,
adoptarà les mesures que calgui i
instarà aquelles actuacions judicials
que estimi convenients per defensar
el nostre model educatiu”. També va
assegurar que “cal trobar l’estratègia
definitiva per fixar el català com a
llengua comuna”.

En el camp de la fiscalitat, la
presidenta d’Òmnium Cultural va
assegurar que, en els propers quatre
anys, “Catalunya ha de recaptar i
administrar els seus impostos i ha
d’exercir el poder que li correspon
com a poble a l’hora de determinar
la seva política econòmica”. Per
deixar de ser “espoliats”, va afirmar,
Òmnium treballarà “per construir un
futur nacional emancipat”, i “restarem
absolutament amatents a qualsevol
flaquesa que mostrin els nostres
representants polítics”.
Per últim, Muriel Casals va reiterar
el compromís d’Òmnium Cultural
d’“impulsar radicalment el dret a
decidir el nostre propi futur”. Per
a Casals, la cadena de consultes
populars per la independència que ha
viscut Catalunya “només pot acabar
quan un referèndum sigui convocat de
manera oficial i vinculant a tot el país”.
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50 ANYS

50 anys d’història recollits en el

documental Òmnium50A
A través d’entrevistes a personalitats destacades com Lluís Llach, Pep Guardiola
o Empar Moliner, #Omnium50A posa sobre la taula els debats més profunds que
Òmnium i el catalanisme afronten en l’actualitat.
#Òmnium50A’, el documental
realitzat pel programa Sense
ficció de TV3, repassa
els 50 anys de l’entitat,
destacant alguns dels
episodis més importants
de la seva història. La
preestrena del documental
es va celebrar a 25 localitats
catalanes dins dels actes
de commemoració del 50è
aniversari.

Òmnium homenatja
Joan Triadú, el mestre
El 2 de maig, Òmnium va retre
homenatge a un home clau en els
orígens de l’entitat: l’activista cultural,
crític literari i pedagog, Joan Triadú.
L’acte, organitzat en el marc dels 50
anys de l’entitat, va reunir al Palau de la
Generalitat personalitats com Núria de
Gispert, Jordi Pujol, Andreu Mas-Colell
o Ferran Mascarell, i més d’un centenar
de socis d’Òmnium.
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passió pel país
Sis joves discuteixen apassionadament sobre el país
i la manifestació del 10 de
juliol de 2010 en un bar del
barri barceloní de Gràcia
–La Terreta–.
Tots parlen amb passió del
país, la seva gent i els seus
anhels de futur. Aquesta escena quotidiana, enregistrada sota la direcció de Joel
Joan i amb la col·laboració
de l’Escola Superior de Cinema de Catalunya, es va
convertir en un dels espots
d’Òmnium per celebrar els
50 anys de l’entitat. El lema:
passió pel país.

YouTube

923
visionats

dels vídeos

50 anys

Òmnium mostra els seus

regals d’aniversari
84 personalitats del país
van voler felicitar Òmnium
Cultural en el seu 50è
aniversari amb un regal
especial. Són amics
d’àmbits diversos, com
Mònica Terribas, Antoni
M. Badia i Margarit, Toni
Soler, Xavi Pascual, Jordi
Bonet, Gerard Quintana
o els ja traspassats:
Jordi-Pere Cerdà i Josep
Termes. Els seus regals
(art, literatura, música,
etc) van quedar recollits
en el llibre Òmnium
Cultural. Mig segle
fent país. Per als més
curiosos, Òmnium va
publicar online algunes
de les imatges que conté
el llibre a través del portal
Flickr.
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ELS 50 ANYS
ALS MITJANS
Els mitjans catalans van cobrir els 50
anys d’Òmnium Cultural. Coneix què
van dir!
Clicka sobre cada mitjà i llegeix o escolta les notícies!

TV3
catalunya
ràdio

RAC1

ara
EL punt avui

vilaweb

PAÍS

60.000

persones celebren la Festa per
la Llibertat d’Òmnium Cultural
La Festa per
la Llibertat
d’Òmnium Cultural
va ser l’acte més
concurregut
durant la Diada
Nacional de
Catalunya.

Més de seixanta mil persones es van sumar
a la festa, que va tenir el moment de màxima
afluència durant el concert que va reunir en el
mateix escenari Quart Primera, la Troba Kung-Fú
i Obrint Pas. La Junta Directiva d’Òmnium també
va pujar dalt l’escenari per llegir el manifest de
l’11 de setembre. Vinyet Panyella, Jordi Cuixart,
Jordi Bosch, David Colomer, Marcel Mauri i Muriel
Casals hi van posar veu.

OFRENES, TALLERS I DINAR POPULAR
La celebració de la Diada va començar
amb la tradicional ofrena floral de la
Federació Ramon Llull al monument de
Rafael Casanova. Després, la comitiva es
va traslladar fins a Badalona per fer una
altra ofrena floral a la Plana després que
l’ajuntament anunciés que suspenia els
actes institucionals de la Diada. I des de
mig matí, centenars de persones es van
apropar a la carpa d’Òmnium Cultural (al
Passeig Lluís Companys de Barcelona), on
els esperaven diversos tallers i activitats
i el tradicional dinar popular de l’11 de
setembre.
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País

Les Marxes de torxes

recorren Catalunya
La vigília de l’11 de setembre moltes ciutats catalanes obren la celebració de la Diada
amb Les Marxes de Torxes, un acte popular que transcorre pel casc urbà de les poblacions i compta amb la lectura d’un manifest reivindicatiu amb motiu de l’Onze. Algunes,
se celebren sota el nom de Marxa de Torxes per la Independència. De nou, Òmnium
Cultural va participar com a organitzador o coorganitzador de les Marxes de 2011 en
pobles i ciutats com Calella, Figueres, Gavà, Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Mollerussa, Olot, Reus, Rubí, Santa Coloma de Farners, Terrassa, Tortosa o Vic.
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PAÍS

La Flama del Canigó arriba a

290 poblacions
La Flama del Canigó
va tornar a encendre
centenars de fogueres
de Sant Joan arreu de
la geografia catalana
durant 2011. Un total
de 290 municipis
van rebre la flama,
que va estrenar rutes
que transcorren
per poblacions del
Pallars Jussà, el
Pallars Sobirà i també
del Baix Empordà.
Les noves rutes es
sumen a les del País
Valencià, les Terres
de l’Ebre, el Camp
de Tarragona i les
Terres de Ponent,
les comarques
penedenques, i l’àrea
metropolitana de
Barcelona.
En total, 312 entitats
d’arreu dels Països
Catalans van fer
possible que la
Flama de 2011
arribés a més de
5 milions de persones.
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Doble celebració
al cim del Canigó
La nit del 22 al 23 de juny, el cim del
Canigó es va convertir en l’espai de
trobada de centenars de persones vingudes d’arreu dels Països Catalans
per recollir la Flama del Canigó, pujada
unes hores abans des del Castellet de
Perpinyà. Membres d’Òmnium Cultural
van participar activament en aquest esdeveniment i van fer l’acompanyament

als excursionistes durant el recorregut
des de la capital del Rosselló. Arribats al
cim, al punt de la mitjanit, es va renovar
la Flama amb els feixos de llenya pujats
durant l’Aplec del Canigó. La celebració
de 2011 era especial: es complien 125
anys de la primera edició del poema Canigó (1886), de Jacint Verdaguer, símbol
de la nostra cultura.

PAÍS

II Trobada Nacional
marcada pel tancament
de TV3 al País Valencià

Els més de 150 membres d’Òmnium
Cultural reunits en la II Trobada Nacional
de l’entitat van voler fer explícit el
seu suport a l’ACPV amb motiu del
tancament forçós de TV3 al País
Valencià. Aquest suport es va concretar
en una fotografia conjunta darrere el
lema: ‘Volem TV3 al País Valencià’. ‘Som
una nació. Llibertat d’expressió’.

També es va presentar el comunicat de la
Federació Llull, que aplega també a l’Obra
Cultural Balear i Acció Cultural del País
Valencià, contrari al tancament de TV3.  
Més enllà de la reivindicació, els
assistents a la Trobada Nacional van
debatre sobre la trajectòria d’Òmnium,
el moment en què es troba i en els
reptes de futur.
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cada Dijous,

Una cita amb el país
Els Dijous d’Òmnium Cultural van tornar
a ser, durant 2011, cita obligada per
analitzar la vida política i cultural del
país. El cicle s’obria amb una sessió
titulada “Catalunya, nou cicle polític”, on
Vicent Sanchís va avaluar la nova etapa
oberta després de la sentència del
Tribunal Constitucional, la manifestació
del 10-J i les últimes eleccions. Al
febrer, la cita se centrava en els reptes
de futur de Catalunya en economia,
cultura i política, i a l’abril Heribert
Barrera, president del Parlament
entre 1980 i 1984, exposava una visió
actual de la República Catalana. Altres
convidats dels Dijous d’Òmnium van ser
Toni Strubell, que va presentar el seu
llibre What Catalans Want?, i el director
del Palau de la Música, Joan Oller,
que va donar consells per aprendre a
escoltar música simfònica.

De dalt a baix:
Projecció del discurs de declaració de la
República de Francesc Macià
‘Dijous’ simfònic de la mà de Joan Oller
Els ponents Xavier Bru de Sala i David Castillo

PAÍS

Òmnium se suma a la consulta

sobre la

independència
Òmnium Cultural s’ha compromès
fermament amb les consultes sobre
la independència celebrades arreu
del país des de 2009. També ho
va fer durant 2011 amb la consulta
celebrada a Barcelona el 10 d’abril.
Durant dos mesos, la seu nacional de
l’entitat va ser un dels punts habilitats
per votar en la consulta organitzada
per Barcelona Decideix amb l’ajut de
més de 7.000 voluntaris. Centenars
de persones es van acostar a la seu
d’Òmnium per participar-hi, entre les
quals el president de la Generalitat,
Artur Mas. El resultat: més de 257.000
vots, el 21,37% del cens.

Votants a Cata

lunya:
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ersones a tot
Catalunya
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Voluntaris:

7.000
persones

PAÍS

Jordi Porta,

Medalla d’Honor de Barcelona
L’Ajuntament de Barcelona va concedir la Medalla d’Honor de Barcelona a Jordi Porta per la seva trajectòria en favor de la cultura catalana i la
consciència nacional, especialment,
per la tasca que va dur a terme com
a president d’Òmnium Cultural durant vuit anys (2002-2010).

Òmnium Cultural,
Premi Abacus
Cultura 2011
Òmnium Cultural, l’Escola de Pràctiques I de Lleida i l’economista Arcadi Oliveres van ser els guanyadors
dels Premis Abacus 2011. Òmnium
va rebre el premi pels 50 anys de
compromís amb la defensa i promoció de la llengua i cultures catalanes
i la identitat nacional de Catalunya.

AMB federació
catalana de
patinatge
Gràcies a un acord amb la Federació Catalana de Patinatge (Fecapa),
Òmnium Cultural es convertia en la
seva entitat patrocinadora. L’objectiu, és donar a conèixer l’esport i els
seus valors, però també la llengua i
la cultura del nostre país.

Dia de la Hispanitat?

#resacelebrar

Per segon any consecutiu, les seus
d’Òmnium Cultural van seguir la seva
activitat habitual al llarg de tot el 12
d’octubre, Dia de la Hispanitat. La
principal activitat es va concentrar a la
seu nacional. Les activitats d’Òmnium
també es van porder seguir a través
de les xarxes socials amb l’etiqueta
#resacelebrar.

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

plataforma en
defensa del model
de caixes
15 organitzacions, entre les quals Òmnium, s’unien el mes de gener per reclamar al goven català que preservés el
model social de caixes d’estalvi. La Plataforma demanava que en els òrgans
de govern de les caixes mantinguin la
presència de les organitzacions socials
del país i que els excedents de les caixes d’estalvi repercuteixin en la societat
catalana amb projectes socials.
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L’OBSERVATORI DE LA LLENGUA

LA SITUACIÓ DE LA
LLENGUA AVUI
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+200

persones s’apunten al
Voluntariat per la Llengua
203 persones van participar en el
programa Voluntariat per la Llengua
durant 2011. Es van formar 96
parelles lingüístiques i es va ampliar
la col·laboració amb sindicats,
associacions de veïns, universitats, el
Consorci de Normalització Lingüística
i entitats que treballen en el camp
de la immigració, entre altres. Durant
2011 també es va donar el primer pas
per a un Voluntariat per la Llengua via
internet i es va celebrar el lipdub per
la llengua.

