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Antigament, l’orde militar era tengut en tanta reverència
que no eradecorat d’honor de milícia sinó lo fort, animós, pru
dent e molt expert enl’exercici de les armes. Fortitud corpora
e ardiment se vol exercir ab saviesa: com, per la prudència e
indústria dels batallants, diverses vegades los pocs han obte
sa victòria dels molts, la saviesa e astúcia dels cavallerha bas
tat aterrar les forces dels enemics. E per ço foren per los an
tics ordenades justes e torneigs, nodrint los infants de poca
edat en l’exercici militar, perquè en les batalles fossen forts e
animosos, e no haguessen terror de la vista dels enemics
La dignitat militar deu ésser molt decorada, perquè sens
aquella los regnes e ciutats no es porien sostenir en pau, se
gons que diu lo gloriós Sant Lluc en lo seu Evangeli
Mereixedor és, doncs, lo virtuós e valent cavaller d’honor e
glòria, e la fama d’aquell no deu preterir per longitud de
molts dies. E com entre los altres insignes cavallers de glo
riosa recordació sia estat aquellvalentíssim cavaller Tirant lo
Blanc, del qual fa especial commemoració lo present llibre
per ço d’aquell, e de les sues grandíssimes virtuts e cavalle
ries, se fa singular eexpressa menció individual, segons reci
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A

Marc Vila

quest any 2008 ha tingut una certa singularitat si ens atenim als cinc eixos
estratègics que la nostra entitat va establir fa dos anys per tal d’avançar en
la consecució dels objectius genèrics i poder comprovar-ne els resultats.
Com ja és sabut, Òmnium Cultural es defineix pels tres lemes bàsics: llengua, cultura i país, és a dir, per la promoció de la llengua, la cultura i la personalitat nacional de Catalunya. I per concretar-ho i mesurar-ho, els cinc
eixos estratègics es varen formular de la manera següent: creixement social,
nova organització territorial, establiment d’uns projectes de referència, incrementant la influència
social i política i reequilibri de la procedència dels recursos de l’entitat.
Respecte al creixement social, hem de constatar que el nombre de socis ha passat dels 15.711 que
teníem el desembre del 2007 als 19.132 del final del 2008.
Pel que fa referència a la nova organització territorial, s’ha establert un reglament comú de les
seus territorials i s’han creat deu demarcacions per tal que es puguin compartir serveis des de la
proximitat geogràfica.
Quant als projectes de referència, s’ha expandit pel territori el programa de cohesió social
“Quedem?”, s’han potenciat, per exemple, el projecte de periodisme digital “Escoles en xarxa”,
la revista Escola Catalana, el programa Voluntaris per la Llengua, el premi Sambori Òmnium i la
Flama del Canigó. També s’han assajat nous formats per a la Nit de Santa Llúcia, atès que aquest
any s’ha celebrat a Barcelona, i per al Premi d’Honor de les Lletres Catalanes i la Festa de la
Llibertat de l’onze de setembre.
Si ens atenim a l’increment de la influència social i política hem reforçat les relacions normals
amb totes les forces polítiques i les institucions del país sense renunciar a la nostra independència
i definint, quan ha calgut, la nostra posició respecte als temes importants d’aquests moments, com
ha estat l’incompliment de l’Estatut aprovat i referendat pel poble de Catalunya.També hem mantingut i incrementat les relacions amb les entitats més dinàmiques de la societat civil catalana.
Hem seguit treballant per tal de dependre menys econòmicament de l’Administració pública.
Malgrat l’augment de les aportacions privades i dels associats i associades, l’increment del pressupost global dificulta l’assoliment d’aquest objectiu. Per tant, aquest segueix sent un repte que pretenem assolir durant els propers anys.
En l’àmbit dels Països Catalans, Òmnium Cultural ha continuat programant activitats conjuntes
a la Federació Llull, és a dir, amb Acció Cultural del País Valencià i amb l’Obra Cultural Balear,
especialment la commemoració a diferents localitats, enguany a Tortosa, del que va representar el
Decret de Nova Planta i la Guerra de Successió.
Els ciutadans d’aquest país poden tenir motius per experimentar estats d’ànim que no són proclius a l’esperança en el futur. Des d’Òmnium volem evitar que aquests estats d’ànim portin a la
paralització. Hi ha molta feina a fer i volem aportar-hi la nostra contribució sense defallences.

Jordi Porta i Ribalta
President

MEMÒRIA 2008 ÒMNIUM CULTURAL
[ CULTURA ] Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (5) Nit de Santa Llúcia (7) Notícies (10) [ LLENGUA ] Voluntariat per la llengua
(11) Sambori Òmnium (12) [ PAÍS ] Joves (13) Premi pel Quedem? (13) Junts! Per Catalunya (14) Flama del Canigó (15) Notícies (16)

Escoles en xarxa (17) Festa de la llibertat (18) [ SEU NACIONAL ] Activitats i Projectes (22) Òmnium al territori (25) [ FEDERACIÓ
LLULL ] Notícies (32) [ ÒMNIUM ] Comunicació i expansió (34) Activitat interna (36) Balanç de gestió (42)
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CULTURA. PREMI D’HONOR DE LES LLETRES CATALANES

EL 40È PREMI D’HONOR,
PER A MONTSERRAT ABELLÓ
L

a poeta i traductora Montserrat Abelló
va ser, als seus 90 anys, la tercera dona
guardonada amb el Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes, en la seva 40a edició

El jurat del Premi, format per Vicenç Villatoro, Josep M. Roig i Rosich, Salvador Alegret, Josep M. Domingo, Salvador Cardús,
Pere Tió, Laura Borràs, Damià Pons i Pilar
Garcia-Sedas, va voler posar de relleu les vessants literàries, humanistes i cíviques de la
poeta i traductora tarragonina.
El Palau de la Música va acollir, com és tradició, la cerimònia de lliurament del premi.
L’acte, organitzat per Òmnium Cultural, va
reunir una àmplia representació de la societat política i civil catalana. La celebració es va
iniciar amb un breu homenatge en record
dels premiats d’Honor que ens han deixat:
Josep Benet i Josep Palau i Fabre. També
Mercè Rodoreda i Agustí Bartra van ser recordats amb la música del grup Manzoni,
que va interpretar diverses cançons sobre
poemes d’aquests dos escriptors.

Jordi Porta durant el seu discurs

Jordi Porta, Pilar Garcia-Sedas i Laura Borràs amb Montserrat Abelló

El moment central de la nit va arribar quan
Montserrat Abelló va ocupar l’escenari en
mig d’una llarga ovació. Durant la seva intervenció, la poeta va agrair el premi tot i declarar que l’entristia molt que fossin tan poques les escriptores premiades, havent-n’hi
tantes d’excel·lents. Abelló va reivindicar la
seva catalanitat i el seu amor a la llengua catalana tot afirmant que “si la meva poesia es
més o menys bona és perquè està escrita en
català”. L’escriptora va culminar la seva intervenció llegint el seu poema “Retorn”, escrit en tornar d’un exili de 20 anys a Xile, i
que resumeix el que ha estat la seva vida: Jo
era aleshores només / la noia solitària / que encara sóc malgrat el temps, / el vent i els fills, / malgrat els foscos esguards / de la gent estranya. /
[…] / I ara, aquí, replantada / damunt aquesta
assedegada terra, / us he vist passar, / tots vosaltres. / […] / I ara, asseguda / al llindar de casa
meva, / sóc amb vosaltres.

LA DADA
Durant la seva intervenció, el
president d’Òmnium, Jordi
Porta, va recordar que tots
els Premis d’Honor han estat
“referents i exemple de
fidelitat al nostre país i a la
nostra llengua”.

[5]
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Mazoni i Bikimel van musicar poemes de Bartra i Rodoreda

LA DADA
Laura Borràs, doctora en
Filologia Romànica, Pilar
Garcia-Sedas, investigadora,
i Damià Pons, escriptor i
gestor cultural, van entrar
enguany a formar part del
jurat del Premi d’Honor.

L’acte va finalitzar amb la interpretació d’El
cant de la senyera i d’Els segadors, a càrrec del
Cor Jove de L’Orfeó Català, dirigit per Esteve Nabona, i amb l’acompanyament emocionat del públic.

L’OBRA
Abelló va començar a escriure a l’exili xilè
sota l’impacte que li va provocar saber que el
seu tercer fill patia síndrome de Down i no va
parar, des de llavors, ni d’escriure ni de traduir.
Montserrat Abelló és autora de més de deu
poemaris entre els quals destaquen Vida diària (1963), Foc a les mans (1990) o L’arrel de
l’aigua (1995). Se sumen a la seva producció
les més de vint-i-cinc traduccions d’autors
anglosaxons, sobre tot autores com Sylvia
Plath, Iris Murdoch o Margareth Atwood. A
la inversa, també ha estat traductora del català

a l’anglès d’autors nostres com Salvador Espriu, Mercè Rodoreda, Maria Àngels Anglada, Olga Xirinachs i Maria Mercè Marçal.
Amb 90 anys, Abelló és la degana de les poetes catalanes amb una producció “al marge
dels cànons establerts”. El Premi d’Honor de
les Lletres Catalanes 2008 ha estat la culminació d’una llarga llista de distincions com el
Premi de la Crítica Serra d’Or de poesia, el
1993, per Dins l’esfera del temps; la Creu de
Sant Jordi, el 1998, per la seva tasca de traducció; el Premi Cavall Verd - Josep M.
Llompart, el 2003, per Al cor de les paraules,
obra poètica; i el mateix any, els Premis Literaris de Cadaquès Quima Jaume i el Lletra
d’Or, també per Al cor de les Paraules; per Sóc
vertical va guanyar el Cavall Verd - Rafel Jaume, el 2007; i darrerament, el Jaume Fuster,
el 2008, a tota la seva trajectòria.

