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L’edició de la memòria d’aquest any 2009 coincideix amb una Junta Directiva renovada i amb l’inici d’una
nova etapa que estic segur que permetrà un futur esperançador per a Òmnium i, per tant, per al país. Muriel
Casals i la nova junta en són una garantia.
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Òmnium Cultural ha estat una iniciativa de la societat civil que, si abans feien la substitució de les necessàries
institucions pròpies que no teníem, ara n’han de fer una complementarietat potent del tot necessària en un
país com el nostre. Catalunya té uns reptes importants de caràcter lingüístic, cultural i polític. La nostra entitat
ha de treballar, a través del compromís cívic i voluntari, per donar resposta als dos primers i no ha de deixar de
preocupar-se pel tercer en la mesura que la llengua i la cultura depenen de les possibilitats que facilita un marc
institucional propi que respecti la voluntat de la majoria dels ciutadans del nostre país. Entitats com Òmnium
continuen sent necessàries si saben fer efectiva aquesta necessitat objectiva del complement que la societat civil
pot oferir a les actuacions imprescindibles de les nostres institucions.
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La resposta a les necessitats actuals de la llengua i cultura catalanes depenen del fet que una majoria social hi
doni suport. Òmnium Cultural ha de contribuir a promoure aquesta majoria. Més enllà dels que dediquen
només els seus esforços a analitzar críticament les flaqueses de la nostra societat, nosaltres volem respondre-hi
amb accions concretes que intentin facilitar-ne la solució.Vet aquí la nostra actitud.
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què fem?

ÒMNIUM EN XIFRES durant el 2009
Més de

20.000 socis

25 seus territorials
10 demarcacions
24 membres de la Junta Directiva
50 treballadors
12 projectes nacionals
Més de 100 activitats de les seus territorials
24 presentacions de productes culturals i 31 sessions d’Els Dijous de l’Òmnium a la seu nacional
380 activitats i 7.600 participants al programa «Quedem?»
125 parelles lingüístiques i 30 sessions del grup de conversa en català
13.700 participants al Premi Sambori Òmnium
250 centres educatius a «Escoles en Xarxa»
50 casos per al gabinet jurídic
12 trobades de la Junta Directiva
Més de 50 col·laboradors
248.000 visites al web
37 vídeos a Òmnium TV
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Satisfacció amb el
Voluntariat i les Converses
El juny es va cloure la cinquena edició del Voluntariat
per la Llengua i la segona dels grups de conversa amb
la satisfacció mútua dels participants catalanoparlants i
dels que comencen a ser-ho. Durant l’acte de cloenda,
al que van assistir més de seixanta persones, els participants als grups de conversa van oferir la simulació
d’un programa de ràdio fíctici íntegrament en català.

setmanal que es realitzen al llarg de deu setmanes en
horaris concertats entre la parella. La iniciativa pretén
que totes les persones que viuen a Catalunya tinguin
l’oportunitat de conèixer el català i que s’hi puguin expressar, de manera que aquesta sigui la llengua de relació
habitual entre tots els catalans, independentment de la
seva procedència geogràfica o social.

El president d’Òmnium, Jordi Porta, va ser l’encarregat de presentar l’acte i es va mostrar satisfet i agraït
pels resultats obtinguts. Per la seva part, la coordinadora del projecte, Mercè Brasó, va agrair la participació
dels voluntaris que han fet de la proposta un programa
«efectiu», perquè han demostrat que han après a parlar català, i «afectiu» degut als lligams que creen entre
ells.

Jordi Porta va destacar la
importància de la llengua
vehicular per a treballar en un
projecte comú de futur.

Després de l’estiu van començar els nous cursos: al setembre, el de voluntariat lingüístic i, a l’octubre, els grups
de conversa.Voluntariat per la Llengua és un programa
d’intercanvi lingüístic i cultural entre catalanoparlants i
persones que comencen a ser-ho que consisteix a posar
en contacte una persona que parli català amb una altra que no ho faci i que tingui la voluntat d’aprendre’l.
L’objectiu principal és mantenir converses d’una hora
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A l’acte de cloenda els participants als grups de conversa van oferir
la simulació d’un programa de ràdio fíctici íntegrament en català.
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Itàlia, a prop
III edició del premi Sambori Òmnium
del Voluntariat El III premi Sambori Òmnium va tenir lloc per primera vegada a nivell de tot el territori de Catalunya, La Franja i la
Lingüístic
Catalunya Nord.Tenia com a precedent el PaísValencià i com
a objectiu a mitjà termini el conjunt dels Països Catalans.

Una delegació política de la província autònoma
de Bozen (Alto Adige,Tirol del Sud) es va reunir,
a principis d’octubre, amb Jordi Porta i amb altres membres de la Junta Directiva d’Òmnium a
la seu nacional de l’entitat. El motiu de la trobada va ser conèixer a fons el programa Voluntariat
per la Llengua per tal d’implantar-lo a la seva
regió. D’aquesta manera, Òmnium no només
ha encetat relacions institucionals amb aquesta regió, sinó que ha servit d’exemple en matèria de llengua per al govern de la província
autònoma de Bozen.

Escolars d’arreu del Principat i de la Catalunya Nord van
recollir, a l’Auditori de la Pedrera, els primers premis. El
concurs, de narrativa en català, vol 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.
La Fundació Sambori organitza aquest concurs des del
1998 al País Valencià, on enguany ha comptat amb la
participació de 69.430 alumnes.

Els premiats vinguts d’arreu del Principat i de la Catalunya
Nord, a l’Auditori de la Pedrera.

IV Premis Accid-Òmnium
L’investigador Eusebi Carnicero i el Grup Damm van
rebre els guardons de la IV edició dels Premis AccidÒmnium. El premi es lliura a empreses i docents que
destaquen en la seva tasca per a la potenciació de l’ús del
català en el món empresarial i econòmic. Els premis es
van lliurar el passat 12 de juny en el marc del III Congrés
Català de Comptabilitat i Direcció, que es va celebrar a
ESADE i va comptar amb un gran èxit de participació
(1.056 congressistes). El jurat dels Premis Accid-Òmnium està format per Feliu Formosa, Jordi Sumarroca,
Emili Gironella, Ferran Termes i Joan Pons.

Un moment de la trobada amb la delegació
política de la província autònoma de Bozen.
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El secretari d’Òmnium Oleguer Serra va lliurar un dels premis
en nom d’Òmnium.
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Òmnium es posiciona davant la Llei
d’Educació
El president d’Òmnium Cultural, Jordi Porta, va
comparèixer a finals de gener de l’any passat al
Parlament de Catalunya per fer extensiva a la Comissió d’Educació la postura d’Òmnium davant
la nova proposta de la Llei d’Educació de Catalunya. En la ronda de consultes de la Comissió a
diverses entitats de la societat civil, Òmnium va
remarcar, entre d’altres punts, la importància de
tenir en compte la nostra memòria col·lectiva,
així com també la necessitat de vetllar pel català
com a llengua pròpia, tot respectant el que consta
a l’Estatut.

En paraules del president de l’entitat: «cal que
l’escola contribueixi a incrementar la nostra capacitat d’enriquir la nostra memòria col·lectiva i
l’anàlisi del present com a base per a la construcció del projecte de futur. Memòria i projecte són
els components dinàmics de qualsevol societat».
D’altra banda, Porta va insistir que «conèixer i dominar la llengua pròpia del país és la millor garantia
per aprendre correctament llengües noves».
La qualitat en l’aplicació de les polítiques passa per la
disposició dels recursos suficients: «És imprescindible

La postura d’Òmnium davant la nova proposta de la Llei d’Educació de
Catalunya va ser portada al Parlament de Catalunya per Jordi Porta.

que hi hagi recursos i mitjans suficients, que els diferents membres de la comunitat educativa –no sols el
professorat– coneguin quina és la seva funció en el
procés educatiu, i que rebin la formació i el suport
necessaris per a identificar-se i adaptar-se al canvi que
comporta», va afegir el president d’Òmnium.

Acte en defensa del català al Batxillerat
Òmnium i Plataforma per la Llengua van donar
suport a la Plataforma de Professors en Defensa
del Català al Batxillerat en la campanya iniciada
el setembre passat en què denuncien la reducció
d’hores lectives de caràcter troncal en les matèries
de llengua i literatura catalanes. Ambdues entitats
s’han afegit a la campanya per coherència amb els
eixos de treball en l’àmbit d’educació i llengua i per
la necessitat d’encarar els nous reptes del català al
batxillerat. Totes dues entitats són membres també
de la Plataforma pel Català a l’Escola a primària i
secundària.

Accions
La campanya «Pel català al batxillerat» s’ha concretat en
una sèrie d’accions com són la recollida d’adhesions a
un manifest que ja suma més de 900 persones, entre
les quals hi ha escriptors, professors i premis d’honor
de les lletres catalanes. A més, el maig va tenir lloc a
la seu nacional d’Òmnium un acte per argumentar el
perill que corre l’ensenyament en català a la formació no obligatòria i es va enviar una carta al conseller
d’Educació, Ernest Maragall, en què se li demanava
audiència per exposar-li el conjunt de reivindicacions
de la Plataforma.
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Òmnium i Plataforma per la Llengua van donar suport la
Plataforma de Professors en Defensa del Català al Batxillerat.

Llengua cultura país

Endavant amb la campanya «Estudiants pel Català»
Òmnium Cultural s’ha adherit a la campanya «Estudiants pel Català», una iniciativa impulsada per
la Plataforma Universitària pel Català (PUC) que
uneix a la majoria de sindicats d’estudiants del país.
L’objectiu de la campanya és fer força davant del Govern per tal que aquest demani el coneixement del
català als professors i professores de les universitats
de Catalunya.

La PUC va celebrar, el mes d’abril, l’acte central
de la campanya a Girona. Al llarg de la jornada es
va parlar del present i futur del català a les universitats, dels moviments estudiantils que treballen
per la llengua, de les experiències dels serveis lingüístics de les universitats que fomenten el català
i de les entitats civils que treballen amb la mateixa
finalitat.

Els estudiants participants van demanar que es reguli
l’ús jurídic de la utilització de les llengües a les universitats, que es garanteixi un coneixement suficient de
la llengua catalana per part del professorat fix i un coneixement passiu per part dels professors visitants, que
es publiqui la llengua de docència en la matriculació
i que s’asseguri un percentatge mínim de català en
tots els itineraris dels estudiants de grau, entre d’altres
qüestions.

Col·laboració amb la Federació d’Ikastoles
A través d’unes jornades durant tres dies a Barcelona, el gener de l’any passat, Òmnium Cultural
va crear lligams de col·laboració amb la Federació
d’Ikastoles –cooperatives de centres d’ensenyament
en llengua basca– de Navarra. Així, l’entitat va
preparar diverses trobades entre membres de la
Federació navarresa i representants d’entitats vinculades a l’educació i/o que fomenten la llengua i
la cultura catalanes. Òmnium valora positivament
aquesta aliança degut a les similituds entre la situació lingüística al País Basc i a Catalunya i la necessitat d’enfortir-nos els uns als altres per tal de poder
viure normalment en la nostra llengua.
El president del Parlament, Ernest Benach, i
l’expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, entre
d’altres, van rebre els representants de la Federació navarresa. Amb la intenció d’obtenir-ne una visió més

acurada es van entrevistar amb Pere Mayans, cap del
Servei d'Immersió i Ús de la Llengua del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i
amb Irene Rigau, membre de Convergència i Unió a
la Comissió d'Educació al Parlament de Catalunya.
La Federació també va presentar la Festa de la Ikastola, un acte multitudinari que anualment serveix per
recaptar fons i poder tirar endavant les seves cooperatives. Eneka Maiz Ulayar, coordinadora de la festa,
va explicar que un dels seus objectius és realitzar una
xarxa amb el català, l’aragonès, el gallec, el gal·lès,
el bretó i l’occità per sumar iniciatives i donar més
visibilitat a les llengües. Van convidar representants
d’educació de l’entitat catalana a aquesta 29a edició
del Nafarroa Oinez, que reivindica l’important paper de l’educació en la promoció del basc. Prop de
10.000 persones van participar en la festa.
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Jordi Porta amb representants de la Federació d’Ikastoles de
Navarra.
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Impuls conjunt cap a l’Oficialitat.cat
Amb la intenció d’assolir que el català sigui llengua
oficial a les institucions de la Unió Europea durant el
mandat de la presidència espanyola, Òmnium Cultural
i Miquel Català hi han unit els seus esforços. Miquel
Català, creador i impulsor de la campanya «El català, la següent llengua oficial a la UE», i el president
d’Òmnium Cultural, Jordi Porta, van signar el passat mes d’octubre un conveni de col·laboració per a
l’impuls conjunt d’Oficialitat.cat.

Òmnium Cultural i Miquel Català, junts per aconseguir que el
català sigui llengua oficial a les institucions de la Unió Europea.

Davant el gest fet a finals de l’any passat pel Govern
espanyol adreçat a «emprendre les accions necessàries per normalitzar l’ús del català al Parlament
Europeu», Òmnium Cultural i Català reiteren la necessitat de fer visible el suport de la ciutadania en
compliment del corresponent mandat de l’Estatut
d’Autonomia, tenint en compte la negativa permanent de l’Estat espanyol en aquesta qüestió. Cal aclarir que la oficialitat del català a Europa no pot limitar-se
a l’ús de la llengua catalana al Parlament Europeu sinó al
seu ple reconeixement com a llengua oficial de la UE.

Oficialitat.cat
Miquel Català va presentar la campanya Oficialitat.cat
amb el suport de tots els candidats catalans a les eleccions europees del 2009, a excepció del PP, i ha rebut
el suport d’Òmnium. Aquesta col·laboració ha de permetre ampliar i difondre la campanya amb l’objectiu de
rebre suport ciutadà, incrementar les 12.000 signatures
recollides fins la data d’avui i ampliar el suport arreu
dels Països Catalans i a altres països d’Europa.
El cicle «Els dijous de l’Òmnium» va incloure la presentació de la
campanya Oficialitat.cat.
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Vetllant
pels drets
lingüístics
El Gabinet Jurídic d’Òmnium Cultural
té com a objectius assessorar en qüestions relatives als drets lingüístics que
puguin afectar qualsevol ciutadà i entitat;
fer difusió i divulgar els drets lingüístics
dels catalans; així com, també, denunciar la vulneració dels drets lingüístics,
l’incompliment de la normativa legal
vigent i la discriminació lingüística que
pateix qualsevol persona o entitat.
Entre les queixes o consultes més freqüents que ha registrat el gabinet durant el 2009 es troben les al·legacions
pels expedients sancionadors que porten
l’adhesiu del CAT a la matrícula de cotxe
i queixes referents a discriminacions lingüístiques en algun establiment comercial, obert al públic, que no ha tingut en
compte la legislació vigent. A més, també
s’han atès casos referents a la possibilitat
de fer servir el català als registres públics,
notaries i administracions de finques.
En tots els casos, el gabinet assessora les
persones afectades, redacta les al·legacions
corresponents i les fa arribar als organismes corresponents.

Bages

«Si us plau,
parla’m en
català»

Girona

Cant
improvisat

A través de la distribució de postals i
cartells durant la primavera del 2009,
Òmnium Bages va difondre la campanya «Si us plau, parla’m en català»
per tal de continuar estenent l’ús
social de la llengua. En aquest sentit,
hi ha estat important l’adhesió de diverses entitats culturals i de molts establiments comercials de la comarca.
D’altra banda, el maig de l’any passat
la Biblioteca del Casino de Manresa va acollir l’exposició «Obre’t en
català» de la Plataforma per la Llengua, i Òmnium Bages va organitzar
en col·laboració amb el CNLM una

taula rodona amb la participació de
l’escriptor Matthew Tree i la intervenció de persones nouvingudes que
van explicar la seva experiència.

Òmnium va impulsar per Sant Jordi a Girona una demostració de
cant improvisat a la Plaça de Catalunya que va cloure amb gran èxit
d’assistència. La glossa va despertar
curiositat a la demarcació i l’acte va
esdevenir una festa popular i, alhora,

una aposta per la llengua i la cultura d’arrel popular. D’altra banda,
el juliol es va organitzar la primera
trobada de serveis lingüístics de llengua catalana: el Congrés Convit. Des
d’Òmnium Gironès s’hi va participar activament.

El novembre es va dur a terme un
taller d’espai lingüístic personal, a
càrrec de formadors de Tallers per la
Llengua, pensat per adquirir les eines
psicològiques per controlar la nostra
actitud lingüística. A més, es va organitzar el primer cicle sobre Llengua i
Dret, durant desembre i gener, amb
la col·laboració de diversos col·legis
professionals i associacions.

Catalunya Nord

Cursos i teatre
en catalÀ
Òmnium Catalunya Nord va impartir
cursos progressius de català per tal que
els més de 300 alumnes inscrits es poguessin presentar als exàmens de la Junta
Permanent de Català de Perpinyà. Com
a cloenda del curs, es va organitzar la presentació de l’obra teatral «Esquitxos de
llengua», escrita i interpretada per Pere
Manzanares. Es tracta d’un monòleg que
gira a l’entorn de la llengua catalana i la
seva relació amb la realitat del país.
Alt Empordà

Cursos a Figueres

Dins les accions desenvolupades a l’Alt
Empordà al 2009, Òmnium va continuar impartint classes de català adreçades
especialment a nouvinguts, que a la comarca són un 20% de la població. A més,
la seu va seguir col·laborant en els cursos
d’acollida que organitza l’Ajuntament de
Figueres per donar a conèixer la història
catalana i la situació actual del nostre
país, així com les festes tradicionals.

Mataró

Cursos per a
nouvinguts
Baix Camp

Reflexions
sobre
llengua i
societat

El novembre es va dur a terme
un taller d’espai lingüístic personal, a càrrec de formadors de
Tallers per la Llengua, pensat per
adquirir les eines psicològiques
per controlar la nostra actitud

lingüística. A més, es va organitzar el primer cicle sobre Llengua
i Dret, durant desembre i gener,
amb la col·laboració de diversos
col·legis professionals i associacions.