Renée: “Gràcies a
la meva parella
lingüística he perdut
la vergonya a parlar
català”.

Carme: “És una
experiència
que t’enriqueix
personalment i
culturalment”.

Marco: “Aprens
moltes més coses
de la cultura
que en una classe
d’idiomes”

Jessie: “He tingut
l’oportunitat de conèixer
la cultura i LA llengua
catalanes gràcies a una
persona que ha viscut
èpoques diferents”.
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Òmnium homenatja Joan Solà
La sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans va quedar petita el 3 de novembre de 2011 per acollir els assistents a l’homenatge a Joan Solà. Un any després de
la seva mort, l’Institut d’Estudis Catalans, la Universitat de Barcelona, la Universitat
de Lleida i Òmnium Cultural s’unien per retre un homenatge conjunt al lingüista, figura referent en el seu àmbit acadèmic i també en les institucions a les quals va estar
vinculat. La projecció d’imatges i la lectura de textos de Joan Solà van permetre recordar-lo a través de les seves pròpies paraules.

En defensa del
cinema en català
al Festival de
Sitges
Jaume Cabré
presenta A LA
SEU D’ÒMNIUM
Jo confesso
L’escriptor i Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes 2010, Jaume Cabré, va triar la seu d’ Òmnium Cultural per fer la primera presentació
de la seva darrera novel·la: Jo confesso (Proa). Set anys després de
Les veus del Pamano, i de l’èxit internacional de la seva obra, Cabré
publicava una novel·la que molts crítics han qualificat de “monumental”.
Un d’ells, Joan Josep Isern, va participar en la presentació i va definir
l’obra com “una estremidora reflexió
sobre el mal”.

Òmnium Cultural va voler ser al costat del Festival de Cinema de Sitges
2011 per celebrar que un film en català inaugurés el certamen, un fet
que es produia per primera vegada
després de 44 anys. Òmnium Garraf
va editar tríptics sobre la tasca de
l’entitat en defensa de la cultura, de
la llengua i del país, a més d’aplaudir la iniciativa d’inaugurar amb Eva,
una gran producció catalana rodada
en versió original en català. Molts artistes, com Bigas Luna, Lluís Homar
o Daniel Brülh, es van acostar a l’estand d’Òmnium per donar suport a
la iniciativa.

cultura

Santa Llúcia
torna a
Barcelona
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La 61a Nit de
Santa Llúcia va
tornar a celebrar-se a
Barcelona i va tancar
els actes del
50è aniversari
d’Òmnium Cultural.

cultura
61a Nit de Santa Llúcia
La presidenta d’Òmnium
Cultural, Muriel Casals,
va aprofitar la Festa de
les Lletres Catalanes per
recordar que Catalunya “ha
de poder bregar sola per la
seva cultura per impulsarla a nivell mundial” sense
dependre de voluntats
o bones intencions de
governs aliens. Alhora, va
recordar “que Catalunya té
el dret a decidir el seu futur
i que això passa per, entre
d’altres aspectes, recaptar
els seus impostos a través
d’un concert econòmic”.
Per la seva part, l’alcalde de
Barcelona, Xavier Trias, va
aprofitar el seu parlament
per anunciar un nou
reconeixement a l’entitat: la
concessió de la medalla d’or
del consistori.
Les escenes
protagonitzades per 5
actors-presentadors i la
música, interpretada en
directe pel pianista acròbata
David Moreno entre altres,
van fer de la cerimònia un
autèntic espectacle, ideat
i dirigit per Paco Mir, del
Tricicle.
Sebastià Alzamora
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Els protagonistes de la
Nit de Santa Llúcia 2011
52è Premi Sant Jordi
Sebastià Alzamora. Crim de Sang
Finalista del 52è Premi Sant Jordi
Joan Mas i Vives
Kabul i Berlín a l’últim segon
53è Premi Carles Riba
Marcel Riera. Llum d’Irlanda
14è Mercè Rodoreda
Ramon Erra. La Vida per Rail.
49è Premi Josep M. Folch i Torres
Jordi Folck.
Llibre d’Encanteris de la vella Taràndula
38è Premi Joaquim Ruyra
Mercè Anguera. La Princesa Invisible
2n Premi Òmnium de Comunicació
Club Súper 3
25è Premi Memorial Joan B. Cendrós
Liz Castro. Catalonia Press
22è Premi Joan Profitós d’assaig
pedagògic. Guanyadors: (ex aequo)
Anna de Montserrat. Set notes per a una
formació del tacte educatiu.
Guillem Turró. Pedagogia, esports i valors.
Menció especial per: Helena Esteve, Rut Galve
i Lluís Ylla. Per una pedagogia de la interioritat a
l’escola (3).
22è Premi Joan Maragall d’assaig sobre
cristianisme i cultura
Josep Otón. El reencarnament postmodern
Muriel Casals, Mercè
Anguera i Vicent Baydal
durant els seus parlaments

28è Premi Ferran Soldevila de biografia, memòries
i estudis històrics
Vicent Baydal i Sala. Els orígens de la revolta de
la Unió del Regne de València (1330-1348)

cultura

El 43è Premi
d’Honor de les
Lletres Catalanes
RECONEIX

Albert
Manent

L’escriptor i historiador Albert Manent rebia el Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes el 14 de juny, enmig d’un emotiu
homenatge al Palau de la Música Catalana.
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Amics, familiars i autoritats van sumar-se
al reconeixement a la figura de Manent,
en un acte que es va fixar en tres àmbits
de la seva trajectòria professional i vital:
memòria, clandestinitat i construcció nacional. La presidenta d’Òmnium Cultural,
Muriel Casals, es dirigia al premiat amb
aquestes paraules: “li agraim i li reconeixem la seva trajectòria intel·lectual, civil
i patriòtica; una vida de servei al país”, i
recordava: “a tots aquells que ens sentim
catalans, ens correspon la tasca d’assegurar la nostra identitat i de no defallir
davant les actituds adverses contra la llengua que encara ens amenacen”.
El guardonat d’honor, en la veu del seu fill
Jordi Manent, va reivindicar la importància
de generar “il·lusió per fer de Catalunya
un país d’integració” I va fer una crida a
conèixer el passat: “cal que es multipliqui
la formació dels catalans, que no només
es quedin amb el sentiment de pertinença,
sinó que coneguin el passat i les raons del
nostre ésser”.

cultura

El 43è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes

Albert Manent, exemple de
compromís I activisme
Escriptor, filòleg i historiador, Albert
Manent (Premià de Dalt, 1930),
“mereixia el Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes per la importància
i l’exemplaritat de la seva tasca
intel·lectual”.
En paraules del jurat del guardó, la
seva trajectòria és “un clar exemple
de maduresa literària i historiogràfica
i de compromís i activisme cultural
amb Catalunya”. I és que la seva obra,
recordava el jurat, reuneix en tota la
seva extensió els postulats d’Òmnium:
llengua, cultura, país.

En el veredicte del premi, es destacava
la seva faceta com a historiador, ja
que “des del compromís, ha treballat
amb gran esforç en la recuperació del
patrimoni cultural català a través de la
memòria oral i escrita, amb la recerca
de documents dispersos que han
passat a engrossir de manera decisiva
els fons bibliogràfics i documentals de
l’Arxiu Nacional de Catalunya i de gran
nombre d’arxius comarcals”. Però el
guardó reconeixia també la seva faceta
com a escriptor, amb obres destacades
en poesia, narrativa i assaig, i com a
destacat activista.

PREMI AL FILL D’UN
ANTIC GUARDONAT
El reconeixement a Albert Manent
s’emmarcava en el 50 aniversari
d’Òmnium Cultural, a la qual
sempre ha estat estretament
vinculat com a soci i impulsor
d’iniciatives culturals. A més, per
primera vegada, s’atorgava el
premi al fill d’un antic guardonat
d’Honor, el poeta Marià Manent,
qui rebé el premi l’any 1985.
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Espectacle “Cus la memòria”

“un clar exemple de maduresa literària i historiogràfica
i de compromís i activisme cultural amb Catalunya”

Glossa de Xavier Polo sobre el paper
d’Albert Manent en la clandestinitat

Glossa de Jordi Pujol sobre la
construcció nacional en la trajectòria
d’Albert Manent

cultura

Òmnium celebra

Sant
Jordi
A tot Catalunya
Els escriptors Albert Manent, Jaume Cabré, Jordi Puntí, Alba Dedeu i Ramon Solsona
i fins a una trentena d’autors van celebrar el dia de Sant Jordi signant llibres des
dels Espais Òmnium arreu de Catalunya. De nou, l’entitat va voler fer de la cultura,
els escriptors i els lectors els protagonistes d’una festa per excel·lència al nostre
país. Les seus territorials d’Òmnium van sortir als carrers de Lleida, Girona, Manresa,
Tortosa, Reus i Perpinyà, entre altres poblacions, amb activitats culturals, signatures o
venda de llibres per celebrar la Diada de Sant Jordi 2011.
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Tota una setmana
per celebrar
Sant Jordi

Ramon Solsona dedica L’home de la
maleta a una lectora

Muriel Casals conversa amb socis i
simpatitzants

La Festa de Sant Jordi 2011, a la
sala Luz de Gas de Barcelona, va
obrir la celebració i va comptar amb
la presència d’escriptors, editors,
il·lustradors i altres persones de l’àmbit
literari i cultural país. La música la van
posar Dj Guillamino i Quart Primera, el
grup revelació de l’any. Durant la festa,
es van fer públics els resultats de La
Llança de Sant Jordi, que vaticinava
l’èxit de vendes d’autors com Haruki
Murakami, Joan Todó, Sergi Pàmies,
Ramon Solsona, Carme Riera o
Joaquim Maria Puyal.
La celebració acabaria amb dues nits
de Premis. El 24 d’abril es lliuraven
els III Premis Drac a Solsona, amb
Marc Farràs i Francesc Culleré com a
guardonats en relat curt i poesia. El 30
d’abril, la XXII Nit de Sant Jordi, celebrada a Perpinyà, premiava joves escriptors i poetes, narracions de nens i
joves, treballs sobre l’ensenyament de
la llengua catalana i articles sobre la
Catalunya Nord, entre altres obres.

cultura

Cada dimecres,

cita amb la cultura
Òmnium va tornar a convertir els Dimecres de 2011 en tasts de
cultura de la mà d’escriptors i periodistes.
Al març, s’hi presentava el llibre 15
entrevistes cuinades a foc lent, de
Joan Alcaraz, on recull entrevistes
en profunditat fetes a personalitats
com Maria Barbal (escriptora), Roser
Capdevila (il·lustradora), Lídia Pujol
(cantant) o Marc Taxonera (monjo de
Montserrat).
El mateix mes, es presentava Mots vius,
de Montse Ginesta, una col·lecció per
als lectors infantils pensada per gaudir

Presentació del llibre Sense Espanya. Balanç
econòmic de la independència

de la lectura, jugar amb les paraules i la
llengua i enriquir el vocabulari. Al juny,
el llibre protagonista era Amb cara i
ulls, un diccionari de dites i refranys de
Víctor Pàmies i Riudor.
Un altre dels llibres presentats en els
Dimecres d’Òmnium va ser Sense
Espanya. Balanç econòmic de la
independència, de Modest Guinjoan i
Xavier Cuadras.

Presentació del llibre Amb cara i ulls, un
diccionari de dites i refranys de Víctor Pàmies i
Riudor
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Òmnium promou
les tradicions
nadalenques
homenatGE Als
cartellistes
El calendari de Tradicions i Costums 2012,
editat el 2011 i creat per l’il·lustrador Jordi
Borràs, va voler fer un homenatge als
artistes catalans que als anys vint i trenta
del segle passat van situar al món l’art
català de fer cartells. Borràs va bastir un
calendari que combina l’ús dels elements
musicals amb els elements tradicionals
de la cultura catalana, que són l’essència
d’un calendari històric a casa nostra.