El Cor Jove de l’Orfeó Català va interpretar Els segadors davant d’un públic emocionat.

[6]
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CULTURA. NIT DE SANTA LLÚCIA

58A NIT DE SANTA LLÚCIA, LA
FESTA DE LES LLETRES CATALANES
V

uit anys després, la ciutat de Barcelona
va acollir de nou la vetllada literària
més important de les lletres catalanes.

La 58a Nit de Santa Llúcia, organitzada per
Òmnium Cultural, va aplegar prop d’un miler de convidats, entre els quals hi havia importants figures de la societat política catalana, com el president de la Generalitat de
Catalunya, José Montilla; el president del
Parlament, Ernest Benach; el conseller Joan
Manuel Tresserras; l’expresident Jordi Pujol; i
els consellers Montserrat Tura i Josep Huguet. Roger Coma, Aïna Clotet, Joel Joan,
Ventura Pons i Montserrat Carulla van ser
altres cares conegudes del món de la cultura
que van assistir a la vetllada.
El Palau de Congressos de Catalunya va ser el
lloc escollit per celebrar no només un lliurament de premis sinó una nit de literatura,
música i gastronomia d’alt nivell. La cerimònia, conduïda per Txe Arana, va comptar amb
el toc artístic de Carles Santos, que va interve-

nir al llarg de la vetllada amb diverses peces
musicals. De la dotzena de premis que es lliuraven la nit del 20 de desembre, hi van destacar els premis estrella com el Sant Jordi de novel·la o el Carles Riba de poesia. La nit es va
tancar amb un sopar que coordinava Nando
Jubany, de Can Jubany, i que oferia les propostes gastronòmiques dels cuiners Oriol Ivern i
Guillem Pla del restaurant Hisop; Albert Ventura del restaurant Coure; Jordi Vila de l’Alkimia; i Jordi Parra, cuiner del grup GSR-Produccions de Gastronomia.

ELS PREMIS
Lluís-Anton Baulenas (Barcelona, 1958) va
ser el gran triomfador de la nit en emportarse amb El nas de Mussolini el 49è Premi Sant
Jordi de novel·la. El Sant Jordi va ser instituït
el 1960 per Òmnium Cultural i el convoquen i doten Òmnium i la Fundació Enciclopèdia Catalana.Vicent Usó (Vila-real, Plana Baixa, 1963) va ser l’autor finalista del
mateix guardó, amb la novel·la El músic del
Boulevard Rossini.

LA DADA
En total, 110 obres van
optar als premis Sant
Jordi, de novel·la,
al Carles Riba, de poesia,
i al Mercè Rodoreda, de
contes.

La gastronomia també va ser protagonista. Els cuiners amb Jordi Porta i les autoritats assistents.

[7]
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L’auditori del Palau de Congressos es va omplir per al lliurament dels premis.

LA DADA
Des del 1971, Barcelona ha
acollit la Festa de la Nit de
Santa Llúcia en vuit
ocasions.

El 50è Carles Riba de poesia, lliurat pel
guanyador del 2007, Txema Martínez, va ser
per a l’obra La part visible, del mallorquí Sebastià Alzamora (Llucmajor, 1973), escollida
entre un total de 51 originals presentats.
El periodista i escriptor Víctor Alexandre va
guanyar el Mercè Rodoreda de contes i narracions en la seva 11a edició amb l’obra Set
dones i un home sol, dones que monologuen al
costat del llit d’un home en coma per un accident. Els Premis per a Ràdio i Televisió
d’Òmnium van recaure en els programes
Versió Rac1, dirigit per Toni Clapés, i Afers
exteriors, dirigit per Miquel Calçada. El Premi Joan Profitós d’assaig pedagògic va tenir
com a guanyadores Mercè Pañellas i Montserrat Alguacil amb La participació de les famílies als IES, i Josep M. Aloy va rebre la menció del premi per l’obra Et diran que llegeixis,
Bernat. Joan Ordi, amb Idea de l’home, idea de

Lluís-Anton Baulenas, guanyador del Premi Sant Jordi.

[8]

Déu va ser guardonat amb el Joan Maragall
sobre Cristianisme i Cultura, i Andreu Ginés
es va emportar el 25è Premi Ferran Soldevila d’estudis històrics amb l’obra La instauració
del franquisme al País Valencià. El Cendrós
d’articles publicats fora del territori català va
ser per a un monogràfic sobre el teatre català
en el període 1975-2006, de Maria Mercè
Delgado, Davis George i Lourdes Orzco, que
va ser recollit per Ventura Pons i Mercè Saumell. L’únic premi que els jurats van declarar
desert va ser el I Premi Esport i Ciutadania
de narrativa juvenil, patrocinat pel FC Barcelona.

LES OBRES ESTRELLA DE LA NIT
L’obra guanyadora del Sant Jordi, El nas de
Mussolini, parla d’una dona que rep l’encàrrec de matar Primo de Rivera. Amagada en
un poble dels Pirineus, Berta Panatis, una
jove militant comunista, espera un telegrama
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xifrat que li doni llum verda per cometre el
magnicidi. Baulenas ambienta la novel·la entre el 1923 i el 1930, una època en què, segons l’autor, “la utopia és encara possible”.
Vicenç Villatoro, membre del jurat, va destacar
la qualitat d’una novel·la “molt ben feta, amb
ofici, rigor i energia” i va comentar que el
tema de la violència de caràcter polític havia
estat present en altres de les obres finalistes.
Entre les 51 obres que optaven al Carles Riba
de poesia, la del mallorquí Sebastià Alzamora
es va imposar. La part visible, poemari que s’apropa a la faula, protagonitzat per una mona i
un caribú és, segons l’autor, “un intent de
comprendre la realitat i el món en què vivim”. D. Sam Abrams, crític literari i membre
del jurat, va declarar que es tractava “d’una
obra riquíssima, amb diferents registres, que
van des dels còmics fins als dramàtics”.

LA DADA
Els jurats van aplaudir l’alt
nivell del conjunt de les
obres presentades.

LA GRAN FESTA
TAMBÉ AL CARRER
El lliurament de premis en la nit del 20 de
desembre va anar precedida, durant tot el
mes, d’una sèrie d’activitats amb l’objectiu
d’apropar les lletres catalanes a la ciutadania.
De l’1 al 20 de desembre es va poder participar de la creació d’una narració a la web de la
Nit (nitdesantallucia.omnium.cat). La història
va ser iniciada i dinamitzada per l’escriptor
Borja Bagunyà, guanyador de Premi Mercè
Rodoreda el 2006, però la van crear, fragment
a fragment, entre tots els usuaris de la pàgina.

El tenor Antoni Comas en una de les representacions.

El 13, Santa Llúcia, les lletres van sortir al
car rer. Durant tot el matí a molts barris de la
ciutat es van llegir textos, es van celebrar actuacions musicals i tota una sèrie d’accions
participatives amb la voluntat que les lletres
catalanes arribessin a tots.

El dia 4 i el dia 10 es lliuraren els premis El
llibre de la meva vida, a la Pedrera, i els infantils i juvenils, a la Biblioteca Jaume Fuster.

La Festa va concloure el dia 20 amb el lliurament del gruix de premis a l’Auditori del
Palau de Congressos i el gran sopar coordinat per Nando Jubany.

Víctor Alexandre, guanyador del Mercè Rodoreda.

Sebastià Alzamora, Premi Carles Riba de poesia.
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CULTURA. NOTÍCIES

INVENTAT EN CATALÀ

E

l segon títol d’Els Llibres de l’Òmnium va sortir al carrer
durant el 2008. Després de l’èxit de Nació.cat, de Saül
Gordillo, la col·lecció ha continuat endavant amb Inventat en
català, un llibre de la periodista, màster en Gestió Ambiental i
Premi Nacional de Periodisme Ambiental 2005, Maria Josep
Picó. Des dels clàssics medievals fins a l’actualitat, Inventat en
català fa un repàs de les descobertes fetes per científics del
nostre país. El llibre, amb un to divulgatiu i un llenguatge

proper, també ens descobreix figures emblemàtiques de la ciència més recent, com ara Ramon
Margalef o Joan Oró, a més de
científics en actiu, com per
exemple Valentí Fuster, Anna
Veiga, Joan Massagué o Eudald Carbonell.

SANT JORDI 2008. ÒMNIUM PROPOSA FER
XARXA PER LA LLENGUA, LA CULTURA I EL PAÍS

M

ilers de persones, arreu de Catalunya, van aprofitar la
diada de Sant Jordi per celebrar la tradició dels llibres i
les roses. A Barcelona, Òmnium va instal·lar un estand a la
rambla de Catalunya i diverses seus territorials ho van fer a
les respectives viles i ciutats. Un nombre inesgotable de socis i
simpatitzants s’hi va atansar per conèixer les darreres novetats
de l’entitat, comprar el Nació.cat de Saül Gordillo o descobrir

les obres guanyadores de l’última edició de la Nit de Santa
Llúcia. La novetat de l’última edició, a Barcelona, va ser la
crida que Òmnium va fer als vianants per fer xarxa a favor de
la llengua, la cultura i el país. També es van repartir centenars
de globus inflables entre els més petits, que van omplir de color taronja la rambla de Catalunya de Barcelona durant la
dar rera diada de Sant Jordi.