Als ja tradicionals cursos de llengua, els
quals van rebre un centenar d’alumnes,
Òmnium Mataró va impartir 15 cursos de primer contacte amb la llengua
adreçats a nouvinguts. Aquests van ser
realitzats dins del programa municipal
d’acollida, mentre que altres quatre ho
foren en col·laboració amb entitats de
diferents barris. També es va continuar
amb la creació de parelles lingüístiques
del programa «Voluntariat per la llengua»,
que va agrupar més de 180 persones.

Una nit per
celebrar
la vitalitat
cultural de

Catalunya
41è PREMI
D’HONOR
DE LES LLETRES
CATALANES

Els Herrerita van aportar l’atmosfera del circ a l’acte de lliurament del Premi d’Honor.
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El lingüista Joan Solà va rebre de mans de Jordi Porta el premi dotat amb 30.000 euros i un guardó fet amb una pedra del
riu Francolí, davant la secretària del jurat, Laura Borràs.

Joan Solà, lingüista i actual vicepresident de l’IEC,
va rebre el passat mes de juny el Premi d’Honor de
les Lletres Catalanes. El Palau de la Música va ser,
un cop més, el recinte escollit per celebrar el lliurament del guardó en la seva 41a edició. Solà va rebre
de les mans del president d’Òmnium, Jordi Porta,
i de la secretària del jurat, Laura Borràs, aquest reconeixement dotat amb 30.000 euros i un guardó
obra d’Ernest Altés.

la llengua catalana va apuntar com a prioritàries les
necessitats d’aspirar a la màxima independència política i tenir una llengua «rica que no coixegi». Solà
va insistir que «si volem ser un poble normal ens
cal aspirar a una situació global comparable a la dels
Estats reconeguts»; això vol dir «amb una llengua
referencial ben fixada, potent i autònoma, i amb
una literatura, una història, un poder civil i un espai
geogràfic visibles i diferenciats».

En paraules del premiat Joan Solà, «aquest és el premi més gran que podia rebre com a reconeixement
a tota una vida». A més, respecte a l’estat actual de

La festa de lliurament celebra la vitalitat cultural de
Catalunya tot recordant fets i persones que ens han
precedit i projectant-los cap al futur.
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A l’acte no hi van
faltar algunes
picades d’ullet a
l’obra d’Alcover, a
Josep Carner, o a
Carles Riba, així com
a la Nova Cançó.

Jordi Porta va
assegurar que «el
potencial cultural del
nostre país continua
essent esperançador».

Durant el seu discurs, el president d’Òmnium, Jordi
Porta, va fer referència a les darreres eleccions al
Parlament Europeu i va apuntar que el segle XXI
hauria d’implicar, com a avenç democràtic europeu, la restitució a la voluntat ciutadana de la forma
en què «cada poble decideix amb qui i amb quines
condicions vol compartir els espais polítics més amplis». El president va explicar que «com a catalans,
hem estat i ens hem considerat sempre europeus i
voldríem veure’ns reflectits en l’estructuració de la
Unió». En el marc de la celebració de la festa del
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, Porta va
voler recordar «la necessitat del ple reconeixement
de la llengua catalana, parlada per molts més ciutadans que bona part de les llengües oficials dels estats
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de la Unió». Així, va afegir que «volem pertànyer a
Europa amb una participació de diputats proporcional a la nostra població i amb circumscripció
electoral específica».
Antics guardonats, com Montserrat Abelló, Antoni Maria Badia i Margarit i Feliu Formosa; el
president i el vicepresident de la Generalitat, José
Montilla i Josep Lluís Carod-Rovira; el del Parlament de Catalunya, Ernest Benach; el Conseller
de Cultura i Mitjans de Comunicació, Juan Manuel Tresserras; i el president de CiU, Artur Mas,
entre d’altres, van assistir a l’acte de lliurament.
També hi van estar presents més de 1.500 socis
de l’entitat.

Llengua cultura país

El Palau de la Música va ser, un cop més, el recinte escollit per celebrar el lliurament del Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes en la seva 41a edició.

Joan Solà, dedicat a la cultura catalana
El punt de partida del llarg recorregut de Joan Solà
a la vida acadèmica va començar amb els estudis de
Magisteri a Lleida. L’any 1965 obté el títol de Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona, on també
realitza el doctorat en Filologia Catalana (1970). Posteriorment amplia els estudis en Lingüística General a
les Universitats de Reading i d’Exeter (Gran Bretanya). Des del 1966 és professor de Lingüística Catalana
a la Universitat de Barcelona i a finals del 1983 obté la
càtedra de Llengua i Literatura Catalanes de la mateixa
universitat.
És autor d’una quarantena de llibres sobre sintaxi,
història de la llengua, lèxic, puntuació, tipografia,

bibliografia i altres matèries de lingüística i
sociolingüística. Entre d’altres, és codirector, amb
Jordi Mir, de l’edició de les Obres completes de
Pompeu Fabra, editor de L’obra de Joan Coromines:
cicle d’estudi i homenatge i director de la Gramàtica
del català contemporani. També ha fet tasques
d’assessorament lingüístic, com el conegut mètode
multimèdia Digui, digui de català per a estrangers,
a l’Ajuntament de Barcelona, al Consorci per a la
Normalització Lingüística i a la Caixa.
Paral·lelament, porta a terme una extensa tasca
divulgativa als mitjans de comunicació. Des de l’any
1974 ha publicat més de 800 articles en la premsa
diària. El 2005 rep la Creu de Sant Jordi.
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59a Nit de Santa Llúcia,
la Festa de les Lletres
Catalanes
La ciutat de Terrassa va acollir, el divendres 11 de
desembre, la 59a Nit de Santa Llúcia, la Festa de les
Lletres Catalanes.Aquesta vetllada literària, organitzada
per Òmnium Cultural, va estar marcada per
l’espectacle de la Fura dels Baus. La Festa es compon
d’un conjunt d’activitats literàries –que s’inicien el
26 de novembre– i de la vetllada literària, artística i
gastronòmica de l’11 de desembre i a on s’atorguen
un total d’11 premis.
La Nit de Santa Llúcia és considerada la vetllada
literària més important en llengua catalana.
Organitzada per Òmnium Cultural des dels seus
orígens, el 2009 va arribar a la seva 59a edició. Entre
els premis hi ha el premi Sant Jordi de novel·la, el
Carles Riba de poesia i el Mercè Rodoreda de
contes i narracions. A la llarga llista de premiats hi
ha molts dels principals noms de la literatura catalana
contemporània. Com a novetat d’aquesta edició, els
premis Josep M. Folch i Torres de novel·la per a nois
i noies i Joaquim Ruyra de narrativa juvenil tornen
La colla castellera Minyons de Terrassa va participar a la 59a
Nit de Santa Llúcia sota la direcció de la Fura dels Baus.
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a lliurar-se en el marc de la Nit de Santa Llúcia, i no
en els dies previs tal com s’havia fet en el darrers anys.
Amb aquesta incorporació els premis augmenten la
seva presència en el marc de la vetllada.
L’espectacle artístic a càrrec de Carles Padrissa,
director de la Fura dels Baus, va comptar amb la
implicació d’entitats i artistes de la mateixa ciutat, com
per exemple la colla castellera Minyons de Terrassa, la
coral Nova Ègara i el músic electrònic Àlex Martín, i
amb la col·laboració de l’Escola Superior de Cinema
i Audiovisuals de Catalunya, l’ESCAC. Un espectacle
únic creat expressament per a l’ocasió i que posava
de manifest el relleu universal de la cultura catalana
amb imatges impactants, com una coral d’infants
elevada sobre una tela o una geganta que presidia
l’escenari, sense oblidar l’aparició d’una noia dins
d’una peixera octogonal.
L’acte va seguir amb una vetllada gastronòmica a
càrrec dels cuiners terrassencs Abel Monago, Àlex

El periodista Xavier Bosch va
obtenir el Premi Sant Jordi de
novel·la amb Se sabrà tot.

Un moment del discurs del periodista Xavier Bosch, qui va obtenir el Premi Sant Jordi de novel·la amb Se sabrà tot.

Lucas-Vaquero, Tomàs Cuadrado, Artur Martínez i
Quim Murià sota la coordinació de Lluís Ristol,
del restaurant Ristol.

Protagonistes
Un dels principals protagonistes de la nit va ser el
periodista i exdirector del diari Avui Xavier Bosch,
qui va obtenir el Premi Sant Jordi de novel·la amb
Se sabrà tot. Es tracta d’una història de «rabiosa
contemporaneïtat» sobre la falta de llibertat en
el món del periodisme. Bosch, que presenta el
programa «Àgora» a TV3, retrata en la novel·la «un
ofici amenaçat», en referència al periodisme, i una
Barcelona víctima de «la misèria moral de la Diagonal
cap amunt». La trama explica la vivència del periodista
Dani Santana, director del diari Crònica, qui trepitja dia
rere dia la Barcelona dels especuladors immobiliaris
i la indigència moral, on es veu atrapat per «una
xarxa d’interessos, corrupció i silencis». Mentre el
cap de la secció de Societat del diari s’implica en
una investigació sobre Al-Qaeda, Santana decideix

dimitir sense que ningú s’expliqui quines «estranyes
circumstàncies» l’han portat a fer-ho.
D’altra banda, el Premi Carles Riba de poesia ha estat
per a Carles Camps Mundó, pel poemari La mort i la
paraula. Camps reflexiona en aquests poemes sobre
la llengua i el discurs poètic. Tant la mort com la
paraula formen part del leitmotiv de l’obra de Camps,
i, darrerament, la seva presència s’ha incrementat «per
l’experiència de la malaltia» ja que van diagnosticarli un càncer que ha acabat superant.

president del Parlament, Ernest Benach; del conseller
de Cultura, Joan Manel Tresserras; de l’expresident
Jordi Pujol; de Pere Navarro, alcalde de Terrassa; i d’una
àmplia representació de la societat civil i empresarial
terrassenca.

El discurs de Jordi Porta

Altres guardonats en la Nit de Santa Llúcia han estat
l’escriptora catalana d’origen txec Monika Zgustova,
que amb Contes de la lluna absent ha guanyat el
Mercè Rodoreda de narrativa, o el veterà Gabriel
Janer Manila, que s’ha emportat el Joaquim Ruyra
de novel·la juvenil per He jugat amb els llops.

A l’acte es van poder escoltar els parlaments de les
autoritats. El discurs de Jordi Porta va posar l’accent
en les consultes independentistes: «les consultes
volen ser l’expressió d’una part de la societat civil
catalana, decebuda amb el nostre funcionament
institucional», va dir, i va afegir que «s’ha pogut
comprovar que el projecte d’una Espanya federal o
confederal és tant o més difícil que el projecte d’una
Catalunya independent». Fins i tot va citar el poeta
Espriu: «Que no sigui decebuda la nostra esperança.
Que no sigui escarnida la nostra confiança».

Entre els més de 750 assistents destacava la presència
del president de la Generalitat, José Montilla; del

Jordi Porta es va mostrar content de celebrar la nit
a Terrassa, que a més de commemorar els quaranta
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anys de la creació de la delegació d’Òmnium
Cultural, és una ciutat significativa del Vallès
Occidental, comarca que ha estat un dels símbols
de la iniciativa empresarial i industrial. «Avui ens
ha de servir d’exemple de la voluntat dels catalans
i catalanes de no aturar-se mai, justament en uns
moments d’incertesa i d’un cert cansament», va
demanar el president.
Pel que fa a la cultura, en el discurs es va recordar que
cal recuperar l’agenda i afrontar amb coratge els reptes
existents. «De reptes, a principis d’aquest segle xxi, és
ben clar que en tenim i ja són prou sabuts», va assegurar
Jordi Porta. Però l’acceleració dels canvis socials en
l’àmbit internacional requereix de respostes específiques
en cada context concret, segons va explicar.

D’altra banda, referent a la llengua, «l’instrument
cultural bàsic i fonamental en la festa d’aquesta nit»,
tal i com va manifestar Porta, «hem de reconèixer el
treball i l’esforç que fan molts creadors i creadores,
un esforç que ha merescut el reconeixement
internacional de la nostra producció literària». Per
posar algun exemple, el president es va referir a
obres com Les veus del Pamano, de Jaume Cabré,
de la que se n’han venut més de 300.000 exemplars
en alemany; i les obres d’altres autors com Emili
Rosales, Carme Riera o Maria Barbal, que han estat
traduïts a més d’una dotzena de llengües a tot el món.
Tanmateix, Jordi Porta va recordar que «curiosament,
la producció literària catalana té menys acollida en
les editorials en llengua castellana».

L’any 1947 els editors Aymà van crear el premi
Joanot Martorell de novel·la. Durant els primers
tres anys de celebració la novel·la guanyadora no
es va poder publicar. Va ser en aquell moment
quan Josep Maria Cruzet, responsable de
l’Editorial Selecta, va proposar als germans Aymà
treballar conjuntament. Cruzet els va oferir tres
coses: compartir el premi, la publicació de l’obra
guanyadora a les dues editorials i la concessió
pública del premi. Va ser a partir d’aquests acords
que l’any 1951 va tenir lloc la primera celebració

Una pinzellada d’història

Entre els més de 750 assistents
destacava la presència del
president de la Generalitat, José
Montilla.

L’acte va seguir amb una magnífica
vetllada gastronòmica a càrrec de
destacats cuiners terrassencs.

La Nit de Santa Llúcia es remunta a l’any
1951, quan Josep Maria Cruzet, responsable
de l’Editorial Selecta i fundador de la llibreria
Catalònia, amb la col·laboració dels editors Aymà,
van posar en marxa un certamen literari. La
jornada anava més enllà dels dos premis que es
lliuraven en aquella època a Catalunya: el Nadal
i el Ciudad de Barcelona, tots dos per a obres en
castellà. L’objectiu d’aquesta festa era recuperar
l’esperit de les nits literàries que es van donar en
l’època de la Generalitat republicana i que anaven
més enllà d’una festa estrictament literària ja que
es convertien en un punt de reunió, d’aspiracions,
d’il·lusions i de projectes de promoció i difusió de
la llengua i cultura catalanes.
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"L'espectacle creat expressament per a l'ocasió posava de
manifest el relleu universal de la cultura catalana amb imatges
impactants com la d'una geganta que presidia l'escenari"
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La 59a Nit de Santa Llúcia va estar
marcada per l’impactant espectacle
de la Fura dels Baus.

A la llarga llista de premiats hi ha
molts dels principals noms de la
literatura catalana contemporània.

dedicada només a la concessió corresponent a la
tercera convocatòria del premi Joanot Martorell.
El premiat va ser Josep Pla. Tot i les condicions
desfavorables per a la projecció cultural i social
de l’obra guanyadora, aquella primera edició va
representar la primera gran vetllada dedicada a la
literatura catalana sota el franquisme.
L’any 1999 se celebrà el cinquantè aniversari de la
nit de Santa Llúcia, la qual cosa confirma l’excel·lent
moment de salut de la primera jornada literària de
la cultura en català.

El poeta Joan Margarit va llegir un poema d’homenatge al desaparegut editor Isidor Cònsul, una figura clau de les
lletres catalanes.
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Una diada ben activa
Amb l’objectiu de donar a conèixer la tasca com a difusors de la cultura catalana i contribuir a fer encara més
gran aquesta Festa, es van organitzar un seguit d’activitats
arreu del territori durant la diada de Sant Jordi. Aquesta
jornada tan assenyalada és per a Òmnium una festa en
la qual, si bé els escriptors i les lletres en són els protagonistes, també és important que tothom hi participi
activament. El 2009 es va voler fer un pas endavant i
presentar una sèrie d’activitats diverses amb l’objectiu
d’apropar la cultura catalana a la ciutadania.
Els autors guanyadors dels premis de la Nit de Santa Llúcia (Julià de Jòdar, Sebastià Alzamora, Joaquim
Pijoan, Lluis-Anton Baulenas i Víctor Alexandre) i alguns premiats d’Honor (Montserrat Abelló i Baltasar
Porcel) van signar llibres a la parada d’Òmnium a la

Rambla de Catalunya i, a més, els visitants van poder
participar en un joc de relacionar conceptes per posar
a prova els seus coneixements sobre cultura catalana.
A Gavà es van organitzar recitals poètics, cant improvisat a Girona i lectura radiofònica a Cambrils. Girona, Lloret de Mar,Vic, Reus, Sabadell, Igualada, Gavà,
Tortosa, per dir-ne només unes quantes, van posar una
parada amb material divulgatiu i llibres.

En concret
El Casal del Centre de Gavà va aprofitar la jornada
de Sant Jordi per organitzar una lectura de poemes de
Joan Salvat-Papasseit, amb la interpretació de la rap
soda Cinta Massip i l’acompanyament amb acordió
de Joan Alavedra.

Els guanyadors dels premis de la
Nit de Santa Llúcia van signar
llibres a la parada d’Òmnium a la
Rambla de Catalunya de Barcelona.

Els autors guanyadors dels premis de la Nit de Santa Llúcia i alguns premiats
d’Honor van signar llibres a la parada d’Òmnium a la Rambla de Catalunya.
A la foto Joan Anton Baulenas i Víctor Alexandre.

El 23 d’abril, Òmnium va sortir al
carrer arreu del país per donar
a conèixer la seva tasca com a
difusor de la cultura catalana.

Llengua cultura país

La vigília de Sant Jordi, Òmnium i el programa «Ànima» de TVC van organitzar un acte
a Luz de Gas per tal de reunir els principals autors i editors de la literatura catalana.

Jordi Bosch, vocal d’Òmnium, va donar la benvinguda al concert de Cesk Freixas el
mateix 23 d’abril al vespre a Barcelona

Òmnium Badalona va celebrar la segona edició d’«A
tota veu, lletres del món», un recital poètic on badalonins d’origen i nouvinguts van llegir poemes del seu
país en el seu idioma i en català. A més, per primer
cop van organitzar la «Festa de la lletra», que va reunir
escriptors, editors i llibreters del Barcelonès Nord.

Sant Jordi la lectura radiofònica de «Les Aventures Extraordinàries d’en Massagran» d’en Josep Maria Folch
i Torres. El programa «Especial Sant Jordi» es va emetre en directe, des del port de Cambrils. A més, es va
poder seguir la lectura el primer quart de cada hora
d’emissió a Ràdio Cambrils, així com a TV Cambrils
al canal 21 UHF.