Dol per la mort
de Josep Termes i
Antoni Cayrol
El 9 de setembre, moria l’historiador català
Josep Termes i Ardèvol, Premi d’Honor de
les Lletres Catalanes l’any 2006. Termes va
ser una figura clau no només en el camp de
la Història sinó també des de la seva vessant
de compromís cívic i cultural amb el país.
Dos dies després, l’11 de setembre, moria
l’escriptor Antoni Cayrol, Premi d’Honor de
les Lletres Catalanes l’any 1995. Cayrol havia treballat especialment en els camps de
la poesia, la narrativa i la dramatúrgia i va
ser un important activista cultural a la Catalunya Nord.

Com cada Nadal, Òmnium Cultural
va aprofitar per fomentar les
tradicions nadalenques del nostre
país. Bons exemples d’això són el
tradicional concurs de pessebres
que organitza Òmnium Alt Penedès,
amb la col·laboració de l’Associació
de Pessebristes de Vilafranca, o el
Concurs d’aparadors amb tions que
arribava a la 2a edició a la ciutat de
Girona i s’iniciava a Vic. Altres accions
per potenciar els elements autòctons
van ser tallers de construcció de
tions, lectures del Poema de Nadal o
concerts de nadales.

50 anys de
la primera
actuació dels
Setze Jutges
El 19 de desembre de 1961, els
Setze Jutges oferien el seu primer
recital i naixia un grup determinant
per a l’evolució de la música en
català. 50 anys després, la Fundació Institució Cultural del CIC
va organitzar un acte per commemorar aquell esdeveniment, amb
una exposició gràfica, una taula
rodona i la interpretació d’algunes
peces dels Setze Jutges a càrrec
de Francesc Burrull.

EDUCACIÓ

Neix Somescola.cat

en defensa del model d’escola catalana
43 entitats cíviques, culturals i de l’àmbit
educatiu creaven, a principis de 2011,
Somescola.cat., una plataforma en suport al model d’escola catalana.
L’agrupació sorgia arran de les sentències del Tribunal Suprem espanyol que
qüestionaven el paper del català com
a llengua vehicular de l’ensenyament a
Catalunya, reconegut i aplaudit tant aquí
com a Europa, i qüestionava la metodologia d’immersió. A través del web
www.somescola.cat, la plataforna es
comprometia a canalitzar tota la informació sobre la coordinadora i les accions

en defensa del model educatiu vigent, i
convidava entitats i particulars a adherirse al manifest de suport.
Al juny, Somescola.cat i Espai País Valencià van fer explícit el seu suport al model
actual amb una concentració a la Plaça
del Rei de Barcelona que va aplegar
mig miler de persones sota el lema “Sí a
l’ensenyament en català”. Al setembre,
la reivindicació tornava al carrer: milers
de persones es concentraven davant els
ajuntaments d’arreu de Catalunya convocats per la plataforma i amb el lema “Per
un país de tots, l’escola en català”.
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Tortosa acull
les Escoles en Xarxa
La ciutat de Tortosa va acollir la
V Trobada d’Escoles en Xarxa de
secundària 2011. 76 nois i noies i 11
professors procedents de set centres
d’arreu dels Països Catalans (Agost,
Girona, Alaior, Barcelona, Parets i
Tortosa) van participar-hi amb tallers per
a conèixer l’entorn i les característiques
culturals de Tortosa (centre històric,
Ebre, parlar tortosí, etc). A partir del
tallers, els joves van demostrar les
seves habilitats com a autèntics experts
en periodisme digital.

Més de 22.000 participants
EN Els Premis Sambori

Un total de 22.313 treballs de nens i
joves de 240 centres educatius van
optar als Premis Sambori 2011, però
només 18 van rebre el guardó. Eren els
millors treballs de narrativa en català,
9 d’alumnes de primària i 9 més de
secundària. El premi Sambori Òmnium,
l’únic premi escolar de narrativa en
català als Països Catalans, té com a
objectius promoure la participació en
un projecte comú d’alumnes i centres
de totes les terres de parla catalana i
difondre l’ús del català dins de l’àmbit
escolar.

COHESIÓ
SOCIAL

356 activitats per dir

Quedem?
7.148 persones van participar en el
programa Quedem? durant l’any passat
a ciutats com Barcelona, Osona, Bages,
Sant Cugat Vallès, Badalona, Girona,
Lleida, Tarragona, Berguedà, Igualada,
Mataró, Reus, la Garrotxa i Tortosa.
Entre les 356 activitats celebrades hi va
haver visites al món romà de Badalona
o al parc fluvial del riu Anoia, un passeig
per Collserola, una ruta romànica a
Lleida, etc. El 61% dels participants no
tenien el català com a llengua pròpia tot
i que durant les activitats del Quedem?
el 87,78% la utilitzaven.

Participació:

7.148
persones van
quedar

Missatge:

87,7%
dels participants

van parlar català

CONEIXER.CAT
Òmnium Cultural d’Osona va estrenar,
durant 2011, un nou format pel
programa Coneixer.cat, un concurs
que pretén divulgar la cultura popular
catalana i alhora fomentar la cohesió
social. El concurs es divideix en
quatre sessions formatives (on es
repassa la història de Catalunya, les

festes i tradicions, la gastronomia, les
entitats, etc) i una última sessió on es
desevolupa el joc final. La prova pilot
de 2011, amb 20 participants (14 no
nascuts a Catalunya) era el primer pas
abans d’ implementar el Conèixer.cat a
nivell nacional.
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Festa ‘Som Cohesió’
Badalona va acollir la tercera edició de
la Festa ‘Som Cohesió’, punt de trobada
dels programes de cohesió social
que l’entitat fa arreu de Catalunya:
el Quedem? i el Voluntariat per la
Llengua d’Òmnium, amb més de 450
participants arribats de tot Catalunya.
Tots ells van poder descobrir la ciutat
a través de diferents itineraris actius i
amb l’ajuda del monitors del Quedem?
Cada pista els portava a un punt de la
ciutat, on trobaven explicacions d’on es
trobaven i la seva història, personatges
històrics teatralitzats, etcètera.

I Jornada sobre
reflexió i debat
El 8 d’octubre, la seu nacional d’Òmnium
Cultural acollia la primera jornada de
cohesió social, un espai de reflexió i
debat sota el títol “Ara, més que mai, som
cohesió”. Hi van participar, entre altres,
el comunicòleg Joan Manuel Tresserras;
el director d’Unescocat, Miquel Àngel
Essomba; l’antropòleg Manuel Delgado i
el tècnic de la Fundació SER.GI Mostafà
Shaïmi. Va obrir la jornada la presidenta
d’Òmnium, Muriel Casals, que va
destacar el treball de l’entitat en favor
de la cohesió social i va situar aquesta
qüestió com una línia de treball clau.

Taula rodona amb Mostafà Shaïmi, tècnic de la
fundació SER.GI; Judit Font, directora de l’Escola
d’Oficis de Salt i Rafa Crespo, antropòleg i membre
del Centre d’Estudis Africans i Interculturals.

TERRITORI
Òmnium Cultural ha seguit creixent
en nombre de socis i també a nivell
territorial. Sempre amb l’objectiu de
potenciar la cultura i la llengua arreu del
país, l’entitat treballa des de la seva Junta
Directiva nacional, les seus territorials i
10 demarcacions : Barcelona-L’Hospitalet
de Llobregat, Penedès-Baix-Llobregat, El
Camp-Terres de l’Ebre, Terres de Ponent,
Pirineus, Catalunya Central, Alt TerGarrotxa, Girona-Catalunya Nord, Vallès
Occidental i Serralada Litoral.
Òmnium ja la conformen 23 seus
territorials, a les quals cal sumar
Òmnium Catalunya Nord i Òmnium
Cultural de l’Alguer, que tenen convenis
específics amb l’associació. Aquesta
descentralització li permet arribar a
pràcticament tot el país i teixir xarxes de
complicitat i col·laboració amb entitats
locals i comarcals.
Òmnium Cultural ha activat noves
Seccions Locals, com ara les de
Montnegre; Premià; Martorell; Cornellà de
Llobregat i el Baix Montseny. Amb totes
elles, les respectives seus podran fer una
feina més acurada i arrelada a nivell local.
Diverses seus de l’entitat han renovat la
presidència de la Junta Directiva: Rosa
Maria Caballé ha assumit la presidència
d’Òmnium Sant Cugat; Antoni Pous la
d’Òmnium Mataró-Maresme; Marcel
Mauri encapçala la junta de d’Òmnium
Badalona-Barcelonès Nord; i David Martí
presideix Òmnium Gironès.
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Òmnium Garrotxa
celebra el 50
aniversari amb
ELS Manel

VII Premis
Literaris
Pacte de Sant
Sebastià

El concert va tenir lloc el 16 d’octubre a
la Plaça de Braus d’Olot davant de molts
socis, simpatitzants i representants d’Òmnium, entre els quals la presidenta, Muriel
Casals. El conegut grup de pop-folk, a més
de presentar el seu segon treball, 10 milles
per veure una bona armadura, va complementar el concert amb bona part dels temes del primer disc. El concert, organitzat
conjuntament per Òmnium Garrotxa, Clip i
l’Ajuntament d’Olot estava emmarcat dins
les activitats de la Fira de Sant Lluc.

Òmnium Osona, amb el suport
dels ajuntaments de Vic i Santa
Eulàlia de Riuprimer i altres entitats, va commemorar el Pacte
dels Vigatans (maig 2011). Va ser
un acte especial, ja que l’ermita
de Sant Sebastià havia estat declarada Bé Cultural d’Interès Nacional. També es van lliurar els VII
Premis Literaris de Sant Sebastià,
que van comptar amb una bona
participació.

La Junta Gestora
d’Òmnium al
Ripollès presenta
l’entitat

Vic rebutja
la sentència
contra la
immersió

El grup de socis que va impulsar
la creació d’Òmnium Ripollès va
presentar l’entitat arreu de la comarca.
Campdevànol, Ribes de Freser,
Camprodon, Vallfogona de Ripollès,
Vilallonga de Ter i Sant Joan de les
Abadesses van acollir presentacions
i Ripoll va tancar el cicle amb una
conferència del vicepresident Vicent
Sanchis.

Durant el mes de gener, Òmnium
Osona va engegar un seguit d’accions de rebuig a la sentència del
Tribunal Suprem sobre la immersió lingüística. Es va aconseguir
que l’ajuntament de Vic aprovés
una moció de rebuig a la sentència i que tots els centres educatius de Vic, a més del Consorci
per a la Normalització Lingüística
d’Osona, hi donessin suport.

TERRITORI

L’Anoia, en defensa
de la immersió
Òmnium Anoia es va sumar a les veus en
defensa de l’escola en català amb un vídeo. L’audiovisual consistia en un seguit
d’entrevistes a igualadins representatius,
fills de pares no catalanoparlants, que donaven bons motius per reivindicar el català
com a llengua comuna.
Fes clic per veure l’audiovisual

Dictat popular amb
Màrius Serra
L’escriptor Màrius Serra va fer un dictat
popular, amb més de cent participants, a
Gavà, el desembre de 2011. Els adults havien d’escriure un fragment d’un parlament
seu (que acabava amb el cèlebre “Català
a l’atac”), mentre els petits escrivien l’inici
d’un conte. Amb aquest acte simbòlic organitzat per Òmnium Baix Llobregat, els
participants defensaven el model d’immersió de l’escola catalana.

Òmnium Baix
Llobregat celebra els
50 amb Lax’n Busto
Els Lax’n Busto es van sumar a la celebració dels 50 anys d’Òmnium amb un concert
a Sant Feliu de Llobregat i en el marc de la
seva Festa de Tardor. El grup d’El Vendrell
va demostrar que, tot i els canvis, arrossega antics i nous seguidors en els seus
concerts.

PENEDÈS
BAIX LLOBREGAT

Deu instants
de Maragall a
Vilafranca
Òmnium Alt Penedès va organitzar el recital de poesia Deu instants de Maragall, al teatre del
Casal de Vilafranca. El recital, a
càrrec del president de l’entitat,
Ricard Serra, i Paton Soler a la
guitarra, va servir per commemorar l’Any Maragall, que recordava
el centenari de la mort del poeta.