HOMENATGE A ERMENGOL PASSOLA

Ò
Ermengol Passola

mnium Cultural, amb la col·laboració de l’Ateneu Barcelonès, va retre homenatge a Ermengol Passola, empresari i comerciant que no ha deixat mai de treballar
per al país. Secretari del Concurs de Poesia de Cantonigròs durant anys, impulsor de les
editorials de discos EDIGSA i Concèntric, executiu que creà la Cova del Drac per impulsar la nova cançó, secretari durant anys de l’associació Amics de Joan Ballester,
col·laborador del grup Catalònia Acord i de la publicació Nas de Barraca… “Empresari,
promotor cultural i mecenes. Des dels anys quaranta fins ara no es pot parlar d’activitats
i iniciatives per impulsar la consciència nacional de Catalunya sense esmentar el seu
nom”, resava la invitació a l’acte. Passola ens va deixar a principis del 2009.

ÒMNIUM AMB LA XVI BIENNAL D’ART
CONTEMPORANI

L

a seu nacional d’Òmnium Cultural va acollir el mes d’abril la presentació de la XVI Biennal d’Art Contemporani Català, patrocinada per l’Obra Social de la CAM. El president d’Òmnium Cultural, 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 9 artistes, seleccionats prèviament d’entre 300
participants.
[ 10 ]

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 preveu visitar durant aquesta edició 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, Sant Joan de les Abadesses
o Barcelona.

TRIPA:Maquetación 1

25/5/09

16:43

Página 11

LLENGUA. VOLUNTARIAT

MÉS VOLUNTARIAT I
GRUPS DE CONVERSA
E
l juny es va cloure la quarta edició del
Voluntariat per la Llengua i la primera
dels grups de conversa. L’escriptor Màrius
Serra, tal com ho va fer en l’edició passada,
va jugar amb l’enginy de les paraules per
exemplificar i exposar al públic assistent l’evolució, les imperfeccions i la vivesa de la
llengua.
El president d’Òmnium Cultural, Jordi Porta,
va ser l’encarregat de presentar l’acte, satisfet i
agraït pels resultats obtinguts. Tal com va remarcar Porta, l’objectiu principal del voluntariat és “fer que tothom es pugui sentir ciutadà
d’aquest país amb les mateixes condicions”, i
va desitjar un futur pròsper a la iniciativa que
enguany va comptar amb la participació de
64 parelles lingüístiques a Barcelona. 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. 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 és mantenir converses d’una hora 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. El programa també aspira a aconseguir un enriquiment cultural mutu fent conviure persones de cultures diverses perquè es
puguin conèixer i entendre’s millor. Vol que
el català sigui la llengua de relació habitual
entre tots els catalans, independentment de
la seva procedència geogràfica o social.

LA DADA
Jordi Porta va augurar un
futur pròsper al programa
tot desitjant “que n’hi
haguessin mil” de parelles
lingüístiques.

El Voluntariat per la Llengua va cloure la seva quarta edició.

[ 11 ]
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LLENGUA. SAMBORI ÒMNIUM

II EDICIÓ DELS SAMBORI ÒMNIUM
E

l Premi Sambori Òmnium, que atorga Òmnium junt amb
la Fundació Sambori, va distingir una onzena de nois i
noies en les diverses categories. El premi va engegar el camí cap
a un concurs de literatura escolar en l’àmbit dels Països Catalans.

Els guanyadors van rebre un val per un cap de setmana a Port
Aventura on es van trobar amb els guanyadors del Premi
Sambori al País Valencià, que va celebrar el maig a Alacant la
seva desena edició.

Els premis, que volen promoure l’ús literari del català en l’àmbit escolar entre infants i joves de tots els territoris, es van lliurar el juny a la col·legiata de Sant Vicenç del Castell de Cardona. La celebració va coincidir amb el lliurament dels
Premis Bages Juvenils de Literatura, en la seva 25a edició, i va
comptar amb la presència del clown manresà Marcel Gros. Els
parlaments van anar a càrrec de Jaume Puig, president d’Òmnium Cultural del Bages; l’alcalde de Cardona, Josep Maria
Sala; Josep Chaqués, president de la Fundació Sambori; i Carme Alcoverro, com a representant d’Òmnium Cultural i directora del Premi Sambori Òmnium.

Els premis promouen l’ús literari del català entre infants i joves.

ACORD DE
COL·LABORACIÓ
AMB LA USAP

III PREMIS
ACCID-ÒMNIUM
PER A JOSEP VIÑAS
I FREIXENET

DENÚNCIA PER
LA IMPOSICIÓ DE
LA 3A HORA DE
CASTELLÀ

L’

L

L

octubre, Montserrat Biosca, presidenta d’Òmnium Cultural Catalunya Nord, i el president de la USAP,
Paul Goze, van signar un conveni de
col·laboració amb la voluntat de portar
a terme projectes conjunts. A l’igual
que el conveni amb el FC Barcelona, el
conveni amb la USAP respon a objectius de promoció de la llengua i la cultura catalanes, centrant en aquest cas
l’atenció en la Catalunya Nord, on el
club ha estat tradicionalment una icona
catalanista.
El club intenta desenvolupar el rugbi a
la resta de Catalunya, per això, des del
2004, manté convenis de col·laboració
amb clubs com el FC Barcelona i dóna
suport a l’escola de rugbi blaugrana.
Aquest acord amb Òmnium Cultural
enfortirà la xarxa associativa dels Països
Catalans i contribuirà a vincular l’esport a la llengua i la cultura catalanes.

[ 12 ]

a tercera edició de l’acte de lliurament dels Premis ACCID-ÒMNIUM es va celebrar el juny al Palau
del Lloctinent, junt amb la cinquena
edició dels Premis i Ajuts a la Recerca
ACCID.
Els Premis ACCID-ÒMNIUM, que
tenen com a objectiu principal reconèixer l’entitat i el docent/investigador
que s’hagin distingit pel foment i l’ús
del català, van ser aquesta edició per al
senyor Josep Viñas i Xifra i el Grup
Freixenet.
Dins del marc de l’acte de lliurament
dels premis, es va celebrar la conferència
“Què vol dir que una empresa és socialment responsable?”, a càrrec d’Antonio
Argandoña, professor d’Economia, Càtedra “la Caixa” de Responsabilitat Social d’Empresa i Govern Corporatiu, de
la IESE Business School.

a Plataforma pel Català a l’Escola,
formada per Òmnium, CAL, Intersindical, Plataforma per la Llengua,
FAPAC, SEPC, CIEMEN, USTEC,
CDDLCC-ENLLAÇ, ACPV, OCB,
Joves per la Llengua, Federació Escola
Valenciana, FOLC, Associació Cultural
L’Ateneu, i Xarxa d’Entitats dels Països
Catalans, va dur a terme el maig del
2008 un pronunciament públic en defensa del model d’escola catalana i la
immersió lingüística.
Com a portaveu de la Plataforma, Jordi
Porta va fer una crida a tota la comunitat educativa, mestres, pares i mares, i
totes aquelles persones i entitats del
nostre país interessats en el procés educatiu, a renovar el compromís en favor
del català com a llengua vehicular de
tots els aprenentatges.
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PAÍS. JOVES

I TROBADA DE JOVES ÒMNIUM

Uns cinquanta joves van participar en les activitats.

E

l cap de setmana del 8 i 9 de novembre, l’alberg juvenil
de Coma-ruga es va convertir en un espai de formació i
reflexió sobre els principis de llengua, cultura i país. Una cinquantena de joves d’entre divuit i vint-i-set anys van participar en les activitats, que van incloure debats i taules rodones
amb professionals de diferents àmbits, com la comunicació,
l’activisme a la xarxa, la cultura, el dret o la cohesió social.
També hi va haver espai per al lleure, en què va destacar el
concert de Joan Masdéu, cantant del grup Whiskyn’s. El programa del cap de setmana es va estructurar entorn de cinc
taules rodones. Dissabte es van celebrar tres debats, el primer
a càrrec d’Alfons López Tena, jurista i membre de la Junta
d’Òmnium, i Vicent Sanchis, periodista i vicepresident

d’Òmnium, que van parlar sobre els reptes del catalanisme
avui dia. La tarda es va dedicar a debatre sobre la cohesió social i l’activisme a la xarxa. Miquel Àngel Essomba, director
del Centre UNESCO Catalunya - UNESCOCAT, Eunice
Romero, assessora en immigració de la Vicepresidència de la
Generalitat, i Lluís Cabrera, membre del col·lectiu Els Altres
Andalusos, van desenvolupar el tema de la cohesió al temps
que van desmitificar conceptes mal entesos sobre immigració. Vicent Partal, director de VilaWeb, i Saül Gordillo, director de l’Agència Catalana de Notícies, per la seva part, van
reflexionar sobre l’activisme a la xarxa i les possibilitats que
ofereixen les noves tecnologies en comunicació.
Diumenge, Carles Cuní, director del Grup Flaix i membre
de la Junta d’Òmnium; Joan Vidal, del grup Cultura 03; i
Àlex Gutiérrez, president de la Fundació Espai Català de Comunicació i Cultura (Escacc), van debatre sobre la cultura i
els mitjans de comunicació catalans. A continuació, Toni Gisbert, coordinador d’ACPV i Tomeu Martí, coordinador
d’OCB, van exposar l’experiència jove d’Acció Cultural del
País Valencià i l’Obra Cultural Balear.
El president Jordi Porta va cloure la I Jornada de Joves Òmnium satisfet dels resultats i del teixit social acabat de crear.

PREMI FRANCESC CANDEL
PEL “QUEDEM?”
D
urant l’any 2008 el programa “Quedem?” es va començar a dur a terme a Girona, Sant Cugat del Vallès, Osona, Bages i ha continuat la implantació a Barcelona. En aquest
primer any d’implantació del programa arreu del territori
s’han dut a terme 299 activitats i han participat més de 1.900
persones.
El programa “Quedem?” d’Òmnium Cultural va ser reconegut per la seva dedicació en l’àmbit de la cohesió social. Els
Premis Francesc Candel, convocats per la Fundació Lluís Carulla amb el suport de la Secretaria per a la Immigració de la
Generalitat de Catalunya, van voler reconèixer la voluntat del
programa de crear un lloc d’intercanvi i coneixement mutu
entre tots els ciutadans que formen la societat catalana, sigui
quina sigui la seva procedència.
El novembre, “Quedem?” va ser també reconegut amb el
Premi Educa’Manresa pel seu treball en l’àmbit del civisme,
la cohesió social i la ciutadania activa.