Girona va gaudir del concert-taller de cant improvisat
a la plaça de Catalunya de la ciutat a càrrec de La
Quarta Carlinada.

Òmnium Berguedà va voler celebrar un cicle de
conferències per a celebrar el Sant Jordi. «Formació
d’un país» va ser el títol de la jornada a càrrec d’Albert
Rumbo i Soler, desenvolupada a la Sala d’actes del
Casal d’Europa.

La regidoria de cultura de Cambrils i Ràdio Cambrils, juntament amb Òmnium, van organitzar per a
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Les Nits d’Òmnium – Via Fora!
Òmnium i Via Fora! van omplir, per segon any
consecutiu, dues nits de juliol de música feta en català
de grups amb projecció. Enguany va ser el torn dels
empordanesos Ix! i dels valencians Verdcel.
El 9 de juliol,Verdcel va protagonitzar la primera de
les Nits Òmnium. Aquest grup, que principalment
fa ús de la cançó d’autor i el folk –però també
de recursos audiovisuals, plàstics, poètics i teatrals–

va presentar el seu nou treball, un espectacle amb
nom de dona: Sàmara.
La segona nit la va omplir el concert d’Ix!, un
grup de músics inquiets que s’han ajuntat en un
projecte comú en llengua catalana després de
diferents experiències. Ix! va aprofitar la jornada
per presentar el seu disc Autòmat infinit (pop rock
català).

La formació Ix! van cloure «Les Nits d’Òmnium – Via fora!»
amb el seu pop amb regust empordanès

Dimecres plens de cultura
Llibres, revistes, diccionaris, pel·lícules, discs... són
els protagonistes dels dimecres a la seu nacional
d’Òmnium.
La primera cita setmanal del 2009 es va viure amb
Josep Romeu. En un tast en directe de música i veu,
el jove cantautor tarragoní va presentar el 21 de
gener a la seu nacional d’Òmnium Cultural, Petjades,
el seu primer treball discogràfic. Compromès amb
els moviments socials i l’alliberament nacional dels
Països Catalans, Romeu fusiona en aquest disc la
poesia, la cançó d’autor i la protesta.
Amb aquesta inauguració musical, el programa
setmanal de trobades culturals va portar a Òmnium
llibres tan interessants com La represa (1946-1956),
d’Albert Manent; El moment de dir prou, de Toni

Strubell; Amb llengua o sense, de Toni Soler; La
vaga d’usuaris de tramvies de Barcelona de 1957, de
Maria Coll i Josep Puig; Els morts clandestins. Les
fosses comunes de la guerra civil a Catalunya 1936-1939,
de Queralt Solé; El malestar en la cultura catalana,
de Josep-Anton Fernández; De la consciència a la
conducta. L’experiència de Tallers per la Llengua; Per un
civisme de la globalitat, de Ricard Lobo; Catalunya al
món. La presència catalana al món: segles XIX i XX,
d’Antoni Segura i Josep M. Solé i Sabaté; Estimat
doctor/Admirat mestre. L´esperit d´una amistat en 79
cartes, de Pau Casals i Josep Trueta; La transparència
del cigne, d’Irene Ricó; La cultura de la cobdícia. Les
claus de la crisi econòmica a Catalunya, de Francesc
Cabana, i L’estel i les onades, de Ferran Margarit.
També va haver-hi espai per a la presentació del
còmic Ramon Llull. La controvèrsia jueva.
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Irene Ricó va participar al programa setmanal de trobades culturals
dels dimecres per parlar del seu llibre La transparència del cigne.
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Amb la Biennal d’Art Contemporani
Català
La seu nacional d’Òmnium va acollir el mes d’abril
la presentació de la XV Biennal d’Art Contemporani
Català. El president Jordi Porta va posar de manifest
l’interès de l’entitat a col·laborar en aquesta iniciativa
que consisteix en una exposició itinerant per Catalunya i Andorra de les obres de nou artistes, seleccionats
prèviament d’entre 300 participants. La Biennal, que fa
31 anys que se celebra, vol ser una ajuda a la divulgació
d’obres fresques i innovadores d’artistes novells entre
el públic general del territori català. L’organització de
la Biennal ha visitat durant l’any una sèrie de localitats
catalanes com ara Sant Cugat, Lleida, Cambrils, Rubí,
Encamp, Sant Feliu de Llobregat,Vilafranca del Penedès, Olesa de Montserrat, Mollet del Vallès o Sant Joan
de les Abadesses, entre d’altres.

Després de la presentació, a principis de març, del capítol de llengua de la proposta de Llei del Cinema de
Catalunya per part del Conseller de Cultura i Mitjans
de Comunicació, Joan Manel Tresserras, Òmnium va
valorar com a bona iniciativa la proposta. L’entitat va
declarar que «la situació de clara desigualtat que viu la
llengua catalana en l’oferta cinematogràfica actual, ha
estat i continua sent motiu de denúncia per part de les
entitats que treballem per la llengua com Òmnium
Cultural». En paraules del president de l’entitat, Jordi
Porta, aquesta és «una assignatura pendent» que amb la
base de llei s’acosta a una possible solució.

Suport al musical «He mirat aquesta
terra»
Òmnium Cultural, La Locomotora Negra, la Coral
Sant Jordi, l’Ajuntament d’Arenys de Mar i Concert
Studio (Festival del Mil·lenni) van presentar, en roda
de premsa, el projecte musical «He mirat aquesta terra», cantata jazz per a orquestra, cor i solistes amb
música de Ricard Gili sobre textos de Salvador Espriu. Es tracta d’una proposta absolutament inèdita, a
la qual Òmnium Cultural va donar suport pel que fa

Bona valoració
de la llei de
cinema en català

a la difusió. L’estrena de l’obra va tenir lloc a Arenys
de Mar, pàtria poètica de Salvador Espriu els dies 14 i
15 de març, i la seva presentació a Barcelona es va fer
al Palau de la Música dintre del Festival del Mil·lenni
el dies 19 i 27 de març. Aquest darrer dia l’espectacle
va ser emès via satèl·lit en directe a 8 sales del Circuït
Català de Cinema Digital (Mollerussa,Tàrrega, Berga,
Palamós,Valls, Lleida, La Seu d’Urgell i Terrassa).
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Alt Empordà

Figueres
estrena
«Tast de
Poetes»
Bages

Estímul
per a la
cultura

Catalunya Nord

Premis
literaris a
Perpinyà

La Garrotxa

Una
comarca
activa

«Tast de Poetes» és un nou projecte
d’Òmnium Alt Empordà que vol ser
la festa anual de la poesia a la comarca.
El 2009 es va dedicar a la poeta Maria Àngels Anglada, que fou membre
fundadora de la seu territorial, amb
motiu de la commemoració del desè
aniversari de la seva mort. Recordem
la recitació escenificada que alum-

nes de batxillerat d’Arts Escèniques
de l’IES Alexandre Deulofeu de Figueres van fer a partir d’una tria dels
seus poemes. A més, la seu de l’Alt
Empordà va participar en la 3ª edició
del Giroscopi Cultural, una fira de
les iniciatives culturals i una mostra
d’entitats culturals de les comarques
gironines.

La seu del Bages va donar suport a la
cultura catalana amb diferents propostes com el novè premi Amat-Piniella
a la La noia del ball, de Jordi Coca; els
premis Bages Juvenils de Literatura i
Vila de Cardona o el premi Bages de
Cultura per a Lluís Guerrero i Sala.
També es va celebrar un recital poètic
amb Manuel Forcano, en el Dia Internacional de la Poesia.

Presentacions de
llibres
La seu del Gironès es va obrir als socis i a la resta de
la societat amb presentacions de llibres, com Els Spin
Doctors de Toni Aira o Mamífers Peluts, amb la participació de Celdoni Fonoll (l’autor) i Lloll Bertran. Així
mateix, el lingüista nord-americà Philip D. Rasico va
visitar la seu per oferir una conferència deliciosa al
voltant de la figura de Joan Coromines.
Mataró

Foment de la literatura
Mataró va voler fomentar la lectura i l’estudi literari
amb el XV Cicle Llegir la Literatura, sota el títol
Literatura i... , amb Narcís Comadira, J. Pla i Carrera,
David Jou i Màrius Serra. El Concurs Literari per
a Escolars Memorial Joaquim Casas va recollir els
treballs de més de 900 estudiants de la ciutat.

Es van lliurar quatre premis literaris:
Ramon Juncosa d’assaig i biografia,
Catalunya Nord d’assaig, Joves
escriptors, de narrativa, i Francesc
Català, de poesia. La seu també va
organitzar l’exposició «Els íbers» i
un curs d’Història de Catalunya,
aquest darrer en col·laboració amb
la Fundació d’Estudis Històrics de
Catalunya.
Al desembre, Òmnium La Garrotxa
va portar l’Escolania de Montserrat
a Olot amb una gran afluència de
públic. Durant el mes d’octubre, van
tenir lloc els tradicionals actes del
Correllengua 2009 a la Garrotxa. Els
socis de la comarca, a més, van poder

Gironès

Osona

Òmnium Osona surt al
carrer

participar de dues sortides al teatre
per veure Mort de dama i Il Trovatore.
Cal destacar, també, que Òmnium
Cultural va acollir el grup Rialles
amb espectacles per a nens i nenes
i de tots els generes, i l’organització
del Carnaval Infantil.
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A principis d’abril, els visitants a la tradicional fira
de primavera vigatana, el Mercat del Ram, van tenir
ocasió de conèixer de primera mà què fa Òmnium
Cultural. La setmana de Sant Jordi, va col·laborar amb
Cine Club Vic amb una sessió de cinema català de
la Filmoteca amb Dies d’agost, de Marc Recha, i una
taula rodona que va debatre l’actual desenvolupament
de la nova llei del cinema i l’estat del cinema català en
general. La mateixa Diada de Sant Jordi va estar present al carrer en una paradeta informativa a la Rambla
del Passeig de Vic on es venien el llibres publicats per
Òmnium, entre ells Inventat en català de Maria Josep
Picó i es va fer captació de socis.

Sabadell
Selva Marítima

Exposicions
a Blanes
Solsonès

Premis
DRAC

Òmnium Selva Marítima va
centrar la seva activitat cultural en
l’organització d’exposicions de caire divers: l’exposició del Joan Oliveras «Escuts del Barça. Fem Barça»,

amb la col·laboració de la Penya
Barcelonista de Blanes, i la mostra
fotogràfica sobre el Senegal que
es va completar amb un col·loqui
sobre la població nouvinguda.

La seu territorial del Solsonès va
tenir com a acte central el lliurament dels premis DRAC durant
la diada de Sant Jordi que va anar
acompanyat de l’actuació de Maria del Mar Bonet i Dani Espasa.
La seva activitat a l’entorn de la
literatura va continuar amb presentacions de llibres com Brots de
saüc, de Francesc Culleré o El més
bell rebrot de l’esbart de Vic, obra
poètica completa de Mercè Font i

Codina. A més, es va dur a terme
una exposició sobre Els Trobadors i la conferència «Guerra i
pau; què hi diuen els museus?».
D’altra banda, Isabel-Clara Simó
va protagonitzar la conferència
«Catalunya avui» i sota el títol
«Sant Galderic, patró de la pagesia
catalana», Felip Vendrell i Antoni
Pladevall van recordar aquesta
figura clau en el calendari de
tradicions catalanes.

Sortides Culturals
Des d’Òmnium Sabadell es van organitzar diverses
sortides durant l’any: El Romànic de Vic i Sant Pere
de Casserres; la València dels Bòrgia; Sevilla, patrimoni
i tradicions de l’Al-Andalus. A més, els socis van
anar junts al Teatre Nacional de Catalunya per veure
La casa dels cors trencats, de George Bernard Shaw i
Una comèdia espanyola de Yasmine Reza. A més, es va
visitar l’exposició sobre els 50 anys de l’Editorial Rafael Dalmau i s’ha organitzat un acte d’homenatge a
Xesco Boix pel 25è aniversari de la seva mort. També
s’hi van presentar un seguit de llibres.
Sant Cugat

Homenatge a Sagarra
Sota el títol Nadal a casa, Òmnium Sant Cugat va
organitzar un muntatge poètic basat en el Poema de
Nadal de Josep Maria de Sagarra. Desenes de nens
i nenes van participar en l’acte benèfic abans de les
festes nadalenques. A més, els tres grans eixos de la seu
a nivell cultural, la Nit Literària, el Premi Pere Ferrer
de narrativa històrica breu i la Flama del Canigó es
van consolidar plenament.
Selva Interior

Recuperació de
tradicions
Tarragonès

Premis
Ciutat de
Tarragona

L’escriptor Màrius Serra va dirigir
l’acte de presentació dels llibres dels
Premis Literaris Ciutat de Tarragona.
A més, Òmnium Tarragonès va
lliurar el XXXII Premi El Balcó al
Tarragoní de l’any a Josep Sendra i

Navarro, president de la Cooperativa
Obrera Tarraconense durant 25 anys
i d’altres entitats socioculturals de
Tarragona, i també polític al Congrés
en les Corts Constituents i diputat al
Parlament de Catalunya.
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La vigília de Nadal, Òmnium Selva Interior va dur
a terme l’activitat popular i tradicional de Fer Cagar
el Tió. Es va aprofitar per explicar a la mainada el
significat d’aquesta tradició tan nostra. A més, aquesta
seu territorial ha instaurat «La sardana d’Òmnium»,
un petit curs d’iniciació a aquesta dansa adreçada
sobretot als més petits.

Llengua cultura país

Una Diada festiva i
reivindicativa arreu del
territori
Com ja és habitual, els actes de la Diada van
comptar amb una gran participació de la ciutadania
tant durant els dies previs com el mateix onze de
setembre.Una gran varietat d’actes van commemorar
la pèrdua de les llibertats del poble català el 1714.
Una Diada festiva i per a tots els públics, però amb
un gran component de reivindicació dels drets dels
catalans.
La jornada va començat per a Òmnium al
monument a Rafael Casanova on juntament amb els
altres membres de Federació Llull –ACPV i OCB–
van fer la tradicional ofrena. Socis i simpatitzants de
les tres entitats van acompanyar els seus directius al
so dels tres himnes nacionals.
De bon matí, i al Passeig de Lluís Companys, va
començar l’activitat de celebració de la Diada
amb els actes d’Òmnium emmarcats en la Festa
per la Llibertat i la Mostra d’entitats dels Països
Catalans organitzada per Gent de la Terra. A
mesura que avançava el dia, l’afluència de públic
s’anava multiplicant i centenars de nens i nenes
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van participar en les activitats del «Viu l’Onze
en família!». Des de jocs per a nens de 0 a 5 anys
fins a curses de sacs per a grans i petits passant per
jocs relacionats amb la cultura, el país i la llengua
catalana van omplir de festa i diversió el matí de
l’Onze.
L’espai Òmnium va gaudir també d’un gran
nombre de visitants que, durant tot el dia, podien
demanar informació de l’entitat, fer-se’n socis i, fins
i tot, signar per la ILP «Televisió sense fronteres»
per poder veure TV3 al País Valencià, promoguda
per l’ACPV.
Al migdia es va poder gaudir d’un dinar popular i
al vespre es va poder assistir al concert de la Festa
per la Llibertat, en aquesta ocasió amb Mazoni,
Gertrudis i la Gossa Sorda.

El manifest va defensar el dret de
Catalunya a «decidir lliurement
el seu futur i a aspirar, si vol, a la
plena sobirania».

Llengua cultura país
la societat catalana. Un estatut desvirtuat, que no
respecti els acords competencials, el reconeixement
del caràcter nacional de Catalunya o l’equiparació
del deure de coneixement entre les llengües oficials,
seria una estafa política impresentable, després
d’haver assegurat que es respectaria la voluntat
expressada pel Parlament de Catalunya. «Però que
quedi ben clar que aquest no seria el fracàs del
catalanisme, sinó de l’Estat autonòmic», assegurava
el manifest.

Deu anys després del seu inici, les persones, entitats
i institucions que donen suport a la Festa per la
Llibertat arreu dels Països Catalans reafirmen la
voluntat de continuar treballant per una societat
justa. Com ja és habitual, els actes de la Diada
van comptar amb una gran participació de la
ciutadania tant durant els dies previs com el mateix
Onze de setembre. Una gran varietat d’actes
van commemorar la pèrdua de les llibertats del
poble català el 1714. Una Diada festiva i per a
tots els públics, però amb un gran component de
reivindicació dels drets dels catalans.

«Som una nació. Nosaltres decidim»
Els actes d’Òmnium per la Diada es van celebrar
sota el lema «Som una nació. Nosaltres decidim» que
encapçalava el manifest signat per unes 200 entitats de
la societat civil. El text defensava el dret de Catalunya
a «decidir lliurement el seu futur i a aspirar, si vol, a
la plena sobirania». A més, referint-se a la sentència
que el Tribunal Constitucional ha d’emetre sobre
l’Estatut, s’afirmava que «no és democràticament
legítim que el pacte polític dels poders legislatius
català i espanyol sigui ara desvirtuat amb més
retallades». El manifest també deia que si l’Estatut és
«desvirtuat» haurà fracassat l’autonomisme i serà el
«punt de partida» cap a la sobirania.
El text alertava que un sistema de finançament
que acabi mantenint amb nous subterfugis l’espoli
fiscal de Catalunya en comptes d’arribar a un tracte
equivalent al sistema de concert econòmic seria un
frau i faria inviables les polítiques socials que reclama

Al matí es va participar a l’ofrena floral a Rafael de Casanovas i al vespre es va poder assistir al concert de la Festa
per la Llibertat, amb Mazoni, Gertrudis i la Gossa Sorda.
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Centenars de nens i nenes van
participar de les activitats del «Viu
l’Onze en família!», amb un seguit
de jocs.

acord de totes les forces catalanistes de debò». En
aquest sentit, el text plantejava «qui podrà atrevir-se a
defensar que ens cal continuar subordinats a un Estat
que ni tan sols és capaç de mantenir els compromisos
contrets democràticament?». Per això, es demana
un projecte que respongui a la voluntat popular i
respecti plenament «el nostre dret a decidir. Perquè
som una nació i nosaltres decidim.