Òmnium Anoia
per la cohesió
social
Tots som de casa. Sota aquest
lema, i a través d’una guia, Òmnium Anoia va seguir combatent els rumors i desmuntant els
tòpics més recurrents contra la
immigració. El document donava veu a diferents agents de la
societat civil d’Igualada i la Conca: la Unió Empresarial de l’Anoia, sindicats i associacions culturals, entre molts altres.
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Expresidents
a Manresa
Durant 2011, Òmnium Bages va iniciar la celebració dels seus 40 anys
convidant diversos expresidents de
la Generalitat i del Parlament a participar en el cicle de conferències
Catalunya, present i futur, (Fundació
Caixa Manresa). El 16 de setembre,
Jordi Pujol obria el cicle amb un parlament de fort contingut històric. El
dia 23 va ser el torn de José Montilla, que es va centrar en la política
recent. El 29 de setembre tancaven
el cicle els darrers expresidents del
Parlament, Joan Rigol i Ernest Benach.

Òmnium Bages
lliura els seus
premis
L’obra Maletes perdudes, del manlleuenc Jordi Puntí, va ser la guanyadora del premi Joaquim Amat-Piniella, un guardó atorgat per Òmnium
Bages i l’Ajuntament de Manresa,
entre altres. Durant 2011 també es
van lliurar els Premis Bages Juvenils de Literatura i Vila de Cardona,
convocats per Òmnium del Bages
i l’Ajuntament de Cardona, i el 29è
Premi Bages de Cultura, que es va
atorgar a la mezzosoprano manresana Mireia Pintó.

Primera Nit del
Bages per la
Independència
Un any després de les consultes
sobre la independència, Bages
Decideix, plataforma on participa
Òmnium Bages, va organitzar la
primera Nit del Bages per la Independència. L’acte es va celebrar
el 29 d’abril, amb un sopar a Sant
Benet de Bages, amb 300 participants, i parlaments a càrrec de
Jordi Porta, expresident d’Òmnium Cultural, i Jaume Cabré, premi
d’Honor de les Lletres Catalanes
2010.

premis DRac 2011
al Solsonès
El barceloní Marc Farràs i el balaguerí Francesc Culleré van ser els
guanyadors dels Premis Drac de
Solsona 2011 en la categoria de
relat curt i poesia, respectivament.
L’acte de lliurament es va celebrar
el 24 d’abril al Teatre Comarcal
de Solsona i va incloure l’estrena
de les adaptacions en curtmetratge de les obres guanyadores en
l’edició 2010. La música del vigatà Pep Sala va tancar la cerimònia
dels Drac 2011.

cultura

El Correllengua
torna a Girona
El 22 d’octubre, els actes del Correllengua tornaven a Girona i aplegaven desenes de participants. Òmnium Cultural, l’ADAC i el Casal Independentista El
Forn, recuperaven així les tradicionals
activitats reivindicatives de l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits socials,
en el marc d’un projecte nacional i civil
com és el del Correllengua.

Més classes de
català a la
Catalunya Nord
Durant 2011, Òmnium Catalunya Nord va
augmentar un 50% els cursos de català
i els seus horaris. En total, es van posar
en marxa 39 cursos, alguns d’una hora i
mitja per setmana i altres de dues hores
setmanals. 21 professors van donar les
classes de català a Perpinyà i a 16 poblacions més.

XXII Nit de Sant
Jordi a perpinyà
La societat civil de la Catalunya Nord
es va tornar a reunir amb motiu de la Nit
de Sant Jordi, que es va celebrar el 30
d’abril a l’Església dels Dominicans de
Perpinyà. En aquesta XXIIa edició, la patronal nord-catalana UPE va lliurar per
primera vegada un premi cívic d’economia transfronterera.

GIRONA

Curs sobre
el pensament
polític català
avui
Òmnium Alt Empordà va organitzar un curs de pensament polític
català contemporani els mesos
d’octubre i novembre a la biblioteca Fages de Climent de Figueres. Impartit per l’historiador figuerenc Albert Testart, el curs va
analitzar l’evolució dels diversos
àmbits de pensament en el nostre país, els seus protagonistes i
els elements bàsics per entendre
l’evolució política de Catalunya.

Algèria amb
ulls de dona
La periodista Rosa Vendrell i la
portaveu del moviment amazic,
Soraya Sough, van retratar la situació a Algèria el 5 de maig a la
biblioteca Joan Vinyoli de Santa
Coloma de Farners, en un acte
organitzat per Òmnium La Selva.
La presentació del llibre Algèria
Sense Pors de Rosa Vendrell, es
va convertir en un debat sobre la
vida en un Estat tant proper com
desconegut.
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Òmnium Sabadell,
amb la llengua, la
cultura i el país
Òmnium Sabadell i diverses entitats de la
ciutat van constituir el Memorial Lluís Companys, que va organitzar un acte d’homenatge. També va oferir cursos de català i
va col·laborar en el Concurs Literari Joan
Oliver, Pere Quart, 2011. La conferència
sobre la viabilitat econòmica d’un estat català i la de Laura Borràs sobre literatura catalana i noves tecnologies coincidint amb
la Diada també van tenir força ressò.

Sant Cugat debat el
present i futur de
l’economia
El cicle Economia i empresa. Present i expectatives de l’economia al nostre país va
constar de tres conferències a càrrec de
Joan B. Casas, sobre l’Arc Mediterrani;
d’Oriol Amat, sobre el comportament de les
empreses en temps de crisi, i d’Albert Carreras, que va oferir l’anàlisi des del punt de
vista institucional. Les conferències es van
celebrar al Trade Center de Sant Cugat.

Festa amb estirada
de corda a Rubí
Òmnium Rubí es va sumar a la festa major
de la ciutat organitzant per primera vegada
una estirada de corda, una activitat que va
comptar amb una nombrosa participació.

Terrassa
celebra la XX
Nit del Misteri
L’escriptora barcelonina Carme
Torres va guanyar el Premi Ferran Canyameres de novel·la amb
Mentires piadoses, miracles perversos i Ferran Mota, amb l’obra
Un paper robat, es va endur el
guardó a la millor narració curta. La XXa Nit del Misteri, organitzada per Òmnium Cultural de
Terrassa. També va premiar Maria Josepa Climent i Fina Rueda,
en poesia, i diversos joves estudiants d’entre 14 i 19 anys.

Marxa de
Torxes a
Terrassa
Més d’un miler de persones van
participar a la Marxa de Torxes
2011 per la independència a Terrassa en homenatge als terrassencs assassinats per les tropes
de Felip V el 1713. Coordinada
per Òmnium Cultural de Terrassa
i diverses entitats de la ciutat, la
marxa va arribar fins al Convent
de Sant Francesc, refugi dels terrassencs durant l’atac de les tropes del general Bracamonte. De
tornada, es va llegir el Manifest a
la Torre del Palau, guarnida per l’
ocasió amb una senyera estelada
de 6 metres amb crespó negre.
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Dos vallesans
premiats a la Festa
de les lletres
catalanes del
Vallès
La vint-i-dosena edició de la Festa de
les lletres catalanes del Vallès Oriental
d’Òmnium Cultural va tenir dos vallesans com a protagonistes: Carles Zafon, Premi de Novel·la Josep Saperas, i
Marina Cueto, guanyadora Premi Juvenil de Narrativa. També van ser guardonats, entre altres, l’entitat Veu Pròpia i el
lingüista Carles Rosselló.

SERRALADA
LITORAL

Trencant
Setges a
Badalona
El 10 de setembre, Òmnium Cultural al Barcelonès Nord va organitzar a Badalona un ampli
programa d’activitats sota el títol
‘Trencant Setges’, amb una xerrada sobre el paper dels badalonins el 1714, i l’escenificació
de la seva entrada a Barcelona.
L’endemà, Òmnium es posava al
capdavant de la societat civil per
suplir l’Ajuntament, que va suspendre tots els actes institucionals.

40 aniversari
d’Òmnium Mataró
Òmnium Cultural de Mataró va
celebrar els seus 40 anys. Nascuda durant la dictadura franquista, un dels seus grans pilars
va ser la creació dels cursos de
català i la promoció de la cultura
catalana. Per celebrar l’aniversari, va celebrar una festa a la plaça
Santa Anna, amb el grup Xarop
de Canya, i va homenatjar els primers socis d’Òmnium a Mataró.
Els guardonats a la festa del Vallès
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El CampTerres de l’Ebre

Premis Sambori
d’El CampTerres de l’Ebre
El 26 de març, la Casa Canals de Tarragona va acollir l’entrega dels V Premis
Sambori Òmnium de la Demarcació d’El
Camp – Terres de l’Ebre, protagonitzat
pels 18 nois i noies guanyadors. Hi optaven 200 treballs que representaven els
4.500 participants.

Cicle Llengua i
Escola Catalana a
Tarragona
Dins la campanya de presentació de la
plataforma somescola.cat, Òmnium Cultural va organitzar el cicle de conferències Llengua i Escola Catalana a Tarragona.
La sessió inaugural va anar a càrrec de
Jordi Cabré, advocat, escriptor i membre
de la Junta Directiva d’Òmnium Cultural,
que va dissertar sobre “La llengua a l’Escola”.

Nova seu
d’Òmnium a Reus
I a Tortosa
Òmnium va inaugurar la seva nova
seu a Reus (Raval Santa Anna), fruit
de la generosa deixa de Josep Maria Ferrer, i ho va celebrar amb els
socis i amics que l’han fet possible
durant 40 anys. A més dels actes
oficials de la inauguració, es van
celebrar concerts, un dinar popular,
tallers, una petita fira d’entitats col·
laboradores i la presentació del documental #Òmnium50A.
2011 va ser l’any de la consolidació d’Òmnium Cultural a les comarques de les Terres de l’Ebre amb la
inauguració de la seva nova seu a
Tortosa i multitud d’actes, xerrades,
presentacions, i la creació del nou
premi “Lo Grifonet”. Es tracta d’un
guardó que reconeix persones o entitats per la seva trajectòria cultural
o científica i per la seva contribució
a la vida cultural de les Terres de
l’Ebre. El primer guardonat va ser el
lingüista tortosí Joan S. Beltran.

200 persones s’apunten al Quedem?
al Baix Camp
El Programa de cohesió social Quedem? es va implantar amb èxit al Baix Camp,
amb 200 participants i una desena d’activitats tant diverses com caminades, visites
a exposicions o tallers de cuina o de tions. L’aposta per la cohesió social s’ampliava
amb el projecte Lletres per a Tothom, que promou l’alfabetització d’adults en català
a l’Hospitalet de l’Infant i Santa Coloma de Queralt.

cultura

Poesia i
qüestió
nacional a
Lleida
El cicle de conferències
“La poesia i la qüestió nacional catalana”, organitzat per Òmnium PonentLleida, es va centrar en
tres poetes de referència:
Papasseit, Espriu i Martí
i Pol. A més, s’hi va tractar la relació de la poesia amb la formació de la
consciència nacional. En
la commemoració de l’any
Maragall, Pere Lluís Font
tamé va pronunciar diverses conferències a Lleida, Les Borges Blanques
i Aitona sobre “Joan Maragall, cent anys després: la
llengua i la pàtria”.

PONENT
LLEIDA

IV Jornada sobre “El fet
nacional a l’Europa del
segle XXI”
La llengua com a eix vertebrador de la identitat nacional va centrar la jornada amb una reflexió filosòfica sobre la relació de la llengua amb la nació.
En la mateixa trobada, celebrada a Lleida, es va
analitzar el marc legal, la manca de protecció que
té avui la llengua catalana; i el paper del català en
la construcció de la identitat i les propostes d’actuació política.

3a Jornada Jove sobre
“Quin demà espera els
joves d’avui?”
La trobada es va dedicar a la formació i a la convivència de joves amb uns objectius comuns: la promoció de la llengua, la cultura i la nació catalanes.
La jornada, celebrada a Lleida, també va incloure
una conferència del sociòleg Lluís Sáez sobre joves i valors, un panell d’experiències sobre dificultats i oportunitats i una taula rodona titulada “Quin
demà es trobaran els joves d’avui?”.
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l’alguer
seu d’urgell
l’hospitalet

Jaume Cabré a
L’Hospitalet
Òmnium va convidar el Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes
2010, Jaume Cabré, a presentar
la seva obra davant els lectors
de l’Hospitalet de Llobregat. La
seva xerrada literària, organitzada amb les biblioteques de la
ciutat i celebrada a la Tecla Sala,
va unir autor i lectors, que havien
treballat les obres de Cabré prèviament en els clubs de lectura.