Jordi Porta rep el premi a la Fundació Lluís Carulla.

El programa “Quedem?” rep el suport de la Generalitat de
Catalunya, de La Caixa, Caixa Terrassa i la Diputació de Girona a més de l’Ajuntament de Sant Cugat i l’Ajuntament de
Barcelona. Durant l’any 2009 està previst augmentar el nombre de participants i d’activitats i posar en marxa el programa
a Badalona i Lleida.
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PAÍS. JUNTS PER CATALUNYA

JUNTS! PER CATALUNYA
E

l Teatre Nacional de Catalunya es va
quedar petit el 25 de juny per encabir el
miler llarg de persones que van voler assistir
a la convocatòria d’Òmnium Cultural
“Junts! Per Catalunya”. Reivindicar la legitimitat del poble de Catalunya que va aprovar
l’Estatut en referèndum el 30 de setembre
del 2005 va ser el motiu de l’acte, marcat i
originat pel procés de deliberació dels magistrats del Tribunal Constitucional (TC) sobre la supressió o la interpretació restrictiva
d’alguns dels articles del document.

El president d’Òmnium Cultural, Jordi Porta, va fonamentar la seva intervenció en una
reclamació d’unitat de la societat civil i, en
particular, dels partits polítics a l’hora de fer
front a la falta de respecte per les decisions
del poble català, que es pot resumir en la
seva declaració “desunits poca cosa aconseguirem, però junts podem!”. La desunió a la
qual Porta va fer referència es va posar de
manifest en la manca d’assistència a l’acte
d’alguns partits polítics com ara PSC i
UDC, a més de les esperades absències del
PP i Ciutadans.Tampoc el Govern no va donar suport a l’acte, tot i que el vicepresident
Josep-Lluís Carod-Rovira sí que hi va assistir
a títol personal.
L’acte “Junts! Per Catalunya” no va ser més
que el principi d’una campanya que ha dut a
terme diverses iniciatives entre les quals hi
ha la publicació el juliol d’un comunicat que

El Teatre Nacional, ple de gom a gom durant l’acte.
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Junts! reivindica la legitimitat de l’Estatut.

posava de manifest l’existència de tres punts
irrenunciables de l’Estatut com són el deure
de coneixement de les dues llengües oficials
en igualtat de condicions (art. 6.2); el principi de disponibilitat lingüística en el món privat (art. 34); i els drets lingüístics en l’àmbit
de l’ensenyament (art. 35). Així mateix, al setembre, es va fer pública també la signatura
d’un manifest conjunt de CCOO de Catalunya, l’IEC, Òmnium Cultural, UGT de
Catalunya, Unió de Pagesos i la USOC, amb
el títol Compliment de l’Estatut i finançament
just per una societat catalana més cohesionada. El
recolzament de la societat a aquest manifest
s’ha evidenciat en la diversitat d’entitats que
li han donat suport, com la Taula d’Entitats
del Tercer Sector Social de Catalunya, la
Fundació Pere Ardiaca, la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya o la Plataforma Els Altres Andalusos,
entre d’altres.

La campanya “Junts!
Per Catalunya” re corre el territori català buscant la unitat
ciutadana
Després de l’acte celebrat el 25 de juny al
TNC, alguns membres
de la Junta Directiva
d’Òmnium han participat en taules rodones a
diversos punts del territori per tal de difondre
les bases de la campanya
“Junts! Per Catalunya”.
D’aquesta manera, el
president d’Òmnium,
Jordi Porta, el vicepresident, Vicent Sanchis, i el
vocal de la Junta, Alfons
López Tena, han posat
sobre la taula els reptes
de l’entitat un cop es
faci pública la sentència
del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de
Catalunya. En aquest
sentit, Òmnium com a
entitat de referència que
compta amb el suport
de gairebé 20.000 socis
exigeix la unitat dels
partits sobiranistes i de
la societat civil per poder gaudir de l’autogovern real a Catalunya.
Totes les xerrades han
comptat amb una destacada assistència, tant de
socis com de simpatitzants de l’entitat.
Durant el 2008, Òmnium ha portat la campanya “Junts! Per Catalunya” a Igualada, Vic,
Manresa, Girona, Granollers, Sabadell, Reus,
Cornellà, la Seu d’Urgell, Tortosa, Flix, Alcanar, Solsona, Berga i
Ter rassa.

TRIPA:Maquetación 1

25/5/09

16:43

Página 15

PAÍS. LA FLAMA DEL CANIGÓ

LA FLAMA DEL CANIGÓ
L
a Flama del Canigó va recórrer un cop
més els Països Catalans. Centenars de
fogueres provinents del Canigó van cremar
arreu dels territoris de parla catalana per reivindicar Sant Joan com la Festa Nacional
dels Països Catalans. La Flama va cremar a
fogueres de viles i ciutats i va visitar el Parlament de Catalunya, on va ser rebuda pel
president Ernest Benach, que va defensar
l’ús desacomplexat i la normalització del
terme Països Catalans. El president d’Òmnium Cultural, Jordi Porta, va aprofitar l’ocasió per expressar que la Flama “simbolitza
la llengua i el fet que circuli és un símbol de
la unitat dels Països Catalans”.

La Flama en mans d’Ernest Benach

Enguany el missatge de la Flama va ser redactat pel president de la Federació Llull i
d’Obra Cultural Balear, Jaume Mateu. El
text lligà la tradicional festa de Sant Joan
amb la celebració dels 800 anys del naixement del rei Jaume I, que Mateu descriu
com “la figura i el mite que més i millor
aglutina tot el territori de parla catalana”.

El foc de la Flama del Canigó encén les fogueres amb el missatge de refermar la pertinença a un mateix poble, és per això que
Òmnium Cultural va prendre la iniciativa
de presentar una moció als ajuntaments dels
Països Catalans per tal de declarar Sant Joan
com a Festa Nacional.

LA DADA
L’any 1955, Francesc
Pujadé, vilatà d’Arles,
al Vallespir (Catalunya
Nord), va iniciar la
renovació dels focs
mil·lenaris.

La Flama va visitar el Parlament de Catalunya.
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PAÍS. NOTÍCIES

ÒMNIUM AMB LA SELECCIÓ

E

l maig, Òmnium Cultural va repartir entre els seus socis
80 entrades dobles per anar a animar la Selecció Catalana
de Futbol, que jugava el seu partit número 200 a l’estadi
blaugrana.
El Camp Nou es va convertir el 24 de maig en una gran Festa del Futbol, plena d’activitats lúdiques per a tota la família.

Grans i petits van poder gaudir de la música, la cultura i els
sabors més tradicionals de Catalunya i d’Argentina, la contrincant de la nostra selecció.
Tot i que finalment es va imposar la selecció Argentina, es pot
dir que el Camp Nou va viure un dia de celebració i esperit
festiu.

ACTE A LLEIDA DE LA COMISSIÓ PER LA
DIGNITAT

Ò

mnium Cultural va assistir a l’acte que la Comissió per
la Dignitat va celebrar a Lleida el mes d’abril.

Amb el títol “70 anys espoliats. Lleida 1938-2008” es commemorava el 70è aniversari de la supressió de l’Estatut republicà i es reclamava el retorn dels papers de Salamanca.
Durant l’acte es van succeir els parlaments, la lectura de poemes i el cant de El més petit de tots, a càrrec de la coral de

l’Orfeó Lleidatà, Sicoris i l’Ateneu Popular de Ponent. El
president del Parlament, Ernest Benach; l’alcalde de Lleida,
Àngel Ros; i el membre del CGPJ i de la Junta d’Òmnium,
Alfons López Tena, van ser algunes de les personalitats presents.
Òmnium Cultural va organitzar autocars des de Barcelona
per tal que socis i simpatitzants poguessin assistir i donar suport a aquest acte reivindicatiu.

JORDI PORTA, PATRÓ DE LA FUNDACIÓ
FUTBOL CLUB BARCELONA

E

l president d’Òmnium Cultural, Jordi Porta, va ser nomenat patró de la Fundació Futbol Club Barcelona el
mes de desembre. El Patronat de la Fundació va aprovar per
unanimitat la incorporació de tres nous membres, proposats
per la Junta Directiva del Club. A més de Jordi Porta, van ser

nomenats patrons Salvador Giner, president de l’Institut
d’Estudis Catalans, i Anna Xicoi, exdirectora general del FC
Barcelona. El nomenament de Porta és una demostració més
de les bones relacions d’Òmnium Cultural amb el club esportiu.

ÒMNIUM CULTURAL ES DÓNA A CONÈIXER A
LA REVISTA DEL BARÇA

P

erquè Catalunya sigui un clam, fes sentir la teva veu! va ser
la proposta de les 100.000 butlletes d’Òmnium Cultural encartades a la revista Barça del febrer. La revista va publicar una entrevista al president Jordi Porta que es va emetre
també pel programa de BarçaTV El Quadrat Verd.
Les juntes directives d’ambdues entitats van confirmar una
vegada més el seu compromís conjunt amb la llengua i la
cultura catalanes.
[ 16 ]
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PAÍS. ESCOLES EN XARXA

TROBADES DEL PROJECTE
ESCOLES EN XARXA
A

quest curs 2007-2008 Escoles en Xarxa, projecte de
periodisme digital que connecta mitjançant un sistema
de blocs en línia diversos centres de primària i secundària de
tot el territori de parla catalana, ha ampliat la seva xarxa en
84 centres de primària i en 153 centres de secundària. Els
nois i noies que participen d’aquest projecte han editat experiències i notícies, han fet comentaris i han penjat fotografies,
i ens han fet conèixer el seu entorn.