Les torxes s’encenen arreu del país

L’espai Òmnium va gaudir d’un gran nombre de
visitants al llarg del dia.

En aquests anys serà doncs, i segons el document,
més decisiva que mai la unitat de la societat i de totes
les forces catalanistes en l’afirmació de la dignitat i
dels drets nacionals de Catalunya: «És especialment
important que la nostra resposta davant del previsible
desenllaç negatiu del procés estatutari sigui tan
enèrgica com serena, tan carregada de convicció
com elaborada sistemàticament i amb el més ampli

30

A partir d’experiències com la d’Osona o del
Gironès, enguany més seus territorials d’Òmnium
han dut a terme una Marxa de Torxes. Es tracta
d’un acte simbòlic de reivindicació nacional amb
esperit unitari i transversal on el vespre del 10
de setembre socis i simpatitzants d’Òmnium van
participar-hi activament.Aquest 2009, Òmnium va
organitzar marxes de torxes a Girona, Olot, Santa
Coloma de Farners i va participar activament,
junt amb altres entitats, en l’organització de la
Marxa dels Vigatans a Osona i les marxes de torxes
de Manresa i Tortosa. En alguns punts, els actes
acabaven amb un concert o amb la lectura del
manifest. A més, Barcelona va acollir un acte al
Fossar de les Moreres on després de la Marxa de
Torxes es van dur a terme els parlaments de Jordi
Miravet, president del Memorial 1714; d’Isidor
Marí, vocal de la Junta d’Òmnium; i de Jordi
Porta, president d’Òmnium.

Ofrenes florals i memòria històrica
Per una banda, diverses juntes de les seus territorials van
celebrar la Diada amb una ofrena floral al monument

Òmnium va organitzar marxes
de torxes a Girona, Olot, Santa
Coloma de Farners i va contribuir a
les d’Osona, Manresa i Tortosa.

La Festa es configura com un acte
polític de la societat civil catalana,
per celebrar la Diada de manera
festiva i alhora reivindicativa.

de Rafael Casanova de la ciutat o a altres punts
simbòlics i la lectura del manifest. En són exemples
l’Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant
Cugat del Vallès, Badalona, Figueres, Lleida, Mataró,
Lloret de Mar, Reus, Sabadell i Tarragona.

organismes i institucions oficials com en els mitjans
de comunicació. Dins el cicle de poesia «Sonets»
es van interpretar «Les veus de l’Alguer», cançons
del compositor català Manuel Garcia Morante
sobre poemes de Rafael Caria i Antoni Canu.
Sabadell també va arrencar la commemoració amb
l'espectacle «Narcisa Freixas, dona de la Renaixença»,
diverses composicions musicals de Narcisa Freixas a
mode d’homenatge: música infantil, danses, música
coral, obra lírica.

D’altra banda, alguns territoris van voler donar un
vessant més pedagògic. Òmnium Barcelonès Nord va
oferir una ruta històrica amb historiadors del Museu
de Badalona, així com Òmnium Ponent va fer també
un recorregut guiat per tal de reconèixer els espais més
emblemàtics de Lleida durant la guerra de Successió.
I a l’Alt Empordà, Òmnium va coorganitzar amb
l’Ajuntament de Figueres i l’entitat cultural Atenea
la conferència «Una visió de la guerra de Successió,
del marc internacional a l’espai empordanès» de Pere
Gifre i Ribas, Doctor en Història.
Òmnium Berguedà, per la seva part, va voler
aprofitar la commemoració de l’Onze de Setembre
per fer el lliurament dels «I Premis Climent Forner.
El català llengua d’acollida». També en el marc
de la Diada, Òmnium Ponent va organitzar la
conferència de Joan Solà «Què fa el polític i què
fa el lingüista», a la Sala Víctor Siurana del Rectorat
de la UdL; al llarg d’aquesta va destacar la necessitat
de fer del català una llengua digna, desacomplexada,
útil i necessària en tots els àmbits socials, tant en els
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A Girona, la Marxa de Torxes va incrementar el seu éxit
durant la tercera edició

La Flama encén fogueres
arreu dels Països Catalans
Any rere any, la Flama del Canigó arriba a pobles i
ciutats d’arreu del nostre territori mercès a la feina
desinteressada de centenars de persones, entitats i
plataformes que es preocupen d’escampar la Flama
que baixa des del cim del Canigó la nit del 22 al
23 de juny.

polítiques i socials, superant períodes històrics molt
difícils al llarg dels temps. A més, el text reivindica
que «la festa de Sant Joan, arrelada en la major part
dels territoris que conformen els Països Catalans,
pot contribuir a recuperar el sentit de nació d’una
comunitat històrica com a símbol d’esperança».

Es tracta d’un projecte plural, participatiu i que
mostra la força de la societat civil implicada:
associacions culturals, centres excursionistes, entitats
esportives, ajuntaments, colles de diables, ateneus,
centres musicals, associacions de veïns, i les mateixes
seus territorials d’Òmnium esdevenen equips de
foc encarregats de transportar i rebre la Flama, amb
la que s’encendran les fogueres de Sant Joan.

La Flama s’encén arreu del territori
En l’edició del 2009, Òmnium Cultural i Tradicions
i Costums van dedicar tots els seus esforços a reforçar
l’estructura organitzativa i a dotar els milers de
voluntaris que hi participaven del material necessari
per fer-ne difusió, com també d’una pàgina web
renovada. Es calcula que amb la Flama del Canigó
s’encenen unes 30.000 fogueres des de la Catalunya
del Nord fins al País Valencià, passant per la Franja
de Ponent, el Principat i les Illes Balears.

24 de juny, festa nacional
Mesos abans de Sant Joan, Òmnium envia una
moció als ajuntaments del país per tal de declarar la
festa de Sant Joan com la festa nacional dels Països
Catalans. El text de la moció remarca el caràcter
social i col·lectiu de la festa que des de fa segles
es du a terme als territoris de parla catalana. De
la mateixa manera, en destaca la vigència actual
i que l’ha fet sobreviure a les diverses situacions
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Diverses entitats i societat civil en
general contribueixen a escampar
aquest foc, símbol d’unitat i diàleg.
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I com és habitual, la Flama va ser rebuda al migdia pel
president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach,
on se li va donar la benvinguda institucional.
Barcelona: La Flama amb aires de circ
La tradicional arribada de la Flama a la plaça de Sant
Jaume, organitzada per Òmnium Cultural, va venir
en aquesta edició acompanyada de la màgia del circ
quan va entrar rodant de la mà d’un acròbata.

Com és habitual, la Flama va ser rebuda pel president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, qui li va donar la
benvinguda institucional.

Com cada any, els diferents actes de rebuda de la
Flama incloïen la lectura del missatge, enguany
elaborat per l’escriptor i Premi d’Honor Joan
Francesc Mira. La Flama, però, va arribar de
maneres diverses a cada territori. A les Terres de
l’Ebre es va escampar a través del riu amb llagut des
de l’Aldea fins a Móra d’Ebre passant per diferents
poblacions.
Al Maresme, el foc va viatjar des del cim del Canigó
amb BTT, mentre que a Barcelona, la Flama va
arribar a la plaça de Sant Jaume rodant de la mà
d’un acròbata. A Manlleu, es va encendre el gresol
del monument dels Països Catalans de bon matí. A
Igualada celebraven el 25è aniversari de l’arribada
de la Flama a la població i per això van organitzar
una rebuda especial amb correfoc i una gran revetlla.

Els atletes de la Secció Excursionista de l’Ateneu
Santjustenc van fer el relleu simbòlic a un home
dalt d’una gran bola vermella, símbol de foc. En
arribar a la plaça, l’esperava un passadís de flames
representades per cinquanta globus del color del
foc –groc, vermell i taronja– cadascun dels quals
amb el nom d’una població dels Països Catalans.
A mesura que la Flama feia camí entre les flamesglobus, aquests s’enlairaven com a símbol del foc
que torna als pobles després d’haver-ne sortit com
a llenya.
El punt final el van posar quatre formacions musicals
arribades de les quatre cantonades de la Plaça de
Sant Jaume simbolitzant els quatre territoris de
parla catalana que s’uneixen per retre homenatge a
la Flama del Canigó.

La Flama va viatjar per tot el territori en forma de relleus.
A la imatge, el peveter de la Plaça Sant Jaume d’on la
Flama va sortir cap als diferents barris de la ciutat.
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Després de l’acte, el foc provinent del Canigó va
seguir escampant-se pels barris de la ciutat on
hi tenien lloc revetlles de Sant Joan gràcies a les
entitats i grups de gent que desinteressadament van
anar a buscar-la a la Plaça Sant Jaume.

Llengua cultura país

MANRESA ACULL LA SEGONA TROBADA DE JOVES D’ÒMNIUM
Manresa va acollir a finals del mes de novembre la
Segona Trobada de Joves d’Òmnium; la primera va
tenir lloc el mateix mes de l’any anterior a Coma-ruga.
Es tracta d’un espai de formació i reflexió que, alhora,
permet als socis més joves de l’entitat crear xarxa amb
gent de la mateixa edat i de diferents territoris.
Una trentena de joves d’arreu de Catalunya i alguns
de les Illes Balears van passar un cap de setmana a l’al-

berg de joventut de Manresa on, després de la salutació del president d’Òmnium Bages, Jaume Puig, van
tenir lloc diverses taules rodones. Sota el títol «Catalunya i els Països Catalans», Jaume Hortolà, de l’Associació Cultural Cívica Tirant Lo Blanc; Toni Trobat, de
l’Obra Cultural Balear; i Àlvar Thomas, sociòleg, van
posar en qüestió el concepte de Països Catalans. La
jornada va continuar amb la projecció de la pel·lícula
Catalunya sota España i amb les reflexions de la seva
directora, Isona Passola, i del periodista Francesc-Marc
Àlvaro. Els participants van poder gaudir d’una visita
guiada pels carrers de Manresa i van descobrir, així,
alguns detalls de la localitat on es trobaven.
A la jornada també van participar Mònica Sabata,
presidenta de la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR);
Joaquim Boixareu, membre de la junta de FemCat,
Fundació Privada d’Empresaris; i Àngel Cortadelles, director general de Relacions Internacionals de
la Generalitat de Catalunya. La trobada es va tancar
diumenge abans de dinar amb una sessió de conclusions encapçalada per Joan Abellà, vicepresident
d’Òmnium Cultural, i Toni Reig, membre de la
Junta Nacional.

La trobada és un espai de formació
i reflexió que permet crear xarxa
amb gent de la mateixa edat i de
diferents territoris.

També van tenir lloc altres activitats per afavorir
la coneixença i l’intercanvi d’experiències entre els
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participants durant els diferents moments de convivència del cap de setmana.
«Va venir força gent nova, que no coneixíem», va recordar després de la trobada Sergi Sabaté, un dels impulsors del grup. «Ara falta veure si s’implicaran només
participants als actes que fem o si també s’animaran a
organitzar-ne i sumar-se al nucli més actiu», va afegir.
La principal conseqüència de la proposta, segons Sabaté, era establir «un calendari d’activitats per a joves
arreu del territori», que tinguin com a denominador
comú Catalunya i els tres pilars d’Òmnium Cultural
(llengua, cultura, país), però de tipologies ben diverses,
des d’actes esportius fins a actuacions musicals o sopars, en paraules del Sergi.
El «precedent»
Òmnium Cultural va organitzar la primera trobada
només per a socis i simpatitzants joves, d’entre 18
i 25 anys el 2008. La cita va tenir lloc el 8 i 9 de
novembre a l’alberg Santa Maria del Mar, a Comaruga. S’hi van aplegar 42 nois i noies, la majoria
dels quals no es coneixia d’abans. Els fruits? A banda d’un cap de setmana de conferències i jocs de
coneixença, el vincle continua a través de la xarxa,
des dels blocs, galeries de fotos, grups de Facebook
i pàgines de Twitter que han tirat endavant un grup
de participants.

Llengua cultura país

Jordi Porta al Parlament per la nova llei d’acollida
El president d’Òmnium Cultural, Jordi Porta, va
comparèixer al Parlament de Catalunya per fer
extensiva a la Comissió de Benestar i Immigració
l’opinió d’Òmnium amb relació al Projecte de
llei d’acollida de les persones immigrades i les
retornades a Catalunya (353-00657/08).
En la ronda de consulta de la Comissió a diverses
entitats de la societat civil, Jordi Porta va demanar
que siguem capaços, des del marc d’aquesta nova
llei, de convidar a les persones (inscrites als cursos)
a formar part i sentir-se part d’aquesta societat,
d’aquest país. «Ha de ser un espai de reconeixement
de la ciutadania, un espai obert a la construcció

conjunta, a la participació i al diàleg», va reclamar
Porta. El president de l’entitat catalana va alertar
que «hem de tenir en compte que per a moltes
persones aquests cursos seran el primer contacte
amb la societat catalana, per això, és important
mostrar respecte i reconeixement». En opinió
de Porta, «han de convidar i seduir mostrant una
societat viva, rica, dinàmica, oberta, especial, a la
que val la pena adherir-s’hi». En aquest sentit, el
president va suggerir que caldria incloure activitats
participatives i relacionades amb les entitats de
l’entorn i fer-ho amb iniciatives com les que ja
està portant a terme Òmnium des del programa
«Quedem?».

Pel què fa a la llengua catalana va remarcar que
«creiem adequat que l’aprenentatge lingüístic
ofert pels serveis de primera acollida comenci per
l’adquisició de competències bàsiques en llengua
catalana». Com és lògic, va afegir, «el servei ha de
facilitar també l’adquisició de la llengua castellana
però l’experiència demostra que si es comença per
la catalana la població acaba essent bilingüe». Si, en
canvi, es comença en castellà les persones acaben
monolingües en aquesta llengua. Es tracta de facilitar
que tothom tingui igualtat d’oportunitats, també
lingüístiques, en l’àmbit laboral i en la societat de
la qual forma part, va explicar Joan Porta en la seva
compareixença al Parlament.

Òmnium a la taula d’immigració
La Taula de Ciutadania i Immigració (TCI) és
un òrgan per a la participació del conjunt de
la població i de les seves organitzacions en les
polítiques de ciutadania i immigració. Pretén
dotar la Generalitat, els ens locals, les entitats,
els sindicats i les patronals d’un espai de
diàleg i intercanvi d’informació que fomenti
la cooperació estratègica en l’àmbit de les
polítiques d’immigració.
La Taula està formada per la suma de
diferents òrgans interns: el Plenari, la
Comissió permanent, els Grups de treball

i les Taules territorials. Òmnium forma part
de la Comissió permanent junt amb CEAR,
Càritas, Taula d’Entitats del Tercer Sector,
Creu Roja, Federació d’Associacions de
Veïns d’Habitatge Social de Catalunya,
Fundació SER.GI, SOS Racisme Catalunya,
Associació de Treballadors Pakistanesos de
Catalunya, Associació Cultural Ibn Batuta,
FEDELATINA, FEPERCAT, Coordinadora
d’Associacions Senegaleses, Asociación
de Mujeres Chinas en Catalunya, TahrastAmazic, i Associació Romanesa de
Catalunya.
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Des d’Òmnium es vol fomentar la participació del conjunt de la població
i de les seves organitzacions en les polítiques de ciutadania i immigració.
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350 anys del Tractat dels Pirineus
Durant el 2009 es recorden els 350 anys de la
signatura del Tractat dels Pirineus. Aquest va segellar
el final d’una guerra partint el territori dels catalans
entre dos estats: espanyol i francès, un fet que va
suposar una repressió cultural i lingüística que,
malgrat tot, no ha aconseguit fer desaparèixer la
catalanitat d’aquests territoris.
El 7 de novembre més de 5.000 persones van
participar a Perpinyà no només en el ja tradicional
acte final del Correllengua, sinó també d’un ampli
programa d’actes organitzats per denunciar aquest
Tractat dels Pirineus. En aquest marc, la fira d’entitats
organitzada per Òmnium i La Federació a la Plaça
de Catalunya va tenir una bona acollida, tot i el fred,
el vent i la pluja. 35 entitats de banda i banda dels
Pirineus van exposar els seus projectes davant els
centenars de visitants de la mostra. Més d’una desena
d’autobusos van desplaçar-se des de diferents indrets
de Catalunya i el País Valencià per assistir als actes.

Més de 5.000 persones van participar a Perpinyà per
denunciar el Tractat dels Pirineus.