La Junta
d’Òmnium
Cultural de
l’Alguer es
renova
Òmnium Cultural de l’Alguer va
renovar la junta, combinant la
presència de noves incorporacions amb la de fundadors de
l’entitat. Esteve Campus va ser
escollit nou president, i Antonio
Franco vicepresident.
L’entitat també va recuperar la
tradició de la Flama del Canigó,
i va celebrar diverses xerrades,
com la de Muriel Casals sobre
ètica i identitat cultural en les lleis
econòmiques.

Òmnium Alt Urgell
organitza el
Correllengua a la
Seu
El juliol, la delegació d’Òmnium Cultural de
l’Alt Urgell va impulsar el Correllengua a la
Seu d’Urgell. El moment més solemne de
la vetllada va ser l’entrada de la flama i la
lectura del manifest i el més multitudinari, el
sopar popular, amb la participacio de més
d’un centenar de persones. Les Dones Acordionistes del Pirineu i Marta Rius i les Noves
Dones de la Bella Cançó, van posar banda
sonora al Correllengua de la Seu.

fEderació
llull

La Federació Llull,

en defensa del
català i el futur
DELS PAÏSOS CATALANS

Durant 2011, la Federació Llull,
integrada per Òmnium Cultural, Acció
Cultural del País Valencià i Obra Cultural
Balear, va tornar a sortir en defensa
dels seus tres grans compromisos: la
llengua, la cultura i el país. A l’abril,
se sumava a la manifestació sota el
lema “Sí a TV3! Sí a la llengua! Sí a la
transparència!” que va omplir els carrers
de València. Al juny, commemorava
els 300 anys de l’entrada de les tropes
borbòniques a la ciutat de Girona dins
la campanya ‘300 anys. Caminant cap
al futur’. I a l’octubre, la Federació
celebrava l’anunci de la Unió Europea
d’incorporar el Corredor Mediterrani
com una de les xarxes transeuropees
de transport prioritàries. Uns dies més
tard, reclamava de nou l’oficialitat del
català a la UE, i celebrava la iniciativa
dels eurodiputats de CiU, ERC i ICV
de presentar un esmena conjunta per
aconseguir-ho.
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Manifestació sota el lema “Sí a TV3! Sí a la
llengua! Sí a la transparència!” que va omplir
els carrers de València

Commemoració dels 300 anys de l’entrada de
les tropes borbòniques a la ciutat de Girona
dins la campanya ‘300 anys. Caminant cap al
futur’

COMUNICACIÓ
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Descarrega’t les revistes aquí

Colm Tóibín | Ramon Aymerich | Josep Carles Rius | Nadia Ghulam

ribat
«Potser ha ar
l’hora de dir
nya”»
“Adéu, Espa

La revista que, cada tres mesos,
recull les últimes novetats del país,
la seva cultura i la seva llengua,
començava 2011 entrevistant
l’arquitecte Oriol Bohigas, descobrint
el making-off de la Festa de les
Lletres Catalanes, anunciant
el naixement de la plataforma
Somescola.cat i presentant el cas
dels alcaldes declarats moralment
exclosos de la Constitució. En el
segon número de l’any, la celebració
dels 50 anys d’Òmnium era la
protagonista, al costat del Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes,
Albert Manent. També s’hi analitzaven
les consultes sobre la independència
i el “qui és qui” de l’escena musical
catalana. L’última Revista Òmnium
de l’any entrevistava Isona Passola,
productora del llargmetratge Pa
Negre. També retratava la celebració
de la Diada a tot el país, la lluita
en defensa del sistema d’immersió
lingüística a les escoles i l’evolució
del model d’empreses catalanes en
els últims 10 anys.

núm. 19 hivern 2011
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Escola
Catalana
porta el debat
a les escoles
L’any Maragall, les transicions
educatives i l’educació per al
consum responsable van ser, durant
2011, alguns dels grans temes
de la revista Escola Catalana,
creada per fer reflexionar sobre
les qüestions educatives, socials i
culturals més rellevants del nostre
temps. La revista, que arriba a les
escoles de primària i secundària i
a nombrosos subscriptors de tot el
territori lingüístic català, també es
va fixar en altres qüestions d’interès
com l’alimentació dels més joves, els
voluntaris lingüístics o l’experiència
de créixer a La Masia.
Escola Catalana és una revista que
es publica sis cops l’any i funciona
a través de subscripció, de 30 euros
anuals.
Descarrega’t les revistes aqui

COMUNICACIÓ

òmnium

als mitjans audiovisuals
Els mitjans audiovisuals s’han fet ressò de la
tasca d’Òmnium en defensa de la llengua, la
cultura i el país durant 2011. Clica sobre cada
títol i recorda quan i per què vam ser notícia.

TV3
· nit de santa llúcia
· entrevista muriel casals
· els matins de TV3
· Divendres
· premi d’honor de
les lletres catalanes
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RAC1
· entrevista pels
50 anys d’omnium
cultural

catalunya
ràdio

· entrevistes muriel casals
	· sobre la interlocutòria
immersió lingüística
	· A Catalunya Informació
·als matins de
catalunya ràdio, amb
manel fuentes
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El creixement d’Òmnium Cultural a Internet
i les xarxes socials va continuar imparable
durant 2011: els fans de l’entitat a Facebook
van augmentar més d’un 100% i els followers
de Twitter es van multiplicar per 3. Les visites
al web d’Òmnium van superar les 611.500, i les
activitats que van atraure més visitants online
van ser Quedem?, l’Onze de Setembre i Sant
Jordi.

Twitter:

00

Any 2010: 5.0

24
0
.
5
1
:
1
1
0
2
y
n
A

Facebook:

00
Any 2010: 1.9

23
Any 2011: 4.6

SOCIS
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d’òmnium
edat

origen

De 0 a 19

110

20 a 34

1.601

35 a 49

5.222

50 a 64

7.039

65 a 85

6.427

> 85		

782

L’any 2011, Òmnium sumava més
de 27.000 socis. 17.000 eren
homes, la majoria (20.817) de
Barcelona i més de 18.500 havien
entrat a formar part de l’entitat en
l’etapa 2000-2011.

BCN		
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1 a 19

2.348

Lleida		

1.379

20 a 39

7.625

Girona

2.586

40 a 59

4.445

Tarragona
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11.415

Altres		

194
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1980-1989 1.760
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2000-ara

18.563

model
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Home			
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Dona			
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Ent.+emp.+ajun.
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Col·legi		
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Samarretes, encenedors,
bolígrafs, calendaris…
Òmnium Cultural obre un
aparador de productes
culturals que tenen el
valor afegit de contribuir
a fer créixer la llengua, la
cultura i el país.

A+A

aa
+

+

Per tenir la cultura a les teves mans, coneix tots els descomptes de què pots gaudir i fes
servir el carnet Òmnium. Amplia aquesta informació i consulta les programacions
i ofertes especials a www.omnium.cat.

Viatges i
passejades
Balneari Font Vella****
20% de descompte de dg. a dj. i 10%
dv. i ds. al soci i un acompanyant.
+informació: pg. de la Font Vella, 57.
Sant Hilari Sacalm
www.balnearifontvella.cat
Tel. 972 86 83 05
Balneari Termes Orion***
20% de descompte de dg. a dj. i 10% dv.
i ds. al soci i un acompanyant.
+informació: Veïnat de Vall, s/n.
Santa Coloma de Farners
www.balneari-termas-orion.com
Tel. 972 84 00 65
Baló Tour - Passejades amb globus
10% de descompte al soci i un
acompanyant.
+informació: Montecassino, 2, Barcelona, i
Bisbe Morgades, 49,
entresòl, 2a., Vic
www.balotour.com / Tel. 93 414 47 74
Berga Resort
Ofereix al soci i a un acompanyant els
avantatges en totes les estades que
incloguin allotjament. Consulteu el web.
Aquests avantatges són personals,
intransferibles i no acumulables.
+ informació:
E-9 / C-16, km 96, sortida 95. Berga
bergaresort@bergaresort.com
www.bergaresort.com / Tel. 93 821 12 50
Centre d’Interpretació de les Colònies
Tèxtils del Llobregat
20% de descompte per al soci i un
acompanyant sobre el preu de 5 €.
+ informació: 1. Torre de l’Amo de Viladomiu
Nou. Gironella
Tel. 93 825 06 89
www.parcfluvial.cat
2. Oficina de Turisme del Parc Fluvial
del Llobregat. Antiga estació de tren
de Cal Vidal. Puig-reig
Tel. 93 838 00 93

Club Català de Viatges
Descompte especial al soci i a un
acompanyant.
Consulteu les promocions a:
www.omnium.cat
+informació:
www.clubcataladeviatges.com
Tel. 93 458 55 56
El Muig, turisme rural
10% de descompte al soci i els
acompanyants.
+informació:
Ctra. d’Ogassa, km 3.
Sant Joan de les Abadesses
reserves@elmuig.com
www.elmuig.com
Tel. 609 61 34 30
El Pla dels Encants
(restaurant-bar)
10% de descompte al soci i a
un acompanyant.
+informació:
Josep Anselm Clavé, 146. Calella
Consulteu l’agenda cultural a:
www.elpladelsencants.com
Tels. 93 766 52 45 i 626 73 90 25
Es Portitxó
10% de descompte en el lloguer
de la casa Es Portitxó.
Es lloga sencera i té una capacitat
per a 9/11 persones.
+informació:
www.barcelona-cadaques.cat
Gran Hotel Balneari
Blancafort
10% de descompte els caps de setmana
i 20% entre setmana en els paquets
d’allotjament + termalisme i massatges +
tractaments al soci. +informació:
Mina, 7. La Garriga
www.balneariblancafort.cat
Tel. 93 860 56 00
Hotel Sant Roc, Poble Rural Puig Arnau
Pubilló i Hydra Qi Spa
10% de descompte en l’allotjament a l’Hotel
Sant Roc i al Poble Rural Puig Arnau Pubilló
i entrada a l’Hydra Qi Spa & Relax al preu
especial de 10 €.

+informació:
Plaça de Sant Roc, s/n
Solsona
www.hotelsantroc.com
Tel. 973 48 00 06

neu, raquetes, vela, caiac, catamarà).
+ informació:
activitats@rocroi.com
Tel. 973 622 035
www.rocroi.com

Jardí Botànic Marimurtra
20% de descompte en l’entrada per al soci i
els acompanyants.
+informació:
Pg. de Carles Faust, 9. Blanes
Tel. 972 33 08 26

Ruta Valenciana dels Borja
Ruta cultural per Xàtiva, València
i Gandia per conèixer la veritable
història de la família Borja. Ofereix
un descompte especial al soci i un
acompanyant.
+ informació:
Iniciatives Culturals
Major, 6. Gandia
Tel. 96 295 03 75
www.iniciativesculturals.net

Magma Centre Lúdic Termal
10% de descompte en l’entrada en Tarifa
Plena a l’Espai Termolúdic per al soci i
un acompanyant.
+informació:
Veïnat de Vall, s/n.
Santa Coloma de Farners
www.magma-cat.com
Tel. 972 84 35 35
Parc Fluvial del Llobregat
20% de descompte al soci i a un
acompanyant sobre el preu de l’entrada de
5 € al Centre d’Interpretació de les colònies
tèxtils del Llobregat.
+ informació:
Torre de l’Amo de Viladomiu Nou
Ctra. C16, sortida 86, Gironella Sud
08680 Gironella

Sk Kayak
15% de descompte o 3x2 en excursions
i activitats en caiac.
Reserves a info@skkayak.com
i al tel. 627 433 332.
+informació:
Farella, 25. Llançà
www.skkayak.com
+informació:
Farella, 25. Llançà
www.skkayak.com

REVISTES

Roc Blanc Hotels
20% de descompte de dg. a dj. i 10% dv.
i ds. a l’Hotel Roc Blanc i l’Hotel Termes
Montbrió per al soci i acompanyants.
Descomptes també aplicables a les
ofertes del web rocblanchotels.com. Vàlid
tot l’any. Imprescindible mencionar en
el moment de la reserva el codi: BONUS
FIDELITAT COL·LECTIU AC988, a més del
nom i cognoms i la identificació com a soci
d’Òmnium.
+informació:
reserves@rocblanchotels.com
www.rocblanchotels.com
Tel. 902 930 400

Decine
20% de descompte en la subscripció anual
al soci.
Subscripcions:
utopia@utopiaglobal.com
Tel. 93 511 66 90

Rocroi - Centres d’Aventura
Llavorsí - Andorra - Vilanova i la Geltrú
20% de descompte en les seves activitats
(ràfting, barrancs, hidrotrineu, motos de

Quiosc.cat
L’APPEC us ofereix la subscripció
gratuïta a 3 publicacions de Quiosc.cat
durant 1 any.