La jornada de primària és va fer el 22 d’abril a Terrassa en
l’espai del Parc Vallparadís. Els tallers que es van fer van ser: de
poesia, de música amb la col·laboració del trompetista de Jazz
Josep M.Farràs, del Castell Cartoixa, de restauració de teixits
del Museu Tèxtil, d’estudi fotogràfic també del Museu Tèxtil, de castellers, d’hoquei herba, de televisió i de ràdio.
Ho podeu veure en el següent enllaç: http://escolesenxarxa.
vilaweb.cat/bloc-de-la-trobada-de-terrassa-2008

Un any més s’han fet les jornades presencials de primària i de
secundària que han reunit un centenar de nois i noies cadascuna. En aquestes jornades es treballen 10 tallers que tindran
a veure amb l’entorn visitat. Els alumnes es reparteixen en
aquests tallers tenint en compte la diversitat dialectal i geogràfica. En el treball final s’aconsegueix potenciar la llengua
oral i escrita i la comunicació dels infants, joves i professorat
dels Països Catalans.

La jornada de secundària es va fer l’11 d’abril a Valls en l’espai
de la Casa Caritat. Els tallers van anar sobre el món casteller,
la ruta literària de Narcís Oller, el Museu de Carros, refugi
aeri, l’església de Sant Joan, entrevistes a Mireia Segú (periodista) i Gerard Roca(bateria del grup Whiskyn’s), calçotada,
televisió i ràdio. Ho podeu veure en el següent enllaç:
http://escolesenxarxa.vilaweb.cat/bloc-de-la-trobada-devalls-2008.

La periodista Mireia Segur en un dels tallers a Valls.

Durant la trobada a Terrassa es va dur a terme un taller d’hoquei.

UNA ENTITAT QUE CREIX. JA SOM MÉS DE 19.000!

Ò

mnium Cultural ha apostat, durant el 2008, pel creixement social per tal d’aconseguir més veus actives de la
societat civil que li donen sentit. Cada cop més persones se
senten identificades amb els principis de l’entitat i volen sumar-se als seus projectes. Així, cada dia som més els ciutadans
de Catalunya que defensem la nostra llengua, promovem la
nostra cultura i creiem en el nostre país. En total, durant l’últim any, 4.000 persones d’arreu del territori s’han associat a
Òmnium, de manera que l’entitat ha experimentat el creixement més fort dels últims anys. Per tal de poder respondre a
les demandes i necessitats dels socis, Òmnium ha reforçat
també la seva estructura territorial i ha ampliat el nombre de
projectes i activitats tant nacionals com locals.

Òmnium agraeix a tots els socis que han participat en la
campanya “Fem pinya” i que han recomanat a tres simpatitzants que s’uneixin a l’entitat. Durant l’últim any, un miler
de socis van recomanar uns tres mil amics i familiars, més de
la meitat dels quals ja formen part d’Òmnium.

NOUS SOCIS D’ÒMNIUM ANUALS
2005 – 774
2006 – 733
2007 – 1.348
2008 – 4.000

[ 17 ]
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PAÍS. FESTA PER LA LLIBERTAT

11 DE SETEMBRE,
LA FESTA PER LA LLIBERTAT
E
l passeig Lluís Companys de Barcelona, a
tocar l’Arc del Triomf, va ser el punt central de reunió i celebració de prop de 30.000
persones. Un any més, la Diada Nacional de
Catalunya va ser el motor d’infinitat d’actes
arreu del territori català en els quals s’hi van
donar la mà la reivindicació de país, l’esperit
cívic i una bona dosi de diversió.

El mateix dia 10, Girona va celebrar la Marxa
de les Torxes, que sortí de les escales de la catedral, i a Vic es va celebrar la Marxa dels Vigatans. Les torxes van desfilar també aquella
nit a Olot, baixant des del cràter del volcà
Montsacopa. A Lleida, la Seu Vella va acollir la
VI Enseuada, recital de poesia, prosa i cançó.

LA DIADA MÉS INSTITUCIONAL
ELS PRELIMINARS

LA DADA
Un bon nombre
d’ajuntaments van unir-se
a la campanya per fer
onejar l’estelada als seus
consistoris, promoguda
per la Comissió del
Centenari de l’Estelada.

Els actes de celebració de la Diada van començar la nit d’abans al Fossar de les Moreres
de Barcelona on es va retre homenatge als
defensors de les llibertats i constitucions de
Catalunya. L’acte, que es va iniciar a les 10 de
la nit, va començar amb la renovació de la
flama de la resistència catalana, recollida a
Cardona, seguida d’una ofrena floral de la delegació funcional d’Òmnium, Tradicions i
Costums, a càrrec del seu president Antoni
Ayala. Jordi Miravet, president del Memorial
1714, va obrir l’acte, seguit dels parlaments
d’Elisenda Paluzie, professora de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona; Bernat Joan, director general de Política Lingüística; i Jordi Porta, president d’Òmnium
Cultural.

Però la gran festa va ser l’11. El matí va començar amb les ofrenes florals a Rafel de Casanova, conseller en cap de Barcelona el
1714, durant la guerra de Successió. Les dues
principals ofrenes es van retre una davant el
monument a Casanova a Barcelona, a la confluència de la ronda de Sant Pere i el carrer
Alí Bei, i l’altra, a l’església de Sant Baldiri a
Sant Boi, on reposen les seves restes. Tant el
president de la Generalitat, José Montilla,
com el president del Parlament, Ernest Benach, van encapçalar els actes, junt amb una
bona representació de la societat política, institucional i cultural catalana, entre els quals
s’incloïa Òmnium Cultural i el seu president,
Jordi Porta; Eliseu Climent, president d’Acció Cultural del País Valencià; i Jaume Mateu,
president d’Obra Cultural Balear.

Ofrena floral de la Federació Llull davant el monument a Casanova.
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L’espai Òmnium oferia a la ciutadania informació sobre les activitats de l’entitat.

A la resta del territori, es van celebrar multitud d’ofrenes, moltes d’elles acompanyades
d’actes reivindicatius. Les seus de Sabadell,
Granollers, el Tarragonès i el Baix Camp van
participar en les respectives ofrenes florals, i
d’altres seus com ara les de Badalona, Mataró
o Lleida-Ponent van organitzar diferents actes d’àmbit cultural per celebrar l’Onze de
Setembre.
La seu de les Terres de l’Ebre, junt amb diverses associacions, també del País Valencià, va
constituir la Comissió de l’11 de Setembre
per commemorar els 300 anys de la caiguda
de Tortosa.

Les famílies que es van apropar als voltants de
l’Arc del Triomf van poder gaudir de gran
quantitat d’activitats. Nens i grans van poder
participar en nombrosos jocs i tallers didàctics per a tots els públics. El dinar popular va
aplegar 630 persones, la capacitat màxima, i
l’àpat va finalitzar amb l’actuació de Jaume
Arnella.

LA DADA

La música va omplir-ho tot a partir de les set
de la tarda. El concert va comptar amb les actuacions de Cesk Freixas, La Troba Kung-Fú
i la Companyia Elèctrica Dharma, que malauradament va haver de cloure anticipada-

Jordi Porta es va mostrar
satisfet per l’afluència de
públic i per la bona
combinació dels aspectes
festius i reivindicatius.

LA DIADA MÉS FESTIVA
Òmnium Cultural organitza des de l’any
2000 un acte que comprèn una mostra d’entitats, la lectura d’un manifest que compta
amb el suport de diverses entitats i un concert de música que clou la celebració. Aquest
any unes cent setanta entitats de la societat
civil catalana van voler participar a remarcar
el caràcter festiu i reivindicatiu de la Diada.
El passeig Lluís Companys va rebre la visita
de prop de 30.000 persones que van voler
participar de la Festa de la Llibertat. La Mostra d’Entitats dels Països Catalans va ser l’activitat més concorreguda, on nombroses plataformes i associacions catalanistes van aprofitar
per donar a conèixer les seves activitats i projectes: una excel·lent manera de visibilitzar la
feina de multitud de col·lectius que treballen
tot l’any i que tenen dificultats per arribar a
la ciutadania.
Es va habilitar un espai de jocs per als infants.
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Cesk Freixas durant el seu concert.

Albert Om va llegir alguns fragments del manifest.

ment la seva actuació a causa de la pluja. Albert Om va ser l’encarregat de presentar el
concert així com de llegir el manifest de la
Festa de la Llibertat.

del poble de Catalunya” i es va deixar ben clar
que no es reconeixia la legitimitat del Tribunal Constitucional per dictar una sentència
que rebaixés encara més el text estatutari.

EL MANIFEST

El manifest va fer menció també a la situació
d’injustícia que pateix gran part de la població del País Valencià en no poder veure TV3.

LA DADA
El Manifest de l’Onze,
redactat per Òmnium
Cultural, va rebre
l’adhesió de prop de 200
entitats.

El periodista Albert Om va llegir durant el
decurs del concert fragments del text que organitzadors i entitats havien consensuat. En
aquesta edició de la Festa de la Llibertat, el
manifest es va centrar en el bloqueig de l’Estatut per part del Tribunal Constitucional.
Durant la lectura es va reclamar “la unitat de
la societat civil catalana i de les seves forces
polítiques per tal de fer respectar la voluntat

El text va reclamar, per últim, “la capacitat de
decidir des de casa nostra sobre la planificació
de la xarxa de transports i infrastructures, des
d’una perspectiva nacionalment autocentrada
i ambientalment sostenible, al servei de tota la
societat”.