Òmnium Cultural, per la seva part, va organitzar
autobusos des de les ciutats de Barcelona, Reus,
Tortosa i Igualada.
Al migdia, un dinar de germanor va reunir unes 90
persones, socis i sòcies d’Òmnium, amb presència
de diferents membres de la Junta Directiva de
l’entitat així com de les seus territorials del Baix
Camp, Mataró-Maresme o el Gironès. Al dinar hi
van assistir també representants de l’Obra Cultural
Balear (OCB). Les entitats cíviques van encapçalar
la manifestació convocada per la Comissió 350 anys
de resistència que va aplegar unes 5.000 persones
sota el lema «Esborrem el Tractat dels Pirineus».
Organitzacions juvenils, partits polítics, sindicats i
altres entitats van compondre diferents blocs dins
d’aquesta manifestació, que va acabar al Castellet de
Perpinyà amb la lectura del manifest de la marxa a
càrrec d’Hervé Pi, el so de la Muixeranga i el cant
d’Els Segadors. Després, es va iniciar una marxa de
torxes pel centre de Perpinyà fins al concert on va
destacar l’actuació del grup valencià Al Tall.
La comissió organitzadora de l’acte ha valorat molt
positivament l’assistència, amb major presència tant
de gent de la Catalunya Nord com de persones
que s’hi van desplaçar per a l’ocasió. Òmnium i
la Federació segueixen recollint adhesions al seu
manifest «Els catalans no tenim fronteres» com a
continuació de la campanya que va cloure la setmana
següent amb unes jornades a Puigcerdà.
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Òmnium impulsa
les consultes al
territori
Òmnium Cultural ha seguit el procés de les
Consultes per a la Independència des dels seus
inicis. El 12 de setembre, des d’Arenys de Munt
Jordi Porta explicitava el seu clar suport a la iniciativa: «Com a exercici democràtic el poble ha
de poder ser consultat.» Davant el trencament de
l’estructura creada inicialment, i entenent que la
unitat d’acció és la única via per a garantir l’èxit
de les consultes, Òmnium va decidir no formar
part de la coordinadora nacional. Tot i això, algunes de les seus territorials s’hi van implicar en
els casos amb garanties d’unitat i de rigor en el
funcionament.
Destaca especialment el paper d’Òmnium
Osona en la creació d’«Osona Decideix» on s’hi
van involucrar diversos membres d’Òmnium,
entre ells el president Jeroni Vinyet que en va
fer de portaveu. Altres zones amb important
implicació de la corresponent seu d’Òmnium
en l’organització de consultes van ser el Bages,
el Baix Camp, l’Alt Empordà, l’Alt Penedès,
l’Alt Urgell, l’Anoia, la Garrotxa, el Gironès,
Lleida-Ponent, Sant Cugat del Vallès, el Solsonès
i les Terres de l’Ebre. En tots els casos, s’han
format plataformes que agrupen, a més, altres
entitats.
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Escoles en Xarxa SEGUEIX CREIXENT
Escoles en Xarxa és un projecte de periodisme
digital que connecta, mitjançant un sistema de
blocs en línia, diversos centres d’educació primària
i secundària dels territoris de parla catalana. El
denominador comú d’aquests centres és que estan
interessats en la implementació de les TIC en
l’àmbit educatiu i que, en conseqüència, miren de
crear una xarxa de comunicació virtual entre els
alumnes per intercanviar informació, experiències
i impressions.
Un any més s’han fet les jornades presencials
de primària i de secundària que van reunir un

centenar de nois i noies d’arreu dels Països Catalans
cadascuna. En aquestes jornades es van fer 10 tallers
relacionats amb l’entorn visitat. Els alumnes es
van repartir en aquests tallers tenint en compte la
diversitat dialectal i geogràfica. En el treball final
es va aconseguir potenciar la llengua oral i escrita i
la comunicació dels infants, joves i professorat dels
Països Catalans.
Escoles en Xarxa s’estructura en forma de blocs
accessibles des de l’adreça http://escolesenxarxa.cat,
seguint el model de la dinàmica dels blocs presents a
Internet i de les edicions locals de Vilaweb. Hi ha un

Les jornades presencials de primària i de secundària
van reunir un centenar de nois i noies d’arreu dels
Països Catalans.

bloc unitari per a cada etapa educativa: «Intercanvis»
per a les escoles de primària i «Cròniques» per als
centre de secundària, i tant blocs com centres es van
adherint a la proposta.

I Jornada de Periodisme Digital a l’Escola
L’impacte i la presència del periodisme digital al
món educatiu són el motiu de debat de les primeres
Jornades de Periodisme Digital a l’Escola, una
iniciativa innovadora que va tenir lloc els dies 16 i
17 d’octubre.
Organitzades per Escoles en Xarxa –un projecte
d’Òmnium i VilaWeb–, el Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya i la Universitat
Autònoma de Barcelona, les jornades van constar
de tallers pràctics sobre escriptura de blocs,
publicacions, emissions de ràdio i televisió a la carta,
així com debats i conferències.

Les jornades van adreçades a totes aquelles persones
que des de l’àmbit de la comunicació o l’escola
tenen interès en l’impacte del periodisme digital a les
aules. L’organització va preveure que acollirien tant
professors com persones del món de la comunicació
passant per proveïdors de serveis educatius als
centres d’ensenyament. Entre els ponents vam trobar
professionals destacats com Miquel Calçada, Salvador
Cardús, Saül Gordillo, Pitu Martínez, Vicent Partal,
Vicent Sanchis i Imma Tubella.
Les inscripcions es van obrir el passat 10 de setembre i
es van poder fer a títol individual al web de les Jornades
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Conferència dins el programa de les primeres Jornades
de Periodisme Digital a l’Escola.

fins a esgotar-se les 230 places disponibles. El dia 16 les
conferències i tallers van tenir lloc a l’IES Menéndez
Pelayo de Barcelona i el dia 17 es van portar a terme
a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
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Els Dijous de l’Òmnium
Les sessions van començar el 15 de gener amb
una conversa amb l’escriptora Montserrat Abelló,
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2008. I
van acomiadar l’any amb la darrera jornada el 10
de desembre sota el títol «Carles Riba: l’home,
l’intel·lectual, el poeta», amb Jaume Medina, biògraf
de Riba i catedràtic de la UAB, i Sebastià Alzamora,
premi Carles Riba de poesia 2008, que va llegir
textos de l’autor.
Al llarg de l’any, el programa dels Dijous de
l’Òmnium, de caire gratuït i obert a tothom, va
oferir xerrades, ponències, taules rodones, converses,
documentals, projeccions cinematogràfiques i altres
activitats de gran interès i actualitat. La primera
setmana de febrer es va dedicar un vespre a parlar de
la gestió i defensa del patrimoni natural a Catalunya.
El vespre del 12 de febrer es va dedicar a la llengua
catalana als mitjans de comunicació. En aquesta taula
rodona, organitzada conjuntament amb el Grup de
Periodistes Ramon Barnils, diversos especialistes
van reflexionar sobre el paper de la llengua catalana
als mitjans de comunicació. Altres temes que van
omplir el mes de febrer van ser la immigració i el
treball, així com l’exclusió social a Catalunya i les
respostes des del teixit associatiu.

en català. Consells per fer un consum lingüístic
responsable»; «Dret de decidir, autodeterminació,
sobiranisme...»; o «Sinònims, neologismes o màrqueting?»
Toni Cruanyes, periodista i exdirector del diari
Avui, va ser l’encarregat d’obrir els dijous d’abril per
parlar de les perspectives de la premsa a Catalunya,
mentre que Carles Solà, membre de l’Institut
d’Estudis Catalans, i l’escriptor Enric Sòria ho van
fer la primera setmana de maig sota el títol «Ser
Joan Fuster. La recepció del pensament de Fuster
a Catalunya».
El mes de maig també va oferir jornades sobre
cinema –«L’hora del cinema català», amb Joel Joan,
president de l’Acadèmia del Cinema Català–, sobre
el folklorista Joan Amades, així com una conversa
amb el president d’Òmnium Cultural, Jordi Porta,

El març va iniciar els seus dijous amb la jornada
«La ràdio a Catalunya. Conversa amb Jordi Basté»
i va seguir amb temes tan diversos com els «40
anys del PSAN: parlen els fundadors»; «Consumim

38

Els Dijous van oferir xerrades,
ponències, taules rodones,
converses, documentals,
projeccions i altres activitats
d’interès i actualitat.
per reflexionar sobre el moment polític del país i els
reptes que té plantejats l’entitat.
Juny va acomiadar el calendari acadèmic amb
la sessió del dia 11 en què es va parlar de la
flama del Canigó com a tret de sortida dels
Focs de Sant Joan. La segona meitat de l’any va
proposar jornades tan actuals com «Entitats 2.0.
Les associacions catalanes davant les tecnologies de
la informació» o «El català a la UE: el camí cap a
l’oficialitat». També es va poder gaudir d’una sessió
cinematogràfica amb motiu del cinquantenari
de la Nova Cançó, amb la pel·lícula de Francesc
Bellmunt, La Nova Cançó.
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Visita a la seu de l’ Alguer
Una delegació de la seu nacional d’Òmnium,
representada per Josep Maria Forné, membre
de la Junta Directiva Nacional, i Marta Buch,
directora d’Òmnium Cultural, van visitar a finals
del mes de febrer la seu d’Òmnium a la ciutat
de l’Alguer. La visita tenia per objectiu conèixer
de prop els projectes que du a terme Òmnium
Cultural a l’Alguer per tal de reforçar-los i
potenciar-los des de la seu nacional. Aquesta
acció es va sumar a la tasca de reforçament
territorial en què havia estat treballant l’entitat
des de feia un any.

Els membres d’Òmnium arribats del Principat i el
president de l’entitat a l’Alguer, Gianfranco Russino,
es van entrevistar amb el regidor d’educació i el
regidor de turisme i tinent d’alcalde de l’Ajuntament
de l’Alguer amb la voluntat que el consistori donés
suport als projectes de l’entitat amb repercussió en la
vida social i cultural de la ciutat.
Al llarg del recorregut, també es va visitar La
Costura, una escola d’ensenyament trilingüe: anglès,
alguerès i català (33% del temari en cadascuna) i es
va veure de primera mà, en dues escoles alguereses,

els resultats del projecte Joan Palomba. El Projecte
Palomba del Centre de Recursos Maria Montessori
ofereix una hora de llengua catalana setmanal a
1.800 alumnes de tres a 13 anys, d’un centenar
d’aules del municipi (80% del total). Òmnium
l’Alguer hi participa aportant professors de català.
La visita es va cloure amb una trobada amb
Antonello Arru, president de la Fondazione Banco
di Sardegna amb qui es va arribar a un acord de
col·laboració. Aquesta entitat donaria suport als
projectes d’Òmnium l’Alguer a partir de 2010.

Òmnium i la Federació Catalana de futbol es reuneixen
per enfortir relacions
El president de la Federació Catalana de Futbol
(FCF), Jordi Casals, i el president d’Òmnium
Cultural, Jordi Porta, es van reunir a principis del
mes de novembre en el marc d’una trobada entre
les dues entitats que ha de permetre enfortir les
col·laboracions que ja s’havien estat portant a terme.
En la trobada, a la qual també hi van assistir Jordi
Bosch, membre de la Junta Directiva d’Òmnium,
i Xavier Torres, membre de la Junta Directiva de
la FCF, es va parlar dels reptes de la Federació en
un moment de renovació i dels possibles graus de
col·laboració en els projectes socials de la FCF.

En el moment de la trobada, Òmnium donava
suport a activitats concretes de la Federació –com el
partit anual–, amb l’objectiu, sempre manifestat, de
defensar les seleccions esportives catalanes. El 2009,
l’entitat va animar els seus socis a assistir al camp
per veure el partit entre Catalunya i l’Argentina,
que va acabar amb la victòria de la selecció nacional
catalana, amb descomptes en les entrades. A més de
la FCF, Òmnium va col·laborar amb altres entitats
esportives amb les quals comparteix objectius, com
ara el FC Barcelona, els Dragons de Perpinyà i
l’USAP.
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Jordi Porta conversa amb Jordi Casals i Xavier Torres
sobre la importància de donar suport a les seleccions
catalanes
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L’Observatori de l’Estatut,
reactivat

L’Observatori és un espai
d’informació, reflexió i acció al
voltant de la implantació de
l’Estatut de Catalunya.

Òmnium va reactivar a principis
de març l’Observatori de
l’Estatut, que s’havia obert per
primera vegada l’any 2006.

Òmnium va reactivar a principis de març
l’Observatori de l’Estatut, un espai virtual que
s’obria per primera vegada el 2006 per a debatre
el procés de creació de l’Estatut i que s’ha représ
el 2009 per aportar informació, reflexió i acció
al voltant de la implantació de l’Estatut ja vigent.
Durant la primera posada en marxa, l’Observatori
va rebre unes 25.000 visites en dos mesos, xifra que
demostra la bona acollida de la iniciativa.
Entre altres qüestions, l’Observatori, aportava
l’opinió d’experts sobre les temàtiques considerades
clau i que, en paraules de Jordi Porta, «cal defensar
amb fermesa»: el finançament (a càrrec de Guillem
López Casasnovas), el concepte de nació, el debat
de la llengua (a càrrec d’Eva Pons), el català a la
justícia (a càrrec de Jordi Nieva), les competències
(a càrrec de Marc Marsal) i què podem fer després
de la sentència del Tribunal Constitucional (a càrrec
de Ferran Requejo).
A l’aportació de tots els experts, s’hi sumen les
reflexions d’Òmnium i els articles del seu president,
Jordi Porta, des de l’inici del debat estatutari. A més,
totes aquelles persones que ho han desitjat han pogut
fer arribar comentaris i observacions i així ho poden
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seguir fent. L’Observatori es renova periòdicament
per a seguir essent un espai de referència per al debat
de la implantació de l’Estatut.
«Junts! per Catalunya», de nou
El missatge publicat el juny del 2008 és difós al març
del 2009 en reiniciar l’Observatori. La campanya «Junts!
Per Catalunya» definia com a objectiu unir les veus
d’aquells catalans que exigeixen respecte a la voluntat del
poble català. El document deia i diu «Junts direm prou a
l’incompliment constant de les promeses fetes al nostre
poble des de Madrid, com en el cas del nou finançament,
la publicació de les balances fiscals o el retorn dels papers
de Salamanca. Direm prou a que Espanya trenqui els
pactes que ha fet amb Catalunya, sobretot amb motiu
del desplegament de l’Estatut referendat. A la contínua
intromissió en competències ja transferides a la
Generalitat, com és el cas de la tercera hora de castellà
a les escoles. A un Tribunal Constitucional que no té
legitimitat per actuar contra un Estatut acordat amb
Espanya i referendat pel poble català.
L’Observatori, en alerta
Davant una possible sentència adversa del Tribunal
Constitucional (TC), l’Observatori de l’Estatut va
publicar el mes d’abril noves propostes d’acció.
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Alfons López Tena, membre de la Junta Directiva
d’Òmnium, va plantejar tots els passos a seguir en
el cas d’un referèndum i va sumar així les seves
propostes d’acció a les de Ferran Requejo.
En paraules de Requejo, a l’Observatori es
plantejava quina havia de ser la resposta de les
formacions polítiques i de la societat civil del
país si el TC rebaixava encara més el contingut
del reconeixement, l’autogovern i la solvència
econòmica de Catalunya. En primer lloc, la
internacionalització del conflicte; en segon lloc,
pràctiques de desobediència civil; i finalment,
mesures d’insubmissió fiscal. La internacionalització
del conflicte requereix una política informativa i de
cerca d’aliances que facin que la causa catalana sigui
coneguda i «simpàtica» amb la finalitat de tenir
veu i de bastir aliances amb altres forces polítiques
d’arreu del món. Les pràctiques de desobediència
civil afecten qüestions com el no-compliment de
determinades lleis estatals (ús de banderes, regulació
dels models educatiu i de salut, de les regulacions
sobre el poder municipal, del model d’universitats,
etc.). Aquests dos tipus d’accions afectarien tant
les forces polítiques com les organitzacions de la
societat civil. Les pràctiques d’insubmissió fiscal,
sempre tècnicament més complicades, requeririen
l’acord de les forces polítiques del país i també
el poder local. Es tracta d’establir programes
contundents que condueixin el malestar del país
i que estableixin una estratègia d’autoafirmació
nacional i de projecció política del país amb
vocació de futur. Liderar és oferir projectes, models

i estratègies. La pregunta que formula l’expert al
seu article a l’Observatori és si les forces polítiques
catalanes i els seus líders actuals estan capacitats
per portar endavant l’autoafirmació nacional i la
projecció política que el país i els seus ciutadans
necessiten en els propers anys.
Alfons López Tena es va sumar amb propostes
d’acció a les reaccions a portar a terme davant la
sentència del TC amb les següents paraules: «Les
reaccions institucionals i les populars a la sentència
no poden limitar-se a la protesta i a la declaració
de rebuig; cal obrir perspectives d’acció política
que responguin a la pregunta «i ara, què?», perquè
l’Estatut vigent serà, fem el que fem els catalans, el
que surti del Tribunal Constitucional que nomenen
els espanyols. És probable que la reacció popular
sigui de reclamació d’Estat propi i d’independència,
i segur que tant alguns partits com les entitats
plantejaran un referèndum».
La reacció de Jordi Porta
Jordi Porta va detallar, a finals d’agost, els motius
d’una gran manifestació unitària després de la
sentència del Tribunal Constitucional. El president
d’Òmnium Cultural va afirmar que «una sentència
que retalli un Estatut aprovat pel poble català no
té cap sentit polític ni democràtic» i va afegir
que «sorprèn que es digui que pressionem el
Constitucional quan ja ha estat pressionat pel PP
i el PSOE». Com diuen alguns experts en Dret
Constitucional, jurídicament és possible però
políticament és un disbarat.
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A l’opinió dels experts se suma
la d’Òmnium i la dels mateixos
ciutadans, així com propostes
d’acció davant la sentència del TC.

Bages

Al voltant
de la
memòria
històrica

Baix Camp

Una nova
i cèntrica
seu

El 2009 s’han fet conferències com la
de la periodista Montse Armengou,
titulada «Les víctimes més oblidades,
franquisme i repressió contra les
dones». El dia 27 de gener es va iniciar
el curs «De les arrels a la Transició», a
càrrec de l’historiador Daniel Díaz.
El dia 20 d’octubre es va començar
un «Curs introductori a la història de
Catalunya», a Cardona, a càrrec de la
professora Teresa Puig. El pont de l’1
de maig, es va fer un viatge a València
per visitar el centre històric de la ciutat
i el parc natural de l’Albufera, i el dia
20 de desembre, una cinquantena
de persones van participar en la
sortida d’Òmnium Bages al Museu

de l’Exili, Argelers i la Maternitat
d’Elna (Catalunya Nord), guiats per la
historiadora Assumpta Montellà.

Pels voltants de Sant Jordi de 2009
es va inaugurar la nova i cèntrica
seu d’Òmnium Cultural Baix Camp
(carrer de les Carnisseries Velles,
2) amb una nodrida representació
d’associats, simpatitzants, grups de
música popular i representants polítics
municipals. La nova seu ha permès
reorganitzar el fons bibliogràfic i
disposar d’unes dependències més
condicionades per a la realització
de conferències, presentacions de
llibres, reunions amb entitats, etc.
També es va participar activament
en la campanya «Televisió sense
fronteres», impulsada per Acció
Cultural del País Valencià; la rebuda

de la Flama del Canigó i els actes
amb motiu de la Diada Nacional i
del Correllengua.