Hamlet - Revista de les arts
escèniques
Preu especial de 36 € per la subscripció
a partir del número 1 i preu especial
de 42 € a partir dels números següents.
Subscripcions:
www.revistahamlet.com/home.
asp?sc=subscripcio&promo=omnium

63

Subscripcions: www.quiosc.cat/
associacions/omnium
Reduccions - Revista de poesia
20% de descompte sobre el preu
de venda i obsequi de 4 números
(del 75 al 79).
Subscripcions:
www.eumoeditorial.com
+informació:
Eumo Editorial
C. de Perot Rocaguinarda, 17. Vic
Tel. 93 889 28 18
Serra d’Or
Ofereix al soci subscriure’s a la revista i
rebre gratuïtament un lot de tres llibres:
Plantes alpines del Pirineu, Llegendes
històriques de Barcelona i Xesco Boix.
Subscripcions: tel. 93 245 03 03
+informació: www.pamsa.cat
Heptàgon. Subscripcions:
www.tornaveu.cat/subscripció
+informació: www.tornaveu.cat

LLIBRES

Aquests comerços us ofereixen
un descompte del 5% en les vostres
compres de llibres:
ARENYS DE MAR
Llibreria El Setciències
Ample, 9
www.elsetciencies.com
Tel. 93 792 29 51
BADALONA
Saltamartí Llibres
Canonge Baranera, 78
www.saltamarti.com
Tel. 93 384 00 71
BARBERÀ DEL VALLÈS
La Llar del Llibre
Baricentro, local 135
www.llardelllibre.net
Tel. 93 718 95 51
BARCELONA
Casa del Llibre
Passeig de Gràcia, 62
www.casadellibro.com
Tel. 93 272 34 80
Llibreria ACCID
Especialitzada en comptabilitat i direcció.
Us ofereix un 10% de descompte.
Balmes, 134, edifici IDEC
Tel. 93 542 14 79
Llibreria Catalònia
Ronda de Sant Pere, 3
www.llibreriacatalonia.com
Tel. 93 481 33 10
Llibreria Proa Espais
Rosselló, 212
Tel. 93 601 30 98
CADAQUÉS
Llibreria Ses Minves
www.sesminves.com/ca/mapa_ca.htm
Miranda, s/n / Tel. 972 258 374
CALELLA
Llibreria El Faristol
Bruguera, 78 / Tel. 93 769 52 08

CANET DE MAR
Llibreria Sant Martí
Riera del Pinar, 63
Tel. 93 794 18 34
CARDEDEU
Llibreria Pla de la Calma
Teresa Oller, 5
www.pladelacalma.com
Tel. 93 871 34 50
GIRONA
Llibreria Les Voltes
Plaça del Vi, 2
www.lesvoltes.cat / Tel. 972 20 19 29
Llibreria 22
Hortes, 22
www.llibreria22.net
Tels. 972 21 23 95 i 972 22 14 30

LLEIDA
Llibreria Caselles
Major, 46
www.caselles.com / Tel. 973 24 23 46
Llibreria Dilagro
Comerç, 48
www.dilagro.com / Tel. 973 23 34 80
Llibreria El Genet Blau
Ballester, 13
www.elgenetblau.com / Tel. 973 27 52 07
Llibreria Punt Llibre
Bisbe Messeguer, 11
www.puntdellibre.com / Tel. 973 27 80 11
MATARÓ
Llibreria El tramvia
Plaça de Granollers, 1 / Tel. 93 799 55 92
MOLINS DE REI
Llibreria Arola
Pg. de Pi i Margall, 18 / Tel. 93 668 19 49
OLIANA
Pellicer Llibres
Av. de l’Alt Urgell, 8
www.pelli.cat / Tel. 973 47 07 50
OLOT
Llibreria Drac
Passeig d’en Blay, 61
www.llibreriadrac.com
Tel. 972 26 10 30
SABADELL
La Llar del Llibre
Passeig de la Plaça Major, 34-38
Tels. 93 725 59 59 i 93 727 33 54
Passeig de la Plaça Major, 12
Tel. 93 727 58 04
Marià Fortuny, 11
Tel. 93 727 57 94
www.llardelllibre.net
SANT CUGAT DEL VALLÈS
Llibreria Alexandria
Villà, 10
www.alexandriallibres.com

Llibreria Paideia
Santiago Rusiñol, 40
Tel. 93 674 03 14
LA SEU D’URGELL
Llibreria Patalín
Major, 42 / Tel. 973 36 05 83
SOLSONA
Pellicer Llibres
Sant Antoni M. Claret, 12 / Tel. 973 48 02 98
Av. del Pont, 4 / Tel. 973 48 13 74
www.pelli.cat
TORTOSA
Llibreria Viladrich
Despuig, 22 / Tel. 977 441 232
VIC
Costa Llibreter
Sant Sadurní, 2 / Tel. 93 889 04 31
Llibreria Muntanya de Llibres
Verdaguer, 31 / Tel. 93 885 08 85

CINEMES
Cinemes
Centre Parroquial Sant Vicenç de Sarrià
Ofereix al soci un descompte especial en
l’entrada per al ‘Documental del Mes’. Preu
públic: 3 €. Preu Òmnium (amb el carnet):
2,5 €. Les entrades es poden reservar amb
antelació al tel. 93 203 97 72.
+informació: Pare Miquel de Sarrià, 8
08034 Barcelona
Filmoteca de Catalunya
Dues entrades a 2 € cadascuna.
+informació: av. de Sarrià, 33. Barcelona
Tel. 93 410 75 90
Cinemes Grup Principal (Lleida)
Descompte especial del dia de
l’espectador (5 €) tots els dies laborables.
Oferta vàlida en aquests cinemes:
Cinemes Rambla
Anselm Clavé, 11 i 6. Lleida
Cinema Principal
Plaça de la Paeria, 7. Lleida

MUSEUS

Museus
CaixaForum Barcelona
50% de descompte al soci
i un acompanyant. +informació:
Av. Ferrer i Guàrdia, 6-8. Barcelona
www.caixaforum.es / Tel. 93 476 86 00

Llibreria El Celler dels Llibres
Rambla del Celler, 25
Tel. 93 674 96 59

Casa Museu Lluís Domènech i Montaner
Visita guiada pels edificis modernistes
de Canet de Mar i tast de vitralls al preu
de 4 € per al soci.
+informació: xamfrà rieres Gavarra i
Buscarons. Canet de Mar
Tel. 93 795 46 15

Llibreria Mythos
Santa Maria, 24 / Tel. 93 589 86 17

CCCB
20% de descompte per a dues persones en

l’entrada a les exposicions pròpies.
+informació: Montalegre, 5. Barcelona
www.cccb.org
Tel. 93 306 41 00
CosmoCaixa, el Museu de la Ciència de
l’Obra Social “la Caixa”
Entrada gratuïta al soci i un acompanyant
i descomptes en activitats familiars i
laboratoris els Dies Òmnium.
+informació: Isaac Newton, 26. Barcelona
www.obrasocial.lacaixa.es/centros/
cosmocaixabcn_ca.html
Ecomuseu de les Valls d’Àneu
20% de descompte al soci i els
acompanyants per a la Casa Gassia en
l’adquisició de fins a quatre entrades.
+informació: carrer del Camp, 22-24.
Esterri d’Àneu
www.ecomuseu.com
Tel. 973 62 64 36
Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries
25% de descompte al soci.
+informació: Sant Francesc, 5-7.
Castelló d’Empúries
www.castello.cat / Tel. 972 25 05 12
Fundació Antoni Tàpies
Tarifa reduïda en l’entrada general.
+informació: Aragó, 255. Barcelona
www.fundaciotapies.org
Tel. 93 487 03 15
Fundació Joan Miró
2x1 en l’exposició ‘Joan Miró: l’escala de
l’evasió’
20% de descompte en l’entrada general i
2x1 en les exposicions temporals.
+informació:
Parc de Montjuïc, s/n. Barcelona
www.bcn.fjmiro.es
Tel. 93 443 94 70
Fundació Jacint Verdaguer – Casa Museu
Verdaguer
2x1 per una visita guiada a la Casa Museu
Verdaguer de Folgueroles i 10% a les Rutes
Literàries, prèviament reservades.
+informació:
Major, 7. Folgueroles (Osona)
www.verdaguer.cat
Tel. 93 812 21 57
Fundació Josep Pla
Preus especials per al soci qualsevol dia de
l’any en les activitats següents:
- Exposicions permanent i temporal: 1,50 €
- Visita guiada a l’exposició permanent:
2,50 €. Horaris a convenir amb la Fundació.
- Visita guiada de la Ruta Josep Pla: 2,50 €
- Passejada literària A peu Pla: 2,50 €
+informació:
Nou, 51. Palafrugell
info@fundaciojoseppla.cat
www.fundaciojoseppla.cat
Tel. 972 30 55 77
Fundació Palau
Ofereix al soci un descompte 2x1
en les exposicions i activitats.
+informació: Riera, 54. Caldes d’Estrac
www.fundaciopalau.cat
Tel. 93 791 35 93
Fundació Privada Vila Casas
Entrada gratuïta a l’Espai VolArt (Barcelona)
i el 50% de descompte a l’Espai Can Framis

cultura

(Barcelona), a Can Mario (Palafrugell) i
al Palau Solterra (Torroella de Montgrí). A
més, 10% de descompte en la compra de
catàlegs.
+informació: www.fundaciovilacasas.com
Fundació Suñol
Ofereix al soci un descompte 2x1.
+informació: pg. de Gràcia, 98. Barcelona
www.fundaciosunol.org
Tel. 93 496 10 32
Gaudí Centre Reus
Dues entrades a 4 € cadascuna.
+informació:
plaça del Mercadal, 3. Reus
infoturisme@reus.net
www.gaudicentre.com
Tel. 902 36 02 00
Institut Municipal de Museus de Reus
Una entrada gratuïta al soci en tots els
museus de l’Institut: Museu d’Art i Història,
Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca,
Centre de la Imatge Mas Iglesias i Centre
d’Art Cal Massó. +informació:
Raval de Santa Anna, 59. Reus
www.museus.reus.net / Tel. 977 34 54 18
Món Sant Benet
15% de descompte en les visites
combinades al monestir i la Fundació Alícia.
+informació: camí Sant Benet, s/n.
Sant Fruitós del Bages
www.monstbenet.com
Museu d’Art Contemporani
de Barcelona (MACBA)
20% de descompte en l’entrada a
l’exposició permanent per a dues persones.
+informació:
plaça dels Àngels, 1. Barcelona
www.macba.es / Tel. 93 412 08 10
Museu d’Art de Girona
50% de descompte
(fins a quatre persones). +informació:
pujada de la Catedral, 12. Girona
www.museuart.com / Tel. 972 20 38 34
Museu d’Història de Catalunya
i monuments
2x1 a l’exposició temporal ‘Joan Miró:
Cartells d’un país’
També dues entrades al preu d’una en
l’entrada general al museu.
+informació: plaça de Pau Vila, 3
(Palau de Mar). Barcelona
www.mhcat.net
Museu d’Història de la Ciutat
de Barcelona
Preu reduït de 3,5 € +informació:
Plaça del Rei, s/n.Barcelona
www.museuhistoria.bcn.es
Tel. 93 315 11 11
Museu de la Colònia Vidal de Puig-reig
25% de descompte per al soci i un
acompanyant en la visita guiada.
+informació: ctra. C-16, km 78. Puig-reig
www.museucoloniavidal.org
Tel. 93 829 04 58
Museu de la Xocolata
20% de descompte en l’entrada per a dues
persones.
+informació: Comerç, 36. Barcelona
www.pastisseria.com / Tel. 93 268 78 78