El passeig va omplir-se de gom a gom durant el concert de la Festa per la Llibertat que organitza Òmnium.

[ 20 ]
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ÒMNIUM AL TERRITORI

ENFORTIMENT DE
L’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL
U

n dels objectius d’Òmnium durant el
2008 ha estat reforçar l’estructura territorial, base de l’engranatge de l’entitat.
D’aquesta manera, s’han creat nous grups locals i seus territorials a través de les 10 demarcacions impulsades durant el 2007 i que
agrupen de forma natural diferents seus.
D’aquesta manera, Òmnium ha aconseguit
créixer equilibradament a tot el territori i
estendre alguns dels projectes de referència
com el programa “Quedem?”, la Festa per la
Llibertat de l’11 de Setembre o el Premi
Sambori Òmnium. Les demarcacions no només han estat útils per multiplicar les sinergies entre territoris propers, sinó que també
han estat la base de la professionalització
d’Òmnium arreu del territori, ja que durant
el 2008 s’hi han incorporat 8 tècnics territorials que treballen per consolidar aquesta estructura.

DEMARCACIÓ
ALT TER
BARCELONA
CAT. CENTRAL

EL CAMP - TERRES
DE L’EBRE

GIRONA CATALUNYA NORD

SEU TERRITORIAL
NACIONAL
OC OSONA
OC HOSPITALET DEL
LLOBREGAT
OC BAGES
GL SOLSONÈS
GL BERGUEDÀ
OC BAIX CAMP
OC TARRAGONÈS
OC TERRES DE L’EBRE
OC ALT EMPORDÀ
OC CATALUNYA NORD
OC GIRONÈS
OC LA GARROTXA
GL LLORET DE MAR

DEMARCACIÓ
PENEDÈS BAIX LLOBREGAT

SEU TERRITORIAL

OC ALT PENEDÈS
OC BAIX LLOBREGAT
OC ANOIA
GL GARRAF
PIRINEUS
OC ALT URGELL
GL PUIGCERDÀ
SERRALADA LITORAL OC BADALONA BARCELONÈS NORD
OC GRANOLLERS VALLÈS ORIENTAL
GL LA GARRIGA
OC MATARÓ MARESME
TERRES DE PONENT OC LLEIDA - PONENT
VALLÈS OCCIDENTAL OC SABADELL
OC SANT CUGAT
OC TERRASSA
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DIMECRES PRESENTEM...

L

a cita setmanal amb les novetats culturals a la seu d’Òmnium va passar aquest any a celebrar-se els dimecres, en
lloc dels dimarts com en l’edició anterior. Setmanalment es
van presentar publicacions i productes culturals de diverses temàtiques a la seu nacional. Llibres, revistes, diccionaris,
pel·lícules i discs van passar per la seu d’Òmnium durant el
2008.

La presentació del llibre Nosaltres els catalans.
La presentació del llibre Les ascencions de Verdaguer al Pirineu.

Durant vint-i-quatre dimecres, Òmnium va acollir la presentació d’una vintena de llibres, tres discs i el DVD El silenci
abans de Bach, de Pere Portabella (2007), sessió durant la qual
es va fer una projecció del film comentada pel director. Entre
els llibres presentats hi van haver de moltes temàtiques, des de
la poesia, a la història, passant per l’actualitat, la política o fins i
tot llibres-guia.
Una de les cites especials es va celebrar el segon dimecres
d’octubre, quan, a càrrec de Roser Sebastià, cap de Comunicació d’Òmnium; Oleguer Serra, membre de la Junta; i Jordi
Porta, president, es va presentar la nova web de l’entitat, amb
una imatge renovada i més espais d’informació i opinió.

Concert de Mishima presentant el disc Set tota la vida.

L’últim “Dimecres presentem...” de l’any es va aprofitar per fer
lliurament dels Premis Folch i Torres de novel·la per a nois i
noies i Joaquim Ruyra de narrativa juvenil, dins el marc de la
58a Nit de Santa Llúcia, a l’Auditori de la Biblioteca Joan
Fuster

LECTURES DE RODOREDA
ARREU DEL TERRITORI

E

l 8 de març de 2008, en col·laboració amb la XXVI
Setmana del Llibre en Català i a propòsit de l’any Rodoreda, es va fer una lectura pública de La plaça del Diamant
a diversos llocs de Catalunya de manera simultània. Òmnium va col·laborar en l’activitat arreu del territori a través
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de les seves seus. Barcelona, Badalona, Reus, Sant Cugat,
Terrassa, Manresa i Tarragona van ser escenari d’aquesta
commemoració del centenari de l’escriptora que va comptar amb la participació activa de socis i simpatitzants d’Òmnium Cultural.
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LES NITS JOVES D’ÒMNIUM I VIA FORA!
OMPLEN DE JAZZ I POP DUES NITS DE JULIOL

A

mb la intenció d’oferir als socis més joves de l’entitat
activitats al voltant de la música i arran de la
col·laboració d’Òmnium amb la Fundació Via Fora!, el juliol de 2008 es va posar en marxa el projecte “Nits Joves
d’Òmnium - Via Fora!”, que va consistir en l’organització
de dos concerts gratuïts.
Mazoni va presentar el seu nou disc Si els dits fossin xilòfons
al Via Fora! del Pati Manning. Es tracta d’una obra arriscada
i polièdrica que va omplir de gom a gom l’emblemàtic espai de Barcelona. D’altra banda, el grup de jazz d’arrel tradicional Folkincats va permetre a tots aquells que omplien
la sala d’actes de la seu nacional d’Òmnium d’endinsar-se
en terrenys musicals desconeguts que descobreixen nous
camins per a la música i la cultura del nostre país. En general, un èxit de participació i una acció més per difondre la
música en català feta al país.

Les nits joves es van omplir de música amb el grup Folkincats.

LA MÚSICA A TRAVÉS DE LES SEVES
FORMACIONS

D

urant l’abril i el maig del 2008 Òmnium Cultural,
juntament amb el Palau de la Música, va celebrar un
cicle de xerrades i concerts per gaudir i reflexionar sobre la
música.
El cicle va consistir en cinc sessions dobles, formades per
una conferència a la seu d’Òmnium i un concert al Palau
de la Música Catalana. El programa va repassar diverses formacions musicals: la cobla, l’orgue, l’orquestra simfònica, la
música vocal i l’orquestra de cambra i petit format.
Les conferències, que van anar a càrrec d’especialistes, es
van fer a la sala d’actes d’Òmnium, i tots els concerts van
tenir lloc al Palau de la Música Catalana, com a activitats
emmarcades dins del centenari del Palau.
El concerts van ser protagonitzats per la cobla La Principal
de la Bisbal, dirigida per Jordi León; l’organista Elke Völker;
el cantant Bobby Mcferrin, amb l’Orfeó Català; l’Orquestra
Simfònica d’Hongria, dirigida per András Ligeti; i van cloure el cicle l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra i el Cor
de Cambra del Palau.
El cicle convidava a reflexionar sobre la música.

[ 23 ]
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ELS DIJOUS DE L’ÒMNIUM

L

Des del 10 de gener fins el 18 de desembre de 2008, la
seu nacional d’Òmnium Cultural va acollir trenta-dues
tardes de cultura. Els “Dijous de l’Òmnium” d’enguany es van
dedicar tant a taules rodones centrades en l’actualitat social i
política catalanes, com a la projecció comentada de pel·lícules,
o a converses amb personalitats de relleu de la nostra societat.
La majoria de les cites es van centrar en temes d’actualitat:
“Les infrastructures de transport a Catalunya: reptes estratègics
de futur”; “Els papers catalans a Salamanca: estat de la qüestió”; “L’activisme independentista a la xarxa”; “El consum

Isabel-Clara Simó va analitzar la literatura feta per dones.

Les infrastructures de transport a Catalunya.

Miquel Calzada va reflexionar sobre el paper de Catalunya al món.

És possible un model de cooperació catalana al desenvolupament?

Jordi Muñoz va parlar sobre el nacionalisme espanyol.

mediàtic i cultural als Països Catalans”; “La llei electoral catalana”; “Cohesió social: quina Catalunya volem?”; “De la Catalunya perplexa a la Catalunya activa”; “La gestió de l’aigua als
Països Catalans”; o “És possible un model de cooperació catalana al desenvolupament?”, van ser alguns dels títol de les taules rodones.

El consum mediàtic i cultural als Països Catalans.

[ 24 ]

No hi van faltar dijous amb motius cinematogràfics com quan
es va projectar La ciutat cremada, d’Antoni Ribas; És quan dormo que hi veig clar, comentada pel seu director Jordi Cadena; o
La plaça del Diamant, amb el seu director Francesc Betriu.
Aquesta última, dins el marc del centenari del naixement de
Mercè Rodoreda, a la qual també es va dedicar un altre dijous
amb el títol Mercè Rodoreda i el teatre.
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A

continuació trobareu un petit resum de les activitats
que han dut a terme les diferents seus territorials
d’Òmnium Cultural arreu de Catalunya durant el 2008.

DEMARCACIÓ TERRITORIAL
GIRONA - CATALUNYA NORD

A més, s’han desenvolupat 18 activitats del programa “Quedem?” amb 436 participacions. I, per últim, la seu d’Òmnium
Gironès va acollir diverses xerrades-col·loqui com ara “Processos d’independència a l’Europa contemporània: el cas de
Kosovo”, “Aigua a la Mediterrània” o “Noves tecnologies+País”.

ALT EMPORDÀ

GARROTXA

La seu de l’Alt Empordà ha dedicat una atenció especial als
nouvinguts oferint classes de català, de nivell inicial i bàsic, i
col·laborant en els cursos d’acollida que organitza mensualment l’Ajuntament de Figueres.