Catalunya Nord

Aliances amb clubs de
rugby
Jordi Porta, president d’Òmnium Cultural, i Montserrat
Biosca, presidenta d’Òmnium Catalunya Nord, van
signar amb Bernard Guasch, president d’Els Dragons
Catalans, un conveni de col·laboració per reafirmar el
seu compromís amb la llengua i la cultura catalanes. A
més, en el marc del conveni que l’entitat te amb l’altre
club de rugbi de Perpinyà, l’USAP, els seus responsables
van desplaçar-se fins la seu nacional d’Òmnium per
presentar el seu projecte esportiu davant dels mitjans
de comunicació. A més, l’11 de setembre Òmnium
Catalunya Nord i l’USAP van participar de la mostra
d’entitats del Passeig Lluís Companys amb la presència
del «Planxot», el trofeu del darrer campionat guanyat
per aquest equip.
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Gironès

la marxa
de LES
torxes es
consolida

Mataró

Xarxa al
Maresme

Els eixos organitzatius a la comarca
continuen sent la rebuda de la Flama
del Canigó, la vígilia de Sant Joan,
la Marxa de Torxes que dóna el tret
de sortida a la Diada Nacional del
Principat, i la campanya familiar de
promoció del Tió per Nadal. En tots
tres casos, el 2009 ha estat l’any de la
seva absoluta consolidació; en el cas
de les Torxes, havent arribat a la fita
dels 1.500 assistents en el moment
que Feliu Ventura va obrir la vetllada
amb un recital. L’escapada al País
Valencià a l’abril ja és una cita fixa en
el calendari. Un any més, Òmnium
Gironès va participar en els actes
festius i reivindicatius organitzats per
Acció Cultural del País Valencià, que

El 2009 la seu va dedicar una part
important de la seva acció a crear
xarxa dins la comarca. En aquest
sentit, va sorgir una Secció Local
a Premià de Mar, amb la intenció

el 2009 centraven el seu missatge en la
defensa de les emissions de TV3 a les
terres del sud. Destaca la participació
activa de la delegació en els actes de
commemoració dels 350 anys de la
signatura del Tractat dels Pirineus, i en
la Fira d’entitats organitzada a Perpinyà
en el marc de la seva diada, el 7 de
novembre.

d’establir connexions amb altres
municipis veïns. També van establir
contactes amb socis de la zona nord
de la comarca on hi ha en marxa un
projecte semblant.
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Ponent - Lleida

Enfortiment de la seu

Amb la voluntat de promoure el coneixement de la
llengua, la cultura i el país, la seu territorial d’Òmnium
Ponent-Lleida, d’ençà de la seva creació, any rere any,
ha anat consolidant una programació d’activitats anual i
periòdica. El 2009 va actualitzar la imatge corporativa i va
tirar endavant la renovació del butlletí semestral dels socis,
Nord Enllà. Mitjançant el programa de cohesió, llengua
i lleure Quedem?, la seu va continuar col·laborant amb
les institucions locals i va programar una mitjana d’una
activitat per setmana de caràcter cultural o de país. Gràcies
a la creació de les seccions locals de la Noguera, les
Garrigues i el Pla d’Urgell, va ampliar la seva presència i va
multiplicar el nombre d’activitats; al mateix temps que va
enfortir el teixit social dels socis i es va apropar més a ells.
La seu també va organitzar la 1a Jornada jove d’Òmnium
a Ponent-Lleida; que va comptar amb la participació del
mateix president d’Òmnium Cultural, Jordi Porta, i amb
la col·laboració de diferents representants del món de la
cultura i del país.

Osona

Els «Dijous»,
consolidats

Sabadell

Sopars
sobiranistes

La seu territorial d’Osona va importar
el model de cicle d’opinió, creació i
debat en clau de país de la seu nacional. Per a destacar, actes com «Tòpics,
prejudicis i mentides en l’aprenentatge de llengües», a càrrec de Daniel Cassany; «M. Martí Pol, M. Mercè
Marçal, la poesia com a compromís»,
de Laura Borràs i Roger Canadell; i
«La lluita per l’ensenyament en català
a la Catalunya del Nord, la Bressola,
història i actualitat», a càrrec de Joan
Pere Le Bihan. A més, s’hi van presentar llibres com Moustaki. Viatge en
50 cançons; El moment de dir prou. La
manifesta incompatibilitat amb Espanya,
a càrrec del seu autor Toni Strubell, i
la presentació del llibre De l’Espanya

gran a l’anti-Espanya de Magí Torner.
Finalment, grups com Ix!, Rosa Luxemburg i Verdcel van presentar els
seus darrers discs.

La seu va seguir durant el 2009 els
sopars sobiranistes per debatre sobre
el futur del país. Els protagonistes
van ser l’escriptor Víctor Alexandre
i el periodista i vicepresident
d’Òmnium, Vicent Sanchis. A més,
sota el títol «Crida al poble català a
plantar-se» el Casal Pere Quart va
acollir un acte de sobirania. També
es va realitzar un curs d’història
de Catalunya a càrrec d’Oriol
Junqueras; la presentació del llibre
de Toni Strubell El moment de dir
prou, i la conferència «El català a la
Unió Europea, camí de l’oficialitat»,
a càrrec de Miquel Català.
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Sant Cugat del Vallès

Èxit del «Fem País!»
Dins del programa «Fem País!» es van realitzar tres
sortides: Poblet i l’Arxiu Tarradelles, la Ruta de l’Exili
i la Ruta de les Colònies Tèxtils. Com a acte previ a
les sortides hi va haver la presentació de tres llibres:
El setè camió i La Maternitat d’Elna per part de la
historiadora Assumpta Montellà, i Olor de colònia per
part de l’autora Sílvia Alcàntara. A més, es van dur a
terme 14 conferències emmarcades dins la temàtica de
la història de Catalunya.

Selva Marítima

Gran
participació

Tarragonès

Cicle «País i
diners»

Lloret de Mar va acollir una
interessant taula rodona a càrrec
d’Alfons López-Tena amb el títol:
«Som una nació. Nosaltres decidim»,
la qual va gaudir d’una gran
participació per part dels socis de la
zona.

«País i diners» va ser el cicle de
conferències organitzat amb la
intenció de reflexionar sobre
l’economia del nostre país i les
conseqüències polítiques i socials
d’aquesta. El nombrós públic
va poder sentir les reflexions de
ponents com Arcadi Oliveres,
president de l’Associació Justícia
i Pau, o Albert Abelló i Hierro,
president de la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació de
Tarragona, entre d’altres. A més, la

Terrassa

40 anys de seu

Per tal de commemorar aquesta efemèride, es van reunir els expresidents de la seu territorial de Terrassa
–la primera que es va crear dins l’entitat– en una taula
rodona on es va reflexionar sobre el passat, el present i
el futur de la seu. A més, a finals d’any va tenir lloc una
exposició fotogràfica que feia un repàs per la seva història. Aquests actes van coincidir amb la celebració de
la Nit de Santa Llúcia, la itinerant Festa de les Lletres
Catalanes que el 2009 va acollir Terrassa.
seu va formar part de la Comissió
que va commemorar i homenatjar
el president Lluís Companys a
Tarragona el dia 15 d’octubre. La
lectura a les set de la matinada al camí
de la muntanyeta de l’Oliva de la
sentència de mort a Lluís Companys
i Jover, el cant de l’himne nacional,
el llançament d’unes salves d’honor,
i la lectura d’un manifest i ofrena
floral al voltant del monument del
president inaugurat fa quatre anys
van ser els actes organitzats.
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federació Llull

El Tren Jaume I protesta

Es va celebrar un concert al Campus dels Tarongers
de la Universitat de València amb Berri Txarrak com a
caps de cartell.

Unes 30.000 persones van participar el 25 d’abril a
la manifestació organitzada per ACPV que sota el
lema «Junts podem» protestava, una vegada més, pel
tancament de repetidors de Televisió de Catalunya.
La delegació catalana es va desplaçar a la protesta
amb un tren organitzat per Òmnium per segon
any consecutiu. El tren, batejat amb el nom de Tren
Jaume I, va sortir a les 10 hores del matí de l’estació
de Sants i va fer parada a Tarragona abans d’arribar
a València. El vocal de la junta directiva d’Òmnium,
Jordi Bosch, va explicar a l’ACN que participaven
en la protesta per lluitar per un «espai cultural i de
comunicació comú». Moments abans d’arribar a

València, Bosch va recordar en un to humorístic
l’avaria de tren que l’any passat va complicar
l’arribada dels catalans a la protesta. Segons va dir
ell mateix, va ser una «mostra de l’estat lamentable
de les infraestructures d’aquest país». El 2009, però,
el tren va arribar sense cap problema.
Una vegada acabat l’acte, es va celebrar un concert al
Campus dels Tarongers de la Universitat de València
amb Berri Txarrak (Euskadi), Pirat’s Sound Sistema
i Aramateix (Catalunya) i Sva-ters (País Valencià).
Després del concert, els passatgers del Tren Jaume
I van tornar a agafar el comboi.

El tren va portar la delegació
catalana a la protesta pel
tancament de repetidors de
Televisió de Catalunya.

Moments abans d’arribar a
València, Jordi Bosch va recordar
en to humorístic l’avaria de tren de
l’any anterior.

Prop de 30.000 persones es van manifestar sota el lema «Junts podem» per protestar pel tancament de repetidors
de Televisió de Catalunya.
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Federació LLUll

Alacant commemora els «300 anys»
L’any 2007, la ciutat de Lleida va acollir el primer
acte de la campanya de commemoració dels 300
anys de l’entrada de les tropes borbòniques a la
ciutat. La campanya es desenvoluparà fins al 2014,
tot seguint la cronologia de la Guerra de Successió:
cada any se celebra un gran esdeveniment anual
i diverses activitats que permetin crear espais de
participació, intercanvi i reivindicació arreu del
territori. Així, des de la Federació Llull es vol
commemorar els 300 anys de la pèrdua de les
llibertats del nostre poble, que va iniciar-se el 1707
amb la derrota d’Almansa i la caiguda de València i
va culminar el 1714 amb la caiguda de Barcelona i,
un any més tard, de Mallorca.
Després que el 2008 se celebrés un acte a Tortosa,
ciutat en la qual van entrar les tropes borbòniques
el 1708; el 2009 va ser el torn d’Alacant. Acció
Cultural del País Valencià (ACPV) va preparar
un intens programa d’actes per als dies 14 i 15
de maig. En aquesta ocasió, el programa estava
particularment dirigit als joves i als estudiants amb
l’objectiu principal de garantir la continuïtat de la
nostra memòria històrica.
Entre els dies 11 i 14 de maig es van impartir
diversos tallers als instituts de la ciutat; dijous dia
14 va tenir lloc una conferència a la Universitat
d’Alacant sota el títol «La Batalla d’Almansa i les
seues conseqüències», a càrrec de Carme Pérez
Aparicio i Armando Alborola Romà; i divendres

dia 15 es va celebrar un gran acte a l’illa de Tabarca
(amb tallers, conferències, un concert i una ofrena
floral) en el qual hi van participar més de 300 joves
alacantins. Jordi Porta va assistir a l’acte com a
representant d’Òmnium Cultural i com a membre
de la Federació Llull.

Després que el 2008 se celebrés un acte a Tortosa, el
2009 va ser el torn d’Alacant.

La Federació Llull va preparar un intens programa
d’actes per als dies 14 i 15 de maig.

El programa estava particularment dirigit als joves i
als estudiants per garantir la continuïtat de la nostra
memòria històrica.
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Participants en la jornada de commemoració dels 300
anys de la pèrdua de les llibertats del nostre poble.

federació Llull

per una «televisió sense fronteres»
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) «Televisió Sense
Fronteres» es va presentar a la seu nacional d’Òmnium
Cultural, amb la participació de Jordi Porta, president
d’Òmnium i d’Eliseu Climent, president d’Acció
Cultural del País Valencià (ACPV), acompanyats
de nombroses autoritats com els expresidents de
la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol i Pasqual
Maragall, i Joan Rigol, expresident del Parlament de
Catalunya, entre molts d’altres. També hi van assistir
Salvador Esteve, president de l’Associació Catalana
de Municipis; Salvador Giner, president de l’Institut
d’Estudis Catalans; Agnès Russinyol, presidenta del
Consell de la Joventut Catalana i Mònica Terribas,
directora de TV3. Altres autoritats sindicals com ara
Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO;
Josep Maria Álvarez, secretari general d’UGT; Rosa
Cañadell, portaveu d’USTEC; Luis Blanco, portaveu
d’IAC i Maria Rovira, portaveu de la Unió de Pagesos
també van voler estar presents a la seu d’Òmnium per
conèixer de primera mà la ILP.
Per la seva banda, representants de diferents col·legis
professionals com Miquel Bruguera, president del
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona; Joan
Vallvé, degà del Col·legi d’Enginyers Industrials
de Catalunya; Josefina Cambra, degana del Col·legi
de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en
Ciències de Catalunya; Josep Carles Rius, degà del
Col·legi de Periodistes de Catalunya i Eva Labarta,
secretària del Col·legi d’Advocats de Barcelona van
formar part de l’auditori. També van assistir-hi altres

personalitats de la societat catalana com Josep Cubells,
secretari del Futbol Club Barcelona; Carme Vidal,
Cap de l’Àrea de Cultura de CDC; Joana Ortega,
vicepresidenta executiva de Comunicació, Imatge
i portaveu d’UDC; Marina Llansana, vicesecretària
general d’Acció Sectorial i Programes d’ERC i
Jaume Bosch, president del Grup Parlamentari d’ICV.
Igualment, hi van fer acte de presència Pere Gimferrer,
escriptor membre de la Real Academia de la Lengua
Española i Jordi Carbonell, polític i escriptor.
El president Jordi Porta en un moment del seu discurs.

Jordi Porta va expressar el suport de la societat catalana
a aquesta ILP, amb l’adhesió d’unes 200 entitats de
Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. Per la
seva banda, Eliseu Climent va denunciar la manca de
voluntat del govern valencià d’arribar a un acord de
reciprocitat, i va assenyalar que el projecte de llei que
presenta aquesta ILP va molt més enllà de l’objectiu de
resoldre la censura de TV3 al País Valencià. L’objectiu
del projecte és superar les restriccions dels estats de
les autonomies pel que fa a la llengua i l’intercanvi
comunicatiu dels mitjans parlats en català. D’assolirse l’objectiu, la iniciativa tindria també efectes molt
positius per a la indústria audiovisual.
En el seu discurs, Joan Rigol va defensar la necessitat
de garantir l’articulació de l’àmbit lingüístic català
i, per tant, de donar suport a aquesta ILP, mentre
que Pasqual Maragall va expressar el seu suport a la
iniciativa, tant per raons d’ordre polític, en el sentit
que no té raó de ser l’intent de tancar una frontera
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a les comunicacions en el segle xxi, com per la seva
vinculació familiar a la vila valenciana de Monòver.
L’expresident Jordi Pujol va afirmar que qui pretén
aixecar una frontera a Alcanar en ple segle xxi no es
mereix cap respecte i que no podem de cap de les
maneres acceptar aquesta imposició. És per això que
es va oferir a ajudar aquesta iniciativa en tot allò que
estigués en la seva mà i va demanar que el màxim
nombre de gent li donés suport amb la seva signatura.
Mònica Terribas va voler expressar l’agraïment, com
a directora de TV3, a una iniciativa que vol eixamplar
el mercat de la televisió catalana d’una banda, i d’una
altra garantir de manera estable l’intercanvi d’emissions
entre TV3, IB3 i Canal 9, cosa que significaria un
suport important per a tota la indústria audiovisual
catalana, necessitada com està d’un mercat cultural
català, articulat i potent.

activitat interna

Primera jornada
nacional de treball de
les juntes

Alguns dels assistents a la I Trobada Nacional, en el moment
d’entrar a la jornada.

El president Jordi Porta va
qualificar la primera jornada
nacional de treball conjunt de
les juntes com «una experiència
positiva».

Prop de 200 persones van participar, el passat 21 de
novembre, a la I Trobada Nacional d’Òmnium. Sota
el lema «Entre tots fem Òmnium» es van reunir al
Col·legi Major Sant Jordi de Barcelona, per primera
vegada, els membres de la Junta Nacional i els de les
territorials per compartir els plantejaments respecte
de l’entitat, així com per debatre les seves claus de
futur. El president Jordi Porta va aprofitar l’ocasió
per transmetre la idea que «hem de poder reflexionar
sobre l’entitat però també fer una aportació a la
reflexió sobre la cultura i sobre el nostre país».

es van posar sobre la taula les conclusions extretes
dels debats. Alguns dels temes tractats van ser el
coneixement i l’ús de la llengua catalana en una
societat marcada per la globalització dels mitjans de
comunicació i de difusió cultural; la cohesió social
interna d’una col·lectivitat que té una composició
complexa pel que fa a la procedència; o la promoció
de les manifestacions culturals que fan servir la
llengua com a vehicle d’expressió a través de la
literatura, la música, els mitjans de comunicació o
internet.

Tal com es va destacar a la benvinguda, encapçalada
pels vicepresidents Joan Abellà i Vicent Sanchis
juntament amb Jordi Porta, l’objectiu de la trobada
no era prendre decisions concretes, sinó crear
un espai que permeti a Òmnium encarar amb la
màxima claredat els seus plantejaments de futur. En
aquest sentit, la jornada es va dividir en una fase de
treball per a grups reduïts i una de plenari en la qual

En paraules de Sanchis, l’entitat ha viscut una gran
transformació en els darrers vuit anys i ara «estem
en el nostre millor moment». Aquesta trobada
nacional ha de permetre afrontar els reptes de futur,
enfortir els lligams territorials i enriquir l’entitat
amb les opinions de tots els directius, que de forma
voluntària fan que cada dia Òmnium sigui més
gran.
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activitat interna

Posicionaments públics
d’Òmnium durant el 2009
Òmnium i l’Ajuntament de Manlleu signen un conveni de col·laboració que estreny
lligams en programes com Quedem? i El Dijous de l’Òmnium.
Denuncia de l’incompliment dels drets lingüístics per part de les forces de seguretat de
l’Estat.
Valoració positiva de la iniciativa de la Generalitat d’impulsar per llei l’oferta de cinema
en català: «És una aposta complexa i esperem que el govern no afluixi davant les possibles
pressions que pugui rebre».
L’Observatori de l’Estatut publica les propostes d’ experts davant una possible sentència
adversa del TC.
Òmnium organitza la segona edició del tren Jaume I, un viatge de reivindicació i suport
al País Valencià amb motiu de la seva Diada.
La Plataforma de Professors en Defensa del Català al Batxillerat, Òmnium Cultural i
Plataforma per la Llengua s’uneixen sota el lema «Pel català al batxillerat». Crítica davant
del decret que redueix les hores d’ensenyament dedicat a les llengües.
Òmnium assoleix la xifra històrica dels 20.000 socis.
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activitat interna

Posicionament d’Òmnium sobre l’acord de finançament del Govern de
la Generalitat.
Presentació de la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) «Televisió sense
Fronteres».
Declaració de la Junta d’Òmnium Cultural en relació a la sentència del
Tribunal Constitucional sobre l’Estatut: Òmnium sortirà al carrer en cas
de que hi hagi sentència.
Òmnium demana unitat per a l’impuls de les Consultes per a la
independència a nivell nacional.
Òmnium Cultural i Miquel Català faran campanya conjunta per
l’oficialitat del català a Europa durant la presidència espanyola de la Unió.
Declaració de la Junta Directiva nacional d’Òmnium cultural:
transparència, rigor i independència.
Intromissió competencial del Ministerio de Cultura: comunicat en
relació a l’arxiu Centelles.
Comunicat amb motiu del debat generat a Vic sobre la immigració. La
prioritat de l’entitat és seguir treballant per una societat cohesionada.