Museu de la Tècnica de Manresa
33% de descompte per al soci i un
acompanyant en l’entrada a les exposicions
permanents La Sèquia i l’aigua i La cinteria.
Inclou les visites guiades els caps de
setmana i els festius. 10% de descompte
per al soci i un acompanyant en l’entrada a
la visita teatralitzada amb sopar de fàbrica
Cintaires del 1900. Confirmació assistència:
tel. 93 877 22 31 i a
museu@parcdelasequia.cat
+informació:
Ctra. de Santpedor, 55. Manresa
Tel. 93 877 22 31
Museu de Lleida
Preu reduït de 2 €
+informació: Sant Crist, 1. Lleida
www.museudelleida.cat
Tel. 973 28 30 75
Museu de Montserrat
Dues entrades al preu d’una (2x1).
+informació:
www.montserratvisita.com
Tel. 93 877 77 01
Museu de Sant Cugat
50% de descompte en l’entrada
per al soci i un acompanyant.
+informació: Claustre del Monestir.
Sant Cugat del Vallès
www.museu.santcugat.cat
Tel. 93 675 99 51

www.palahi.es/memga
Museu del Modernisme Català
30% de descompte en el preu de l’entrada
al soci i un acompanyant.
+informació: Balmes, 48. Barcelona
www.mmcat.cat Tel. 93 272 28 96
Museu Municipal de Moià - Coves del Toll
10% de descompte per al soci i un
acompanyant. Amb l’entrada al Parc
Prehistòric de les Coves del Toll es pot
accedir gratuïtament al Museu Casa Natal
Rafael Casanova i al Museu Arqueològic i
Paleontològic de Moià.
+informació:
Rafael Casanova, 8. Moià
www.covesdeltoll.com / Tel. 93 820 91 34
Museu Nacional d’Art de Catalunya - MNAC
30% de descompte per a dues persones en
l’entrada a l’exposició permanent.
+informació:
Palau Nacional,
Parc de Montjuïc. Barcelona
www.mnac.cat / Tel. 93 622 03 76
Museu Thermalia
50% de descompte en l’entrada.
+informació: plaça de la Font del Lleó, 20.
Caldes de Montbui
www.thermalia.cat / Tel. 93 865 41 40

Museu del Càntir
50% de descompte en l’entrada general, i
gratuïta a jubilats i menors de 13 anys.
+informació: plaça de l’Església, 9.
Argentona
www.museucantir.org / Tel. 93 797 27 32

Patrimoni Monumental de Tarragona
50% de descompte fins a 4 entrades
individuals o conjuntes (per a tots els
recintes) als monuments: Passeig
Arqueològic, Casa Castellarnau, Pretori /
Circ, Amfiteatre, Fòrum i Casa Canals.
+informació: www.museutgn.com/
monumentos.asp

Museu del Cinema de Girona
20% de descompte en l’entrada
(fins a quatre persones).
+informació: Sèquia, 1. Girona
www.museudelcinema.org
Tel. 972 41 27 77

Vil·la Museu Pau Casals
Entrada reduïda als socis i els seus
acompanyants.
+informació: av. Palfuriana, 67.
Sant Salvador - el Vendrell
www.paucasals.org / Tel. 977 68 42 76

Museu del Joguet de Catalunya - Figueres
20% de descompte en l’entrada per
al soci i un acompanyant.
+informació: Sant Pere, 1. Figueres
www.mjc-figueres.net / Tel. 972 50 45 85
Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
Entrada a preu reduït de 2 € per al soci
i un acompanyant.
+informació: plaça Palau, 1. Solsona
www.museu.bisbatsolsona.cat
Tel. 973 48 21 01
Museu Egipci
Dues entrades al preu d’una (2x1) amb
accés a la col·lecció permanent i a les
exposicions temporals. +informació:
València, 284. Barcelona
www.museuegipci.com / Tel. 93 488 01 88

MÚSICA
Auditori Municipal de Terrassa
25% de descompte en l’entrada a tots
els espectacles.
+informació: Auditori Municipal de Terrassa
/ www.terrassa.cat
Auditori Municipal Enric Granados
de Lleida
15% de descompte en tots els concerts.
+informació: plaça de Mossèn Cinto
Verdaguer, s/n. Lleida
www.paeria.es/auditori /Tel. 973 70 06 39

Museu Episcopal de Vic
Dues entrades al preu d’una (2x1).
+informació: plaça Bisbe Oliba, 2. Vic
www.museuepiscopalvic.com
Tel. 93 886 93 60

CAT Centre Artesà Tradicionàrius
10% de descompte per al soci i un
acompanyant per als concerts dels
cicles propis.
+informació: travessia de Sant Antoni, 6-8.
Barcelona / www.tradicionarius.cat

Museu Etnològic del Montseny
– La Gabella
Dues entrades al preu d’una (2x1).
+informació: Major, 6. Arbúcies

Centre Cultural Barradas
25% de descompte per a dues persones
en tots els espectacles.
+informació: rambla de Just Oliveras, 56.

L’Hospitalet de Llobregat
www.l-h.es/webs/CentreCulturalBarradas
Foment Mataroní
Descompte de 2 € per entrada als cicles de
concerts de producció pròpia.
+informació: Nou, 11. Mataró
www.matarofoment.org
Tel. 93 790 34 50
Gran Teatre del Liceu
10% de descompte per al soci i un
acompanyant en determinats espectacles.
Consulteu les promocions a:
www.omnium.cat
+informació:
la Rambla, 51-59. Barcelona
www.liceubarcelona.com
Tel. 93 485 99 00
L’Auditori i l’Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Catalunya
10% de descompte per a dues persones
en els concerts de l’OBC i Cambra.
+informació:
Lepant, 150. Barcelona
www.auditori.com / www.obc.es
Tel. 93 247 93 00
Palau de la Música
25% de descompte per al soci en l’entrada
als concerts dels cicles de producció
pròpia, segons la capacitat, inclosos en la
programació de la Temporada.
CICLES: El Primer Palau, Simfònics al Palau,
ONCA, Orgue i Cambra Coral.
+informació:
Sant Francesc de Paula, 2. Barcelona
www.palaumusica.org
Tel. 93 295 72 00

TEATRES
Círcol Catòlic de Badalona
Preu especial per al soci per als
espectacles d’arts escèniques (6,5 € )
i per a les projeccions del Documental
del Mes (2,5 €).
+informació:
Sant Anastasi, 2. Badalona
Tel. 93 384 45 56
Círcol Maldà
Us ofereix el 20% de descompte per a dues
persones en el preu de l’entrada de tots els
espectacles que es programin.
+informació: Carrer del Pi, 5. 08002
Barcelona
www.circolmalda.org
Tel.93 304 39 99
La Seca – Espai Brossa
25% de descompte en l’entrada per a dues
persones.
+informació: Allada Vermell, 13. Barcelona
www.espaibrossa.com
Tel. 93 315 15 96
Jove Teatre Regina
20% de descompte per al soci i
un acompanyant en els espectacles
de teatre familiar. +informació:
Sèneca, 22. Barcelona
www.jtregina.com
Tel. 93 218 15 12
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Kursaal – Espai d’arts escèniques Manresa
20% de descompte per al soci i un
acompanyant en l’entrada a diversos
espectacles de la programació del teatre.
+informació:
Pg. de Pere III, 35. Manresa
www.kursaal.cat
L’Estruch de Sabadell
20% de descompte al soci en l’entrada als
espectacles programats per l’Ajuntament
de Sabadell.
+informació: Sant Isidre, 140. Sabadell
Tel. 93 717 25 71
Promentrada
Descomptes i entrades a preus especials
en els espectacles dels teatres Condal,
Romea, Goya, Villarroel, Borràs, Tívoli,
Coliseum, Apolo, Victoria, SAT, segons
l’espectacle, funció i disponibilitat
d’aforament. Consulteu les promocions
a: www.empreses.promentrada.com
amb l’usuari (omnium) i la contrasenya
(omnium10). Seguiu els passos i podreu
comprar les entrades en línia.
+informació: Tel. 93 309 70 04
Sala Beckett
Ofereix descomptes especials en alguns
espectacles i cursos. Consulteu les
promocions a: www.omnium.cat.
+informació:
Alegre de Dalt, 55 bis. Barcelona
info@salabeckett.cat
www.salabeckett.cat
Tel. 93 284 53 12
Sala Trono
Preu especial de 10 € en la compra de dues
entrades en tots els espectacles de teatre.
+informació:
Misser Sitges, 10, baixos. Tarragona
www.salatrono.com / Tel. 977 22 20 14
Sant Andreu Teatre – SAT!
20% de descompte per al soci i un
acompanyant en l’entrada.
+informació:
Neopàtria, 54. Barcelona
www.bcn.es/santandreuteatre
Tel. 93 345 79 30
Teatre Auditori de Granollers
15% de descompte per al soci en els
espectacles de la programació estable
del teatre.
+informació:
Torras i Bages, 50. Granollers
www.teatreauditoridegranollers.cat
Tel. 93 840 51 21
Teatre Auditori de Sant Cugat
20% de descompte per al soci en
l’entrada a determinats espectacles.
+informació:
www.teatre-auditori.santcugat.cat
Tel. 93 590 76 94
Teatre Escorxador de Lleida
25% de descompte per al soci en l’entrada
(excepte el cicle Escorxadijous).
+informació:
Lluís Companys, s/n. Lleida
Tel. 973 27 93 56
Teatre Gaudí Barcelona
25% de descompte per al soci en l’entrada
de tots els espectacles. +informació:

Maria Claret, 120. Barcelona
info@teatregaudibarcelona.com
www.teatregaudibarcelona.com
Tel. 93 603 51 52/61
Teatre Joventut
25% de descompte per a dues persones en
tots els espectacles de la programació.
+informació:
Joventut, 4-10. L’Hospitalet de Llobregat
www.l-h.es/teatrejoventut
Teatre Lliure
10% de descompte per al soci i un
acompanyant en l’entrada a les dues sales:
1. Montjuïc: passeig de Santa Madrona,
40-46. Barcelona / 2. Gràcia: Montseny, 47.
Barcelona.
+informació: www.teatrelliure.com
Tel. 93 289 27 71
Teatre Municipal de Balaguer
20% de descompte per al soci i un
acompanyant en l’entrada.
+informació:
Pg. Àngel Guimerà.Balaguer
Tel. 973 44 52 52
Teatre Municipal La Faràndula
de Sabadell
20% de descompte per al soci en l’entrada
als espectacles programats
per l’Ajuntament de Sabadell.
+informació:
Alfons XIII, 33, sector centre. Sabadell
Tel. 93 745 75 60
Teatre Poliorama
Descomptes especials en l’entrada a
determinats espectacles. Consulteu les
promocions a: www.omnium.cat
+informació:
Rambla dels Estudis, 115. Barcelona
www.teatrepoliorama.com
Tel. 93 317 75 99
Teatre Prinicipal de Sabadell
20% de descompte per al soci en l’entrada
als espectacles programats
per l’Ajuntament de Sabadell.
+informació:
Sant Pau, 6. Sabadell / Tel. 93 725 37 92
Teatre Tantarantana
Programació ADULTS: 25% de descompte
per a dues persones i preu especial de
8 € en les sessions prèvies durant tota
la temporada. Descompte especial els
Dies Òmnium. Programació INFANTIL:
descompte permanent d’1 € en l’entrada
per a 4 persones durant tota la temporada.
És imprescindible que reserveu prèviament
per telèfon.
+informació:
Les Flors, 22. Barcelona
www.tantarantana.com Tel. 93 441 70 22
Teatre Victòria
20% de descompte per a l’espectacle
Cop de Rock de Dagoll Dagom.
+informació:
Avinguda Paral·lel, 67. Barcelona
Tel. 93 443 29 29
Teatre Zorrilla
25% de descompte en l’entrada
a tots els espectacles. +informació:
Canonge Baranera, 17. Badalona
Tel. 93 384 10 22

Teatre - Ajuntament de Premià
de Mar
40% de descompte per a dues persones.
+informació:
Centre Cívic:
Esperança, 19-21. Premià de Mar
Tel. 93 752 99 90
Versus Teatre
25% de descompte per a dues persones.
+informació:
Castillejos, 179. Barcelona
www.versusteatre.com
Tel. 93 232 31 84