La I Marxa de Torxes és una de les tres activitats noves de la
seu d’Òmnium a la Garrotxa. Així, es va donar un caire més
participatiu a la Diada Nacional on totes les institucions i entitats s’hi van sentir identificades, amb Òmnium com a nexe
d’unió. Com a novetat, destaca també “Garrotxa, la Festa
Major”, on hi van participar totes les entitats de cultura
popular de la comarca. Així, sardanistes, grallers, dansaires,
castellers, bastoners van ocupar els carrers d’Olot amb la
seva festa.

Es va celebrar el XXIX Concurs per a la Joventut, d’àmbit
comarcal, dedicat en aquesta edició a l’escriptora Montserrat
Vayreda. El veredicte i el lliurament de premis fou al teatre El
Jardí de Figueres, en una festa amenitzada per l’actuació de
Titelles Marduix i Jaume Arnella. El mes de gener, en un acte
coorganitzat amb el Foment de la Sardana Pep Ventura, es va
commemorar el centenari de La santa espina amb una conferència del senyor Lluis Subirana, i la participació de Núria
Feliu i l’Orquestra de Cambra de l’Empordà. Es van realitzar,
durant l’any, el V Curs de Literatura, un curs de llenguatge
administratiu, conferències i presentacions de llibres.
També es van commemorar el 175è aniversari de La Renaixença, amb dues conferències d’Oriol Pi de Cabanyes i de
David Pagès, amb l’acompanyament d’un grup instrumental
de Jaume Arnella que interpretà poemes musicats de Mossèn
Cinto. Durant la Diada, Òmnium Alt Empordà va participar
en l’ofrena institucional al monument als Drets dels Pobles i
en una conferència de Patricia Gabancho. Com en altres indrets, també es va celebrar l’arribada de la Flama del Canigó
a Figueres.

GIRONÈS
Des d’Òmnium Cultural Gironès, es va celebrar la Diada de
Sant Jordi amb un taller de cant improvisat a càrrec del Drac
Carolino i les Tres Princeses Corrandistes. A més, es va celebrar la rebuda de la Flama del Canigó acompanyada de jocs
de cucanya, ball de gegants a càrrec de La Fal·lera Gironina,
aixecada de castells humans dels Marrecs de Salt i lliurament
del testimoni de la Flama als diferents col·lectius congregats.
Finalment, els participants van marxar en cercavila fins al Festival del Folc de Sant Joan.
La II Marxa de Torxes a Girona, el 10 de setembre, per commemorar la Festa per la Llibertat va ser una nit màgica consistent en un concert acústic d’inici amb Cesk Freixas, marxa
de torxes pels carrers del barri vell de Girona i lectura del
manifest a càrrec de Lluc Salellas. Finalment, el 13 de desembre es va celebrar la Festa del Tió a la Plaça Salvador Espriu.
Aquesta va consistir en un taller de construcció de tions i
animació infantil a càrrec de País de Xauxa.

Per Sant Jordi, a la parada d’Òmnium s’hi van poder intercanviar llibres escrits en català, es va fer recol·lecció de llibres
per donar-los a l’escola Bressola de la Catalunya Nord i es va
oferir una lectura pública de Mirall trencat, de Mercè Rodoreda, amb motiu del centenari del seu naixement.
Òmnium Garrotxa també va rebre la Flama del Canigó, que
es va anar a buscar al mateix cim per tal de poder encendre
les fogueres de la comarca. Altres activitats que s’han organitzat o en què s’ha col·laborat des de la Garrotxa són: les parelles lingüístiques i el projecte d’alfabetització, les anades al
teatre, el XXXIII Concurs literari infantil i juvenil de la Garrotxa, un curs de puntes de coixí, un curs de català i un premi de narracions de viatges.

GRUP LOCAL DE LLORET DE MAR
L’activitat del Grup Local de Lloret de Mar ha consistit en
l’organització de diferents activitats en dates assenyalades
com Sant Jordi o la Diada Nacional de Catalunya. Per Sant
Jordi, es va fer una taula informativa a la Fira del Llibre i la
Rosa, mentre que durant l’Onze de Setembre es va participar
de l’ofrena floral i al concurs de sardanes que organitza l’Ajuntament. Finalment, cal destacar l’organització del concurs
de diorames i pessebres de Lloret de Mar, feta per la secció de
pessebristes, de la qual forma part el grup local.
Més enllà, i com es va fent tots els anys, es van recaptar fons
per a la Marató de TVC, enguany dedicada a les malalties
mentals, en col·laboració amb el grup de Moters Solidaris de
Lloret de Mar.

DEMARCACIÓ TERRITORIAL ALT TER
OSONA
La seu territorial d’Osona destaca per exportar “Els dijous
de l’Òmnium” a la comarca, un cicle de conferències, taules
[ 25 ]
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rodones i presentacions que es van celebrar setmanalment a
Vic, Manlleu o Taradell. També es van realitzar els programes de voluntariat lingüístic i “Quedem?” a diversos pobles
de la comarca.
La seu va donar a conèixer la seva activitat durant la Mostra
d’Institucions del Mercat del Ram i la 5a Mostra d’Entitats i
Músiques de Vic. Al març i a Sant Pere de Torelló, tingué lloc
la Primera calçotada de socis d’Osona amb tirada de bitlles
catalanes i dinar de germanor. Conjuntament amb el Consell
de Joves de Riuprimer, es va organitzar la 4a Commemoració de l’Acord dels Vigatans, on es van lliurar els IV Premis
Literaris Acord de Sant Sebastià. També es va presentar el llibre Els exèrcits de Catalunya (1713-1714), de Francesc Xavier
Hernàndez i Francesc Riart.
Finalment, el 10 de setembre va tenir lloc la 6a Marxa dels
Vigatans sota el lema “Seguem Arran”. Tretze columnes provinents de diferents pobles de la comarca van caminar fins a
Vic per fer l’homenatge a Bac de Roda, es van encendre les
torxes de la mà de la persona homenatjada -el músic vigatà
Joan Lara- i van continuar la marxa solemne fins a la plaça
del Bisbe Oliba on es van fer els discursos d’homenatge i es
va cremar el Decret de Nova Planta.
Òmnium Osona, a més, va estrenar nova seu a l’Ateneu La
Central, edifici compartit amb els Sagals d’Osona i la Fundació Privada Embat Cultural. Per la revetlla de Sant Joan, la
seu d’Osona va rebre la Flama del Canigó que arribava des
del Coll d’Ares.
Durant el mes de desembre es va iniciar la campanya “Cagum el pare Noel” amb la presentació del llibre de Josep Romeu -expresident de la seu i guanyador del Premi Joan Amades de Cultura popular-, El Nadal, del mite a la tradició.

persones; i a la tardor, el XIV cicle “Llegir la literatura, Any
d’aniversaris”, que ha analitzat la cultura del temps de Jaume I,
l’obra d’Agustí Bartra, la poesia de Mercè Rodoreda i la creació de M. Mercè Marçal amb Isabel Grifoll, Jaume Aulet,
Abraham Mohino i Lluïsa Julià. Conjuntament amb l’Ajuntament de la ciutat, es van organitzar també els actes de Sant Jordi, l’Onze de Setembre i el Memorial Companys.

GRANOLLERS - VALLÈS ORIENTAL
El 2008 es va engegar el cicle “Els divendres d’Òmnium
Granollers”, una iniciativa que tenia per objectiu consolidar
un espai periòdic de debat cultural. Així, un divendres de
cada mes la Seu Territorial va organitzar un debat o taula rodona que desglossava temes que van de la literatura a la història o la sociolingüística. Vicenç Villatoro, Antoni Pladevall,
Jordi Solé i Camardons, Vicent Sanchis o Jaume Sobrequés
són alguns dels ponents del cicle.
El 5 de juliol Òmnium Granollers va celebrar la seva assemblea general, on es va renovar la Junta Rectora, es van aprovar
els comptes de l’entitat a nivell comarcal i es va aprovar un
projecte cultural per al proper exercici. Pere Martínez va ésser escollit nou president en relleu de Ramon Casanovas, el
qual va rebre un homenatge dels socis i va ser proclamat president d’honor de l’entitat a la comarca.
El Teatre-Auditori de Granollers va acollir la XIX Festa Literària de les Lletres Catalanes estrenant un format més escènic.
Durant la vetllada es van lliurar els guardons següents: Premi
de Poesia Juvenil, Premi Juvenil de Narrativa, Premi de Periodisme, Premi Lluís Diumaró de Televisió, Premi de Poesia
Comarcal, Premi de Narrativa Comarcal, Premi de Poesia
Nacional, Premi de Narrativa Nacional i Premi Xammar. El
Premi Jaume Camp de Sociolingüística va quedar desert.