51

activitat interna

ACTIVITAT DE LA PRESIDÈNCIA I DE LA JUNTA
DIRECTIVA
A més de la reunió mensual de la Junta Directiva
d’Òmnium, els representants de l’entitat han tingut
reunions per a establir contactes dins de la societat
civil i han assistit a actes i commemoracions diversos, a més de consolidar les relacions internes de
l’entitat. A continuació, en trobem un resum.

col·lectius com l’Acadèmia del Cinema Català, el
Moviment Rialles i la Plataforma Universitària pel
Català. A més, també manté una audiència amb el
President del Parlament, Ernest Benach, i representats d’Òmnium es reuneixen amb Salvador Soley,
president de Caixa Sabadell.

GENER
Òmnium treballa per enfortir-se internament a
través d’una reunió entre la Junta Directiva i els
presidents territorials, i una altra amb els membres
de la Federació Llull. Alguns contactes externs que
es duen a terme són amb la directora de Televisió
de Catalunya, Mònica Terribas, i amb el Consell
Nacional de la Cultura i de les Arts. En l’àmbit
educatiu, es presenta a la premsa el Premi Sambori
Òmnium; té lloc la visita de representants de les
ikastoles del País Basc, i el president de l’entitat fa
una compareixença a la Comissió del Pacte Nacional
per l’Educació al Parlament de Catalunya.

MARÇ
Com és habitual, es fa balanç de l’any anterior al
Consell de Fundadors i Antics Directius, a l’Assemblea General Ordinària amb els socis i sòcies i a la
reunió de la Junta Consultiva. El Comitè Executiu
es reuneix amb Eduard Voltas, secretari de Cultura de la Generalitat. Es fan també contactes amb
M. Mercè Roca, presidenta de la Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya i amb Antoni Fogué, president de la Diputació de Barcelona. Es fa
una trobada amb Òmnium Berguedà. Finalment,
s’assisteix als homenatges a Josep Benet i a Puig i
Salellas, al Congrés d’UNESCOCAT i al Congrés
de la Taula del Tercer Sector.

FEBRER
Es visita la comarca d’Osona (Manlleu, Calldetenes
i Vic) i es realitza una trobada amb Òmnium La
Selva. Es tracta d’un mes intens de reunions amb

ABRIL
Es presenta la nova seu Òmnium Selva Interior.
S’assisteix a la inauguració de la Mostra de Teatre
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Infantil i Juvenil a Igualada; a la Inauguració del
Museu Can Framis de la Fundació Vila Casas; al
Congrés Català de Sociologia; i al lliurament de les
Creus de Sant Jordi on es guardona Josep Colomer, anterior vicepresident d’Òmnium. Es realitzen
trobades amb Raül Romeva, amb Joan Franquesa,
vicepresident del FC Barcelona i amb Blanca Palmada, comissionada d’Universitats de la Generalitat. Per Sant Jordi, a més dels actes organitzats per
Òmnium, s’assisteix a la recepció oficial del President de la Generalitat amb motiu del Sant Jordi i al
dinar del Grup 62.
MAIG
Membres de la Junta d’Òmnium assisteixen a diversos actes arreu del territori: a la Nit Literària
d’Òmnium Sant Cugat del Vallès; a la manifestació
d’ACPV a València amb motiu del 25 d’abril amb
el tren Jaume I; a l’acte de commemoració dels
300 anys de la Guerra de Successió a Alacant i a
la inauguració d’Òmnium Rubí. Se celebra la reunió del Patronat de la Plataforma per la Llengua,
el lliurament del Premi Sambori Òmnium i una
conferència del conseller Ausàs sobre la llei de consultes. A més, té lloc una reunió amb Manel Royes,

activitat interna
president del Consorci de la Zona Franca i una altra
amb el president Pasqual Maragall.
JUNY
Tenen lloc trobades amb les seus territorials de Sabadell i de les Terres de l’Ebre. Òmnium assisteix al
lliurament del Premi Catalunya de Sociologia a la
reunió del Consell Assessor del CIRIT, a la reunió
del Consell Assessor de la Comissió CAT 2014 i a
la reunió del Consell Assessor del Centre d’Estudis
Jordi Pujol. A més, Jordi Porta es reuneix amb el
president Jordi Pujol i amb el president del Parlament Ernest Benach.
JULIOL
Tenen lloc trobades diverses: amb Laia Bonet, secretària de Govern de la Generalitat de Catalunya;
amb l’alcalde de Terrassa, Pere Navarro; amb Felip
Puig i Francesc Homs, de CDC; amb Enric Mata,
Director General de Caixa Terrassa i amb Antoni
Abad, president de la CECOT. També té lloc la
reunió del Patronat de la Fundació FC Barcelona, l’Assemblea de la Federació Llull i la reunió de
presidents territorials d’Òmnium. Destaca la intervenció del Premi d’Honor Joan Solà al Parlament
de Catalunya i l’assistència al comiat i a la capella
ardent de Baltasar Porcel.
SETEMBRE
Al voltant de la Diada tenen lloc reunions diverses. Pel que fa a representats polítics, Òmnium es
reuneix amb Josep Lluís Carod-Rovira, vicepresident del Govern, el conseller Ernest Maragall, José
Zaragoza del PSC i Jaume Bosch d’ICV. Pel que

fa a les entitats, Òmnium es troba amb Sobirania
i Progrés, amb la Intersindical, amb Decidim.cat i
amb la Fundació ESCACC. Jordi Porta és entrevistat al programa «Els Matins» de Catalunya Ràdio
per Manel Fuentes i es presenta a la premsa la ILP
«Televisió sense fronteres». Per últim, es participa
en el Fòrum de FemCat i en el 3r Congrés Catalanista.
OCTUBRE
A nivell de territori, se celebra una trobada amb
socis d’Òmnium de Montgat i una conferència a
Òmnium Baix Camp. Hi ha trobades amb Jordi
Portabella, d’ERC Barcelona i Josep Maria Àlvarez
d’UGT. S’assisteix al dinar de l’Opinió Catalana i
als Premis Octubre d’ACPV a València. La Comissió Assessora sobre la sentència del Tribunal Constitucional es reuneix amb membres de la Junta.
NOVEMBRE
Jordi Porta es reuneix amb Jordi Casals, president de
la Federació Catalana de Futbol; amb la Fundació
Vives Casajoana; amb Joan Herrera i Dolors Camats
d’ICV; i amb Felip Puig i Francesc Homs de CDC.
Òmnium assisteix a una conferència del vicepresident del Govern i als homenatges a Teresa Roca, de
la Fundació Jaume Bofill, i al Bisbe Carrera. També,
participa en una jornada d’Òmnium Lleida-Ponent,
s’assisteix al dinar del Patronat d’Honor d’Òmnium,
es presenta en roda de premsa la Nit de Santa Llúcia,
se celebra la I Trobada Nacional d’Òmnium i es reuneix el Patronat de la Fundació Òmnium. A més, té
lloc la compareixença de Jordi Porta al Parlament, a la
Comissió del Pacte Nacional per a la Immigració. Per
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últim, es participa al Congrés de Ràdios Locals a
Tarragona i es signa un conveni amb Com Ràdio.
A més, es reuneix el Jurat del Premi Òmnium de
Ràdio i Televisió.
DESEMBRE
Té lloc una reunió amb els organitzadors de la Biennal d’Art 2010, el dinar al Tribuna Barcelona i un
dinar amb la Federació d’Escola Valenciana. Jordi
Porta és entrevistat al programa «El Suplement» de
Catalunya Ràdio. Òmnium assisteix al lliurament
del Premi Unescocat al Parlament de Catalunya i
al partit Catalunya-Argentina. Destaca, també, una
audiència amb el president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla.

els socis

Ja som 20.000!
El 2009 ha estat un any de consolidació per a
Òmnium Cultural. El juny va assolir la xifra històrica
de 20.000 socis després d’un creixement constant
al llarg dels darrers quatre anys, en què l’entitat va
passat dels 15.000 als 20.000 socis. L’entitat catalana
es consolida així com a entitat de referència amb
una important massa social, formada per un soci
plural i intergeneracional, i fent possible l’objectiu
de transversalitat de l’entitat.
Aquest creixement ha estat possible gràcies al fort
desplegament territorial d’Òmnium, que compta
amb 26 seus arreu de Catalunya i que col·labora
arreu dels Països Catalans a través de la Federació
Llull. Durant l’any es va engegar una campanya
entre els socis per tal de donar a conèixer aquest
moment important per a l’entitat. El títol creat per
a la campanya va ser clar i encoratjador: «Amb tu,
ja som 20.000!».
El president opina
El president Jordi Porta va manifestar la seva
satisfacció en diverses ocasions. En declaracions, a
mitjans d’any, a RAC1, va apuntar que Òmnium és
una entitat proactiva, que aporta lideratge pel que
fa a opinió i acció en la defensa de la llengua, la
cultura i el país. Aquest lideratge ha estat un dels
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principals motius per al creixement. «Òmnium es
posiciona en qüestions d’actualitat que afecten el
país i lidera projectes culturals de referència que
prestigien la cultura catalana i la transformen», va
assegurar Porta.
En el seu bloc, el president d’Òmnium va explicar
que el fet que l’entitat hagi arribat als 20.000 socis
és motiu de satisfacció i, per a les Juntes Directives,
tant a nivell nacional com a les 26 seus territorials,
de creixent responsabilitat. «Les circumstàncies que
estem vivint en els tres lemes bàsics que defineixen la
nostra entitat –llengua, cultura i país– reclamen una
acció potent i efectiva, que mobilitzi tothom, cadascú
al seu nivell», va comentar Jordi Porta. Al seu discurs
electrònic també va fer referència a la necessitat de
combinar, en les seves accions, objectius d’àmbit
nacional amb la resposta a les necessitats concretes
de cada territori. «Volem créixer encara més perquè
volem facilitar la promoció d’una majoria social que
permeti fixar objectius més ambiciosos, una majoria
que doni suport als nostres programes i als nostres
objectius», va reclamar Porta. En aquest sentit, el
president va manifestar que es tracta de treballar en
col·laboració amb moltes altres entitats que sovint
comparteixen els ideals democràtics i nacionals
d’Òmnium Cultural.

rejoveniment de l’entitat
Perfil actual dels socis per edats

ELS SOCIS
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3,88
100-300 €

60-99 €

40-59 €

20-39 €

1-19 €

Els socis
aproven el pla
de treball en
Assemblea

L’Assemblea General Ordinària de l’entitat, que va
comptar amb una cinquantena d’assistents a la seu
nacional el passat 28 de març, va aprovar la memòria d’activitats i l’estat de comptes del 2008. A
més, membres de la Junta Directiva van presentar el
pla de treball i el pressupost per al 2009, que també
va ser ratificat pels socis assistents.
Es va aprofitar per destacar el fet que Òmnium
ha estat declarada entitat d’utilitat pública, el
reconeixement administratiu que una associació
està constituïda per assolir una finalitat d’interès
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general. Òmnium Cultural a més de poder esmentar la qualificació d’entitat d’utilitat pública en totes les seves comunicacions, gaudirà
de beneficis fiscals, econòmics, administratius i
processals d’acord amb el que estableix la normativa.
L’Assemblea és la via més directa de participació
presencial dels socis i sòcies en el si de l’entitat. En
el torn de paraules del final, tots aquells assistents
que ho desitjaven van poder fer arribar als membres
de la Junta Directiva les seves impressions.

Junta directiva 2009
Jordi Porta i Ribalta
President
Barcelona
Vicent Sanchis i Llàcer
Vicepresident 1r
Barcelona

Joan Abellà i Barril
Vicepresident 2n
Barcelona

Oleguer Serra i Boixaderas
Secretari
Badalona

Jordi Sumarroca i Claverol
Tresorer
Barcelona

Muriel Casals i Couturier
Vocal
Barcelona

Jordi Bosch i de Borja
Vocal
Barcelona

Alfons López Tena
Vocal
Barcelona

Toni Reig i Casassas
Vocal
Barcelona

Joaquim Colominas i Ferran
Vocal
Barcelona

Roger Buch i Ros
Vocal
Barcelona

Josep M. Forné i Febrer
Vocal
Lleida

Isidor Marí i Mayans
Vocal
Barcelona

Carles Cuní i Llaudet
Vocal
Tiana

Ivan Capdevila i Peña
Vocal
Barcelona

Joan Camps i Ortiz
Vocal
El Masnou

Marta Rovira i Martínez
Vocal
Vilassar de Mar

Yvonne Griley i Martínez
Vocal
St. Fost de Campsentelles

Lluís Casadellà i Salvador
Vocal
Figueres

Raimon Ribera i Regull
Vocal
Barcelona

Miquel Sellarès i Perelló
Vocal
Barcelona

Joan-Andreu Torres
Vocal
Tarragona

Jordi Foz i Dalmau
Vocal
Barcelona

Sònia Llinàs i Martí
Vocal
Barcelona
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Més avantatges per als socis
Amb la intenció de continuar refermant el seu
compromís amb la llengua, la cultura i el país, Òmnium
Cultural ha volgut fer crèixer, encara més, el programa
d’avantatges per als socis A+A+ arreu del territori durant
el 2009. Des de l’entitat, s’ha treballat per aconseguir
la plena normalització lingüística i cultural i una bona
manera de fer-ho ha estat a través dels avantatges que

TEATRES
Ca l’Estruch
Cafè del Teatre - Escorxador Lleida
Círcol Maldà
Espai Brossa
Jove Teatre Regina
Passió Esparreguera
Passió Olesa
Sala Beckett
Sala Trono
Sant Andreu Teatre - SAT!
Teatre Auditori de Granollers
Teatre Condal
Teatre Fortuny
Teatre Joventut

la indústria cultural catalana ha posat a l’abast dels socis
d’Òmnium.
El carnet de soci és un reconeixement a l’entitat i al
soci mateix que fa possible continuar avançant. A
continuació es detallen totes les empreses i entitats que
han donat suport a Òmnium al llarg del 2009 per oferir
els seus productes a un preu reduït als socis de l’entitat.

Teatre Lliure
Teatre Municipal La Faràndula
Teatre Municipal de Balaguer
Teatre Romea
Teatre Tantarantana
Teatre Villarroel
Teatre Gaudi Barcelona
Teatre Premià de Mar
Teatre Principal
Teatre Zorrilla
TNC
Versus Teatre
Auditori Sant Cugat
Teatre Goya
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MÚSICA
Auditori Municipal de Terrassa
Auditori de Barcelona
CAT
Centre Cultural Barradas
Gran Teatre del Liceu
Auditori Enric Granados
Palau de la Música

CINEMES
Grup Principal - Lleida
Filmoteca de Catalunya
Círcol Catòlic

VIATGES / PASSEJADES/
RESTAURANTS
Baló Tours
Jardí Botànic Marimurtra
Es Portitxó
Cathelicopters
Club Català Viatges
El Muig
EL Pla dels Encants

ELS SOCIS

Gran Hotel Balneari Blancafort
Roc Blanc
SK Kayak
ALTRES
ACCID
Art de la Terra
Artyplan
Cantagrill
Esperit de Vic
Moltbo.com
ProductesdelaTerra.cat
Grup Atlàntida
INNOVA

MUSEUS
Casa Museu Lluís Domènech i Muntaner
CaixaForum Barcelona
CCCB
Centre Gaudí Reus
CosmoCaixa
Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empuries
Ecomuseu de les Valls d’Àneu
Fundació Joan Miró