ALTRES
ACCID
50% de descompte en el moment de fervos socis numeraris d’Accid i descomptes
especials en la compra dels llibres editats
per l’associació.
+informació:
Balmes, 132, edifici IdEC. Barcelona
www.accid.org
Tel. 93 542 14 79
Art de la terra |||| quadres catalans
20% de descompte en la compra
de les seves obres.
+informació:
Badalona, 6-8. Igualada
oriol@artdelaterra.cat
www.artdelaterra.cat
Tel. 93 805 54 57 / 677 27 88 99
(cal trucar abans per confirmar la visita)
Artyplan
10% de descompte en tot el ventall
de productes i serveis que ofereix.
+informació: www.artyplan.com
Tel. 902 12 04 36
Cantagrill
10% de descompte en les seves
samarretes.
+informació:
Botiga Cantagrill Esperit Català Samarretes catalanes
Mailly, 452. Perpinyà
cantagrill66@orange.fr
Tels. 00 33 4 68 64 69 76 i
00 33 6 86 10 52 16
Catalunyam!
10% de descompte a la botiga en línia.
Cal que us identifiqueu com a soci a
la casella del nom. Rebreu un correu
electrònic amb l’import final.
+ informació: www.catalunyam.cat
Catimperium
15% de descompte en la compra dels seus
productes a la botiga en línia.
Cal introduir el codi CATOMN10 a l’espai
destinat al codi cupó (CLICAR ‘bescanviar
cupó’) i el número de soci a l’espai destinat
a comentaris.
+ informació:
www.catimperium.cat
Dolors Junyent Galeria d’Art
20% de descompte en les obres
presentades al web (secció Obra en

Venda). És una galeria especialitzada
en els mestres de la pintura i escultura
catalanes dels segles XIX-XX, les
avantguardes històriques i els artistes
contemporanis de prestigi internacional.
+ informació:
Aragó, 268. Barcelona
www.dolorsjunyent.com
Tel. 93 215 63 93
Esperit de Vic
5% de descompte en productes
d’alimentació i begudes i 10% en els
complements.
+informació:
Plaça Santa Teresa, 3. Vic
Tel. 93 886 95 57
Estudi de gravació Casafont
5% de descompte en la duplicació de CD
i 10% en la contractació d’apartaments
rurals per a l’estudi de gravació.
+informació: La Vall d’Ora. Navès
www.casafont.com
Tel. 973 29 92 81
Grup Atlàntida
Ofereix als socis els avantatges següents:
- Atlàntida, assegurances mèdiques
- Dependentia, atenció domiciliària
- Residencial Mas d’Anglí
+informació: www.grupatlantida.cat
Atlàntida: tel. 93 237 70 70
Manel Pàmies: tel. 635 666 734
La Clotxa
5% de descompte en les compres de
productes de la terra artesans
i amb DO catalanes.
+informació: Barcelona, 19. Granollers
Tel. 93 879 49 36
Maxigramar
Cupó especial de descompte als socis per
al corrector ortogràfic i gramatical de català
per a MS Word, OpenOffice i Explorer. Per
fer efectiva la promoció només cal que
introduïu el codi OMNIUM3546
+informació: www.maxigramar.com
Moltbo.com
5% de descompte en la compra de
productes selectes de la gastronomia
catalana. MoltBo.com és una botiga en
línia. Per fer efectiva la promoció
només cal que introduïu el codi
OMNIUM9235 (en majúscules) en la
casellacorresponent.
+informació: www.moltbo.com
Productesdelaterra.cat
10% de descompte en la compra de
productes dels Països Catalans.
Productesdelaterra.cat és una botiga en
línia. Per fer efectiva la promoció només
cal que introduïu el codi OMNIUM09PR
(en majúscules) en la casella corresponent
i el vostre número de soci en la casella
‘comentaris’.

Els avantatges són exclusius per
a les sòcies i els socis d’Òmnium
Cultural. Els col·laboradors
que ofereixen aquestes ofertes
demanaran el carnet de soci i una
identificació personal en el moment
de fer efectiu el descompte. Els
descomptes no són acumulables.

ASSEMBLEA

L’Assemblea aprova
els comptes de 2010 i el
pla de treball de 2012
L’Assemblea General Ordinària
d’Òmnium Cultural (juny 2011) se
celebrava per primera vegada a
Girona, amb la voluntat d’apropar
aquest espai de participació també
al territori. La trobada va servir per
aprovar la memòria de l’any 2010,
el pla de treball 2011 (amb especial
atenció a la celebració dels 50 anys
de l’entitat), i els Comptes Anuals
Auditats 2010 i el pressupost per al
2011.
A finals d’any, Òmnium Cultural
aprovava el Pla de Treball i el
Pressupost per al 2012 en una
Assemblea General Ordinària. En
una sessió plenària, amb més d’un
centenar de socis i sòcies, la Junta
Directiva va fer un balanç molt positiu
del darrer any i va desgranar els
principals eixos de l’acció d’Òmnium
per al 2012: independèndia cultural,
independència fiscal i dret a decidir.
El Pla de Treball i el Pressupost del
2012, van quedar aprovats amb més
d’un 95 per cent dels vots a favor.
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Junta directiva
Muriel Casals i Couturier
Presidència
Vicent Sanchis i Llàcer
Vicepresidència 1a

Joan Abellà i Barril
Vicepresidència 2a

Oleguer Serra
i Boixaderas
Secretaria

Jordi Cuixart i Navarro
Tresoreria

Gerard Birbe i Estrada
Vocal

Joaquim Colominas
i Ferran,
Vocal

Josep M. Forné i Febrer
Vocal

Sònia Llinàs i Martí
Vocal

Rita Marzoa i Font
Vocal

Xevi Montoya i Roldan
Vocal

Vinyet Panyella i Balcells
Vocal

Carles Cuní i Llaudet
Vocal

Jordi Bosch i de Borja
Vocal

Roger Buch i Ros
Vocal

Oriol Sagarra i Trias
Vocal

Ivan Capdevila i Peña
Vocal

Lluís Casadellà i Salvador
Vocal

Lluïsa Julià i Capdevila
Vocal

Joan-Andreu Torres i Sabaté
Vocal

Joan Camps i Ortiz
Vocal

Durant l’any 2011 també han format part de la Junta Directiva:
Jordi Cabré Trias, Alfred Bosch, Josep M. Solé i Sabaté.

GRÀCIES!
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COL·LABORADORS
GRÀCIES A TOTS!
Gràcies a la complicitat d'entitats, institucions i empreses molt diverses hem
fet possible la gran activitat d'Òmnium arreu del territori al llarg del 2011. A
continuació podeu veure el llistat de col·laboracions i algunes que destaquem
especialment.

VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA

QUEDEM?

Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya
Obra Social La Caixa
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Ajuntament de Badalona

FESTA PER LA LLIBERTAT
Moritz
Refreskcat
Vichy Catalan / Font d¹Or
CNJC
Accio Cultural del Pais Valencia
Obra Cultural Balear
El Temps
Benzina
Comunicacio21
El Punt Avui
ARA
El Triangle
Vilaweb
Directe.cat
Raco Catala
Cronica.cat

PREMI SAMBORI OMNIUM
Fundació Sambori
Institució de les Lletres Catalanes
Abacus

LA FESTA DE LES LLETRES CATALANES
60A NIT DE SANTA LLUCIA
Obra Social La Caixa
Sumarroca
Moritz
Generalitat de Barcelona
Ajuntament de Barcelona

PREMI D’HONOR
DE LES LLETRES CATALANES
Obra Social La Caixa
Palau de la Música
Generalitat de Catalunya

SANT JORDI
Luz de Gas
Sumarroca
Bonpreu

COMPTES

BALANÇ
ABREUJAT A 31 DE DESEMBRE DE 2011
A CT I U
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
2. Aplicacions informàtiques
II. Immobilitzat material
1. Terrenys i construccions
2. Instal·lacions tècniques, maquinària i utillatge
3. Mobiliari i equips per a processament d’informació
III. Inversions immobiliàries
1. Terrenys
2. Construccions
VI. Inversions financeres a llarg termini
1. Instruments de patrimoni
4. Altres actius financers

2011
696.587,89
30.989,06
30.989,06
192.882,23
96.213,88
50.388,04
46.280,31
450.367,15
322.082,13
128.285,02
22.349,45
11.932,95
10.416,50

2010
645.057,74
18.290,00
18.290,00
49.213,92

49.213,92
554.325,25
554.325,25
23.228,57
13.412,07
9.816,50

B) ACTIU CORRENT
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes
a cobrar
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques
IV. Inversions financeres a curt termini
2. Crèdits a tercers
3. Valors representatius de deute
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents
1. Tresoreria

1.328.289,43
921.048,72

1.455.586,28
932.769,56

102.079,96
818.968,76
0,00

407.240,71
407.240,71

121.623,06
811.146,50
0,00
0,00
0,00
522.816,72
522.816,72

TOTAL ACTIU (A + B)

2.024.877,32

2.100.644,02
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COMPTES

PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
I. Fons socials
1. Fons socials
II. Excedents d’exercicis anteriors
1. Romanent
III. Excedent de l’exercici
A-2) Subvencions, donacions i llegats
2. Donacions i llegats de capital
B) PASSIU NO CORRENT
II. Deutes a llarg termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
C) PASSIU CORRENT
II. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar
1. Proveïdors
2. Creditors varis
3. Personal (remuneracions pendents de pagament)
4. Altres deutes amb les Administracions Públiques
V. Periodificacions a curt termini
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2011
1.120.672,52
574.076,80
300,51
300,51
807.046,23
807.046,23
-233.269,94
546.595,72
546.595,72

2010
1.361.671,99
807.346,74
300,51
300,51
871.425,33
871.425,33
-64.379,10
554.325,25
554.325,25

0,00
0,00

23.888,12
23.882,12
23.882,12

904.204,80
523,74
523,74
15.773,30
451.493,32
314.848,28
45.917,47
30.833,06
59.894,51
436.414,44

715.083,91
523,74
523,74
14.760,00
289.800,17
10.022,40
186.064,24
23.333,06
70.380,07
410.000,00

2.024.877,32

2.100.644,02

COMPTES

COMPTE DE RESULTATS
ABREUJAT EXERCICI 2011
1. Ingressos per les activitats
a) Vendes i prestacions de serveis
b) Quotes de socis
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors
d) Subvencions oficials a les activitats
e) Donacions i altres ingressos per a activitats
2. Ajuts concedits i altres despeses
a) Ajuts concedits
b) Despeses per col·laboracions
5. Aprovisionaments
a) Consums i deteriorament d'existències
b) Treballs realitzats per altres entitats
6. Altres ingressos de les activitats
a) Ingressos per arrendaments
b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent
7. Despeses de personal
a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials
8. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
a.2) Arrendaments i cànons
a.3) Reparacions i conservació
a.4) Serveis profesionals independents
a.5) Transports
a.6) Primes d'assegurances
a.7) Serveis bancaris
a.8) Publicitat, propaganda i relacions públiques
a.9) Subministraments
a.10) Altres serveis
b) Tributs
c Pèrdues, deteriorament i valoració de provisions per operacions de les activitats
9. Amortizació de l'immobilitzat
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat de l'exercici
13. Altres resultats
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
14. Ingressos financers
15. Despeses financeres
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers
a) Deteriorament i pèrdues
II) RESULTAT FINANCER
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
19. Impostos sobre beneficis
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI

2011
2.927.495,46
337.280,12
1.239.415,32
373.177,13
1.016.845,54
-39.222,65
-306.798,80
-306.798,80
-112.210,79
-112.210,79

2010
3.343.529,34
445.801,50
920.511,47
221.166,99
1.448.185,89
307.863,49
-190.720,00
-184.867,48
-5.852,52
-1.034.308,86
-11.947,12
-1.022.361,74
5.275,95
5.275,95

64.586,28
27.491,97
37.094,31
-953.245,96
-979.735,90
-732.293,94
-763.307,30
-220.952,02
-216.428,60
-1.835.032,71 -1.206.500,14
-1.613.041,00 -1.247.837,73
-70.023,67
-84.830,11
-41.697,74
-15.708,02
-1.059.766,80
-163.558,15
-24.875,06
-16.298,68
-15.385,90
-14.153,72
-16.946,01
-147.475,27
-220.144,19
-55.519,96
-10.541,13
-208.105,16
-695.849,16
-203.848,84
41.337,59
-18.142,87
-37.625,67
-2.559,92
7.229,53
29.649,39
0,00
-215.953,27
-65.019,53
-1.270,37
874,31
-4.910,52
-233,88
-11.135,78
0,00
-11.135,78
-17.316,67
640,43
-233.269,94
-64.379,10
-233.269,94

-64.379,10
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