BADALONA - BARCELONÈS NORD
DEMARCACIÓ TERRITORIAL
SERRALADA LITORAL
MATARÓ - MARESME
Els grans eixos vertebradors de les activitats d’Òmnium Mataró l’any 2008 han estat el cicle de conferències “Amenaces
i oportunitats en el nostre país avui”, el qual ha analitzat la
cultura, les relacions amb Espanya, la ciència, la logística o la
música del nostre país a través del discurs de Ferran Mascarell, Antoni Bassas, Jaume Bertranpetit, Ramon Tremosa o
Xavi Sarrià; els cursos de llengua tant per a catalanoparlants
com orientats a persones nouvingudes; un curs d’història de
l’art titulat “Un recorregut per l’art de Mataró”, repàs de les
diverses manifestacions artístiques que podem trobar a la ciutat des de l’època romana; la 28a edició del Concurs Literari
per a Escolars Memorial Joaquim Casas; les edicions onzena i
dotzena del voluntariat lingüístic han aplegat més de 150
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En l’àmbit cultural, l’entitat va seguir impulsant el Document
de Prioritats Culturals per a Badalona i treballant amb diversos agents culturals i polítics de la ciutat. Sota el títol “La gestió cultural a Badalona. Una oportunitat de participació”, es
va debatre la situació a la ciutat i les possibles vies d’actuació i
de participació des de la societat civil.
Durant la Diada Nacional, es van organitzar dos actes amb
gran èxit: l’historiador badaloní Joan Rosàs va aplegar la nit
del 10 de setembre més d’un centenar de persones al nucli
antic de Dalt de la Vila en la ja tradicional passejada històrica
per escenaris badalonins del 1714. A més, el vicepresident
d’Òmnium, Vicent Sanchis, va pronunciar la conferència
institucional.
Cal destacar la implantació a la ciutat del programa de cohesió social “Quedem?” amb sis activitats entre les quals desta-
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quen una visita al Teatre Zorrilla, un taller de panellets, una
festa de la comunitat argentina i un entrenament del DKV
Joventut. Per tal de consolidar el “Quedem?” es va incorporar
una tècnica que s’encarrega de la iniciativa. També en l’àmbit
dels nouvinguts, l’entitat ha entrat a formar part de la “xarxa
d’acollida”, impulsada per l’Ajuntament de Badalona i així,
ha participat en xerrades per als nouvinguts amb l’objectiu
d’explicar-los quins són els trets culturals de Badalona i de
Catalunya. En el marc de Sant Jordi, Òmnium va organitzar
el recital de poesia “A tota veu. Lletres del món”, durant el
qual ciutadans d’origen i edats diversos van formar parelles
de rapsodes per declamar en la llengua original i en català,
poemes escrits en altres contrades.

GRUP LOCAL DE LA GARRIGA
El Grup Local d’Òmnium de la Garriga ha fet un pla d’activitats basat en tres eixos fonamentals. En primer lloc, van participar com a impulsors en el Pla d’acollida de persones nouvingudes a la població, amb dos projectes que ja estan ben
consolidats: el programa de parelles lingüístiques (en
col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística) i el curs Coneguem la Garriga.
Un segon eix d’acció va ser la difusió de les obres d’escriptors catalans, el debat sobre temes d’actualitat nacional i la
col·laboració amb altres entitats en activitats de difusió de la
cultura tradicional i popular. D’aquesta manera, es va comptar amb la presència de Ramon Tremosa, que va presentar el
seu llibre Catalunya serà logística o no serà, i també es va
col·laborar en la presentació de la Plataforma Sobirania i
Progrés a la Garriga, amb la presència de l’actor Joel Joan.
Òmnium la Garriga va celebrar també la Diada Nacional de
Catalunya, els Focs de Sant Joan amb la Flama del Canigó, un
concert de música tradicional per Nadal i l’anomenada botiflerada del dotze d’octubre amb debats, dinar i actuacions en
directe.
Però l’activitat més destacada va ser el cicle “Primavera poètica”, que el 2008 va comptar amb la realització de vint-i-un
actes en diversos espais, tots ells relacionats amb la poesia.

DEMARCACIÓ TERRITORIAL
CATALUNYA CENTRAL
BAGES
Òmnium al Bages compta des del 2008 amb una nova Junta,
encapçalada per Jaume Puig, que prenia el relleu a l’anterior,
presidida per Delfina Corzan.
Després del lliurament a l’Auditori de Caixa Manresa del
VIII Premi Joaquim Amat-Piniella, l’acte de més relleu es va
fer a Cardona amb el 25è aniversari dels Premis Bages Juvenils de Literatura i el lliurament del segon Premi Sambori

Premis Bages de Cultura

Òmnium. Finalment, al novembre es van lliurar el Premi Bages de Cultura i els diversos premis Lacetània.
Després de mig any de funcionament del programa “Quedem?”, es va incorporar una tècnica i es van realitzar itineraris per la ciutat i sortides a la comarca que van aplegar unes
160 participacions. A més, el programa va obtenir el premi
Educa’Manresa per “fomentar el coneixement del territori i
de les persones que hi conviuen”, atorgat per l’Ajuntament
de Manresa. La Junta també es va implicar en la difusió de la
campanya “Si us plau, parla’m en català”, que promou la Plataforma per la Llengua i el CPNL.

Activitat del “Quedem?” a Manresa.

Entre les conferències realitzades destaquen les dels historiadors Assumpta Muntellà (La Maternitat d’Elna) i Antoni Pladevall (L’abat Oliba, forjador de la nació) o la d’Alfons López
Tena, que va omplir l’Auditori de Caixa Manresa, per presentar la campanya “Junts! Per Catalunya”. Cursos d’història i
literatura, rutes pel país i presentacions de llibres són d’altres
de les activitats d’Òmnium Bages.

GRUP LOCAL DEL BERGUEDÀ
L’any 2008 ha estat un any de creixement per al Grup Local
del Berguedà amb desenes d’altes que situen l’entitat amb
més de 200 socis a la comarca. D’entre les activitats del 2008,
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cal destacar la conferència a càrrec d’Alfons Lòpez Tena,
membre del Consell General del Poder Judicial i vocal de
l’entitat. Bagà, Gironella i Puig-reig, van acollir conferències
al voltant de “Catalunya a la Mediterrània, segles XIII, XIV i
XV” a càrrec de Jaume Farguell i Sitges, president d’Òmnium
a Berga, amb la finalitat de promoure l’acció de l’entitat a diferents poblacions de la comarca. Es va commemorar a Berga
el Dia d’Europa, i durant el mes de maig va tenir lloc el lliurament del Premi Berguedans al Món al berguedà Maur Esteva, el qual havia estat abat de Poblet, i ara, general al món
de l’ordre del Císter.

l’Ajuntament de Solsona, i va mantenir contactes amb alguns
ajuntaments de la comarca. També va aparèixer en diversos
mitjans de comunicació: els diaris Segre, de Lleida, i Regió7,
de la Catalunya Central, i la revista local Celsona Informació. Al
novembre, s’aconseguí la cessió temporal, per part del Consell Comarcal, de locals de reunió, mentre s’espera que l’Ajuntament pugui cedir un espai per a la seu definitiva. El 4 de
desembre, tingué lloc una conferència, a càrrec de Vicent
Sanchis, a la Sala de Cultura de l’Ajuntament de Solsona amb
un gran èxit d’assistència. També hi va haver contactes per a
col·laborar amb el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

DEMARCACIÓ TERRITORIAL
TERRES DE PONENT
LLEIDA - PONENT
La seu de les Terres de Ponent va organitzar actes commemoratius, taules rodones, activitats entorn el teatre, la llengua i la
literatura catalanes, premis literaris i de divulgació científica,
el programa de cohesió “Quedem?” i el V Curs d’Història del
Pensament Polític Catalanista Contemporani.

Actes amb motiu de la Diada a Berga

També es van organitzar activitats amb motiu de la Diada
Nacional de Catalunya, a la sala d’actes de la seu del Casal al
Pavelló de Suècia de Berga. Òmnium Cultural va organitzar
també l’homenatge amb motiu del vuitantè aniversari del
poeta berguedà Mn. Climent Forner, amb recital de les seves
poesies a càrrec de vuit persones adultes procedents d’altres
països del món: Mèxic, Uruguai, Bèlgica, Grècia, Xina, etc.
L’acte consistí també en la inauguració de l’exposició “Climent Forner, 80 anys” i un concert a càrrec de l’Orfeó Berguedà.

GRUP LOCAL DEL SOLSONÈS
Òmnium Cultural Solsonès es va presentar públicament el 26
de setembre de 2008, durant una xerrada del president de l’entitat, Jordi Porta, amb Josep Maria Forné, president d’Òmnium
a les Terres de Ponent i vocal de la Junta Nacional, i Ramon
Segués, president de la Junta Gestora d’Òmnium al Solsonès.
L’acte tingué lloc a la sala de cultura de l’Ajuntament de Solsona, i registrà un ple absolut, amb aproximadament, un centenar
de persones. L’acte va acabar amb l’actuació de la mezzosoprano solsonina Marta Serena, acompanyada pel pianista i compositor local Josep M. Tripiana.
Durant els mesos de setembre i octubre, el Grup Local es
presentà, oficialment, al Consell Comarcal del Solsonès, a
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Es va celebrar un acte pel retorn dels papers de Salamanca:
“70 anys espoliats (Lleida, 1938-2008)”, col·laborant amb la
Comissió de la Dignitat; la jornada “El fet nacional a l’Europa del segle XXI”, organitzada per Òmnium i l’IEI, amb la
taula rodona “Escòcia”, amb Alasdair Allan, diputat de SNP, i
Cunision Rankin, president de la Saltire Society, i el cicle de
conferències “Maig del 68, 40 anys després”. L’Onze de Setembre es va fer una ofrena floral a l’antic convent del Roser.
Els dies previs a aquesta s’organitzà l’Enseuada, recital de poesia, cançó i prosa, i es van organitzar dues conferències per
commemorar el 800 aniversari del naixement de Jaume I.
Amb la voluntat de promoure la llengua catalana, es va participar en el cicle “Reflexions al voltant de les llengües” i en el
programa Voluntaris per la Llengua. Des d’una perspectiva
educativa, es va convocar la 30a edició del Premi de Literatura
Juvenil Enric Farreny, els guanyadors de la qual han estat seleccionats per al Premi Sambori Òmnium. El Cicle de Teatre per
a Noies i Nois Cavall Fort va arribar a la XXXVI edició.

DEMARCACIÓ TERRITORIAL
VALLÈS OCCIDENTAL
SABADELL
L’acte “Estat de la Nació” a la Fira de Sabadell va ser un