Fundació Josep Pla
Fundació Tàpies
Fundació Palau
Fundació Privada Vila Casas
Fundació Suñol
Institut Municipal de Museus de Reus
MACBA
Món Sant Benet
Museu d’Art de Girona
Museu Cinema Girona
Museu Egipci
Museu Episcopal de Vic
Museu Etnològic del Montseny - La Gabella
Museu d’Història de Catalunya
Museu d’Història de la Ciutat
Museu del Joguet de Catalunya
Museu de Montserrat
Museu de Sant Cugat
Museu Municipal de Moià
MNAC
Museu de la Xocolata
Museu Thermalia Caldes de Montbui
Vil·la Casals - Museu Pau Casals
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LLIBRES/REVISTES
APPEC/Quiosc.cat
Llibreria Catalònia
Abacus
Llibreria Ona (Barcelona)
Casa del Llibre
Llibreria Caselles (Lleida)
Llibreria Dilagro (Lleida)
Llibreria El genet blau (Lleida)
Llibreria El Setciències (Arenys de Mar)
Llibreria El Faristol
Proa Espais
Punt de llibre (Lleida)
Saltamartí (Badalona)
Llibreria Les Voltes (Girona)
Llibreria Drac (Olot)
Muntanya de Llibres - Vic
Costa Llibreter - Vic

publicacions

Una revista amb
prestigi
A partir d’un estudi encarregat per Òmnium per tal
de valorar la repercussió de la revista Escola Catalana en
la societat, es va constatar que la publicació es basa en
una línia de diversitat i pluralisme i que promociona la
llengua catalana, la cultura i la identitat nacional, a més
de ser el referent en l’àmbit dels Països Catalans.
La majoria dels lectors van manifestar que creuen que
els continguts de la revista són de qualitat, i el 90% va
valorar positivament que els temes d’actualitat hi siguin
una constant. Durant l’any 2009, Òmnium va potenciar
la publicació millorant-ne encara més el disseny i els
continguts, i va augmentar la difusió per arribar a més
públic encara.
Temes per a tothom
La revista bimestral ha tractat temes d’interès i de diversa
índole al llarg del 2009. El darrer número de l’any
portava com a títol «Fer de mestre» per parlar de com
la política educativa, l’escola com a institució social o
la tasca del docent són qüestions que planen sempre al
voltant d’Escola Catalana. Centrat específicament en la
figura del mestre, el número de desembre va repassar
aspectes diversos relacionats amb la seva formació.
La revista va dedicar, a l’octubre, part de les seves pàgines
a «l’estat de la llengua» per fer un repàs de la situació

de la llengua catalana en tot l’àmbit territorial, mentre
que el número de setembre es va titolar «Donasses» en
presentar un monogràfic sobre elles: les metgesses, les
bruixes, les religioses, les artistes...
Abans de les vacances d’estiu, es va aprofitar per analitzar
un període amb un temps propi, on les rutines seguides
durant els deu mesos anteriors s’aturen i tot té un
altre ritme. Bon moment per reflexionar sobre aquest
concepte tan ampli, pluridisciplinari i de vegades eteri
que és el temps. D’altra banda, l’edició d’abril va parlar
de la literatura popular tradicional, de com creixem
acompanyats d’un immens patrimoni d’aquest tipus de
literatura que inclou gèneres com rondalles, llegendes,
cançons, glosses i jocs de paraules.
Finalment, recordem com el primer número del 2009
va dedicar el seu contingut principal al món de la Física
i el seu aprenentatge. Un camp específic però que en
molts casos no és sinó metonímia de l’ensenyament de
la Ciència en general.
Canvi de direcció
Escola Catalana va estrenar a partir del mes de desembre
un nou director, Joan Badia, juntament amb un consell
de redacció renovat que compta amb la participació de
membres de diferents àmbits relacionats amb el món de
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l’educació com són Susanna
Arànega, Rosa Boixaderas,
Pere Martí i Colom, Amaya
Saura, Montse Torra, Anna
Jolonch, Pere Martí i Bertran i
Sònia Llinàs. La coordinació
de la revista continua sent a
càrrec de Gisela Muñoz.
Òmnium Cultural ha
obert, així, una nova etapa
de la revista per continuar
amb el mateix compromís
de generar opinió i reflexió
al voltant del món educatiu
als Països Catalans, però amb la intenció de traspassar
els límits dels espais físics dels centres escolars, anar
més enllà i fer una aportació a la societat en general,
perquè, en definitiva, l’educació al nostre país, en major
o menor mesura, ha de ser d’interès de tothom.
Des d’Òmnium Cultural es vol agrair la tasca feta per
Carme Alcoverro com a directora d’Escola Catalana i el
seu Consell de Redacció en aquests 20 anys de feina
ininterrompuda i, alhora, encoratjar el nou relleu de la
revista perquè amb la il·lusió dels reptes tiri endavant els
seus propòsits.

publicacions

Noves seccions i riquesa temàtica
gué
im Bru
iró | Qu
Asha M

Amb l’objectiu de consolidar la revista Òmnium
com una publicació de qualitat que aporta elements
de reflexió al voltant de qüestions que afecten el
nostre país, durant el 2009 s’han dut a terme algunes
reformulacions.
Una de les novetats de la revista ha estat la creació
de la secció «Tasques connectades». Aquesta vol ser
una finestra oberta per mostrar-nos el punt de vista
de professionals de diferents àmbits que destaquen
habitualment per la innovació i el compromís amb
el país. De la mà del periodista badaloní Oriol Lladó,
hem pogut, així, conèixer l’opinió sobre les noves
tecnologies de l’antropòloga i filòloga Trina Milan;
la mirada optimista de l’arquitecte Joan Sabaté;
i l’experiència dels emprenedors dins del món
editorial que han creat LaBreu. Altres signatures
habituals als tres números de la revista han estat la
d’Eva Piquer i la de Francesc-Marc Álvaro.
Una altra nova secció és «La foto», un espai que
reivindica de forma molt visual la bellesa de
racons idíl·lics dels Països Catalans i ens dóna les
claus per a descobrir-los. Guardamar, Formentera
i Mequinensa han estat els espais triats per als
números del 2009.
Pel que fa a la maquetació, s’ha apostat per un
disseny més dinàmic, per l’augment del pes de
les fotografies i per la inclusió d’infogràfics i
il·lustracions diverses.
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Temes per a tothom
El primer número de l’any, el de primavera,
va portar a les pàgines de la revista temes tan
interessants com el repàs dels fronts oberts en les
relacions entre Catalunya i la UE, amb motiu de
les eleccions europees. A la secció de Llengua es va
parlar de com els Països Catalans encara pateixen
traves administratives que els separen de ser un
territori lògicament ordenat i vertebrat en l’àmbit
audiovisual. Quant a la secció de Cultura, el tema
principal es va centrar en el jazz català, però també va
haver-hi l’oportunitat d’oferir una mirada a la festa
de les Lletres Catalanes i un tast dels premis Sant
Jordi i Mercè Rodoreda. L’entrevista de portada es
va fixar en el reconegut actor Sergi López.
Ja entrats en la tardor, la portada la va protagonitzar
el flamant Premi d’Honor de les Lletres Catalanes
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2009, Joan Solà. Les pàgines interiors van dedicar
la seva atenció a veure com Catalunya és un país
d’associacions, al vent de la Nova Cançó, a la
revolució del videoart i a l’alerta pel baix ús del
català entre el jovent, entre d’altres temes.
El tercer número de l’any, el d’hivern, va entrevistar
la coreògrafa valenciana Sol Picó; va debatre sobre
la participació ciutadana i les consultes sobre la
independència; va fer un retrat del llibre digital;
va portar el boom del nou pop català, i va posar
una nota ben positiva en recordar com més de 2,5
milions de residents a Catalunya volen aprendre el
català. També va haver-hi lloc per a manifestacions
sorprenents com la constatació que estudiar català
a les universitats estrangeres és més fàcil que a
l’Estat espanyol.

Noves tecnologies

òmnium a la xarxa
Visites a la web
El web renovat d’Òmnium Cultural va tancar el
2009, en el seu primer any de vida, amb més de
248.000 visites i amb una mitjana mensual de més de
20.000. Les visites es van distribuir per l’ampli volum
de continguts de la web corporativa, que engloba
la major part d’activitats, notícies, articles, vídeos,
campanyes i projectes de l’entitat.
Un dels espais més consultats va ser l’agenda, que
recull totes les activitats organitzades per Òmnium
arreu del Principat. Aquesta secció conté prop de
40 activitats mensuals, la majoria de les quals són
gratuïtes i obertes a tota la ciutadania.
Entre els nous apartats que es consoliden amb èxit
destaquen el bloc de Jordi Porta i l’espai de televisió
d’Òmnium.

Òmnium TV
Una de les novetats de la renovació del web de l’entitat
és la incorporació d’un canal IP que ofereix als usuaris
la possibilitat de visionar clips de resum d’algunes de
les activitats que es duen a terme; recull vídeos de
producció pròpia i de temàtiques tant diverses com
debats, actes festius i reivindicatius, i conferències. En
una primera fase, s’hi van incorporar continguts de
la seu nacional, i, posteriorment, ja es van incloure
projectes nacionals com el Quedem? i algunes de les
activitats de les seus territorials. D’aquesta manera,
el web de l’entitat reflecteix també d’una manera
dinàmica la tasca que es duu a terme arreu del país per
fomentar la nostra cultura, defensar la nostra llengua i
tirar endavant el nostre país.
El 2009 s’hi van poder veure, entre altres, els clips de
la 58a Nit de Santa Llúcia, presentacions de productes
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culturals, debats i taules rodones sobre temes com
ara la gestió de l’aigua als Països Catalans, l’obra de
Miquel Martí i Pol i Maria-Mercè Marçal, la cuina
catalana o la realitat sociodemogràfica del país.
Òmnium TV, que té el suport de la Secretaria de
Telecomunicacions i Societat de la Informació,
pretén fomentar l’ús de les noves tecnologies
entre els seus socis i difondre la llengua i la cultura
catalanes a través de la xarxa. A més, s’ofereix la
possibilitat de fer-hi comentaris per incrementar,
així, la interactivitat del mitjà.
Òmnium a les xarxes socials
Altres espais que es consoliden a la xarxa és el grup
d’Òmnium al Facebook i al Twitter, des d’on els
simpatitzant poden fer seguiment de l’activitat
diària.

productes culturals

Complements reciclats,
calendari i llibres
Calendari TiC
Un dels productes oferts per Òmnium cada any és
el Calendari de Tradicions i Costums, que recull les
festes, les tradicions i els costums més significatius
del país. Amb la col·laboració del Centre de
Promoció de la Cultura Popular i Tradicional
Catalana i el suport de la Confederació de Comerç
de Catalunya, Òmnium Cultural ha tirat endavant
aquesta publicació que s’ha editat en dos formats:
de paret i de butxaca.

Valor afegit
Òmnium Cultural ha ideat una sèrie de
productes amb identitat pròpia al llarg del 2009.
Així, l’entitat ofereix, de forma gratuïta o a la
venda a un preu especial per als socis, llibres,
calendaris i objectes de regal amb valor afegit
per tal de promocionar aspectes diversos de la
nostra societat. Una altra manera de fer créixer la
llengua, la cultura i el país.

Davantal i bosses reciclades
Conscients de la necessitat de preservar el medi
ambient, Òmnium intenta reciclar tant com pot.
Entre d’altres, ha tingut la genial idea de convertir les
banderoles de lona que durant el desembre del 2008
anunciaven La Festa de les Lletres Catalanes-Nit de
Santa Llúcia pels carrers més cèntrics de Barcelona en
productes nous i originals. Així, s’ha ideat una bossa
de bandolera de material reciclat per portar les lletres
catalanes sempre a sobre i un davantal del mateix
material per poder fer una bona sopa de lletres. Els
davantals són reversibles: cada cara mostra la imatge
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d’un cartell diferent. Tots dos productes s’han pogut
adquirir durant el 2009 a través de la web d’Òmnium,
a la seu nacional i a les seus territorials.
Llibres
També hi ha a disposició dels socis uns llibres
pensats i escrits per introduir i mantenir en el
debat públic les qüestions de llengua, cultura i país
que més interessen. Inventat en català, de Maria
Josep Picó, recull les descobertes històriques que
han fet científics del nostre país, des dels clàssics
medievals fins a l’actualitat. Amb un to divulgatiu i
un llenguatge proper, retrata figures emblemàtiques
de la ciència més recent, com ara Ramon Margalef
o Joan Oró, a més de científics en actiu, com Valentí
Fuster o Joan Massagué. D’altra banda, Nació.cat és la
història d’un triomf col·lectiu. Escrit pel periodista
Saül Gordillo amb la col·laboració de Vicent Partal,
narra els fets que van portar a aconseguir el .cat,
el primer domini d’Internet que representa una
comunitat lingüística. El llibre també analitza el
paper dels Països Catalans a la xarxa i deixa clar que
és clau apostar-hi pel nostre futur com a país.

col·laboradoRs

El 2009 ha estat un any de complicitats i col·laboracions amb altres
entitats i organitzacions per dur a terme moltes de les accions que
Òmnium ha fet realitat.

VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA	
Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya
			

FESTA PER LA LLIBERTAT DAMM 			
Estrella Damm
Bon Preu			
Aigua de Ribes		
Refreskat			
El Temps			
El Punt			
Avui 			
TV3			
CAT RÀDIO			
Racó Català			
FlaixBac			
Vilaweb			
Directe.cat			
Crònica			
Sms25.cat 		
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya		
			

350 ANYS TRACTAT DELS PIRINEUS	
Institut d’Estudis Ceretans		
Centre D’Història Contemporània De Catalunya,
Departament de Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya
Tradicions i Costums

PREMI SAMBORI ÒMNIUM
Fundació Sambori		
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya		
Institució de les Lletres Catalanes
Abacus			
			

QUEDEM? 			
Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
de la Generalitat de Catalunya
Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya
Secretaria d’Acció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya
Obra Social «la Caixa«		
Ajuntament de Barcelona		
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Ajuntament de Badalona		
ICUB
Caixa Sabadell			
			

DIJOUS DE L’ÒMNIUM		
El Punt			
			

FLAMA DEL CANIGÓ		
Tradicions i Costums
Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona		
Àliga de Barcelona		
Gegants de la Ciutat		
Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona
Grups de foc de Barcelona
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col·laboradoRs

SANT JORDI		

LA FESTA DE LES LLETRES CATALANES 59a NIT DE SANTA LLÚCIA

Luz de Gas			
Sumarroca			
Via Fora! 			
			

Departament de Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
de la Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona		
El consorci de la Zona Franca
Obra Social Caixa Terrassa
Obra Social «la Caixa» 		
Sumarroca 			
Moritz			
Grup Vichy Catalan
Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya
Amics de les Arts i Joventuts Musicals
Arxiu Tobella		

TROBADA DE JOVES		
Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya
			

NITS ÒMNIUM		
Via Fora! 			
			

FEDERACIÓ LLULL			
TRESC

CALENDARI DE TRADICIONS I COSTUMS
Tradicions i Costums
Centre de Promoció de la Cultura Tradicional i Popular Catalana
de la Generalitat de Catalunya
Confederació de Comerç de Catalunya

PREMI D’HONOR DE LES LLETRES CATALANES
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
de la Generalitat de Catalunya
Obra Social «la Caixa» 		
Armand Basi			
			

Revista Òmnium
 epartament de Cultura i Mitjans de Comunicació
D
de la Generalitat de Catalunya

escoles en xarxa
Vilaweb
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Escola Valenciana			

Òmnium TV
Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la
Generalitat de Catalunya
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BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2009

ACTIU
A) Actiu no corrent
II. Immobilitzat material
B) Actiu corrent
I. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
2. Deutors per subvencions
3. Avançaments a Seus Territorials
4. Altres deutors
5. Altres crèdits amb les Administracions Públiques
II. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini
III. Inversions financeres a curt termini
IV. Periodificacions a curt termini
V. Efectiu i altres actius líquids equivalents
1. Tresoreria.
2. Estalvi a termini

TOTAL ACTIU (A+B)

2.009
1.741,16
1.741,16
1.218.185,41
655.320,18
69.816,76
507.210,23
46.757,93
6.000,00
25.535,26
0,00
1.400,00
0
561.465,23
311.465,23
250.000,00

1.219.926,57

PATRIMONI NET I PASSIU
A) Patrimoni net
A-1) Fons propis
II. Excedents d'exercicis anteriors
III. Excedent de l'exercici
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts
B) Passiu no corrent
I. Deutes a llarg termini
C) Passiu corrent
I. Deutes a curt termini
II. Creditors per activitats i altres comptes a pagar
1. Proveïdors
2. Fundació Privada Òmnium
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques
III. Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2.009
566.755,36
566.755,36
545.219,31
21.536,05
0,00
0,00
0,00
653.171,21
1.030,23
342.140,98
111.831,42
175.541,86
54.767,70
310.000,00

1.219.926,57

Aquest resultat és provisional. La comptabilitat està en procés d’auditoria.
Les diferencies entre el resultat del balanç i el de l’execució del pressupost son degudes a les provisions, amortitzacions i a la no consideració com a ingrés de la disminució de tresoreria.
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estat de comptes

Press. 2010

%

Real 2009
31.12.09

%

Press. 2009

%

Real 2008
31.12.08

%

TOTAL

3.585.873,00

100,00%

3.165.359,64

100,00%

3.131.812,00

100,00%

3.289.161,54

100,00%

Quotes de soci
Subvencions públiques estructura
Subvencions per a activitats
Altres ingressos activitats
Altres ingressos
Ingressos delegacions funcionals
Ingressos directes seus territorials
Periodificació quotes socis
Aplicació resultats anys anteriors

940.000,00
710.273,00
637.000,00
376.500,00
160.400,00
1.200,00
420.500,00
0,00
340.000,00

26,21%
19,81%
17,76%
10,50%
4,47%
0,03%
11,73%
0,00%
9,48%

853.813,00
689.585,00
642.421,35
503.375,85
172.378,42
1.350,00
462.436,02
-310.000,00
150.000,00

26,97%
21,79%
20,30%
15,90%
5,45%
0,04%
14,61%
-9,79%
4,74%

815.000,00
689.585,00
653.627,00
405.000,00
59.400,00
1.200,00
358.000,00
0,00
150.000,00

26,02%
22,02%
20,87%
12,93%
1,90%
0,04%
11,43%
0,00%
4,79%

728.641,68
711.292,16
900.241,30
288.452,65
61.626,33
1.400,00
407.507,42
0,00
190.000,00

22,15%
21,63%
27,37%
8,77%
1,87%
0,04%
12,39%
0,00%
5,78%

TOTAL

3.585.873,00

100,00%

2.979.717,93

100,00%

3.131.812,00

100,00%

3.136.667,01

100,00%

Estructura, comunicació i màrqueting
Activitats
Territorials, funcionals i ajut a la Fundació

1.307.210,47
1.173.854,53
1.104.808,00

36,45%
32,74%
30,81%

1.039.952,18
1.003.875,31
935.890,44

34,90%
33,69%
31,41%

1.092.583,82
1.031.120,10
1.008.108,08

34,89%
32,92%
32,19%

1.100.017,83
1.095.207,35
941.441,83

35,07%
34,92%
30,01%

INGRESSOS

despeses

Resultat

0,00

185.641,71

0,00

152.494,53

Aquest resultat és provisional. La comptabilitat està en procés d’auditoria.
Estat de comptes de la Seu Nacional. Dins l'apartat de despeses i sota el concepte «Territorials, funcionals i ajut a la Fundació» s'inclouen les quotes de socis que es transfereixen del pressupost de
la Seu Nacional a les seus territorials.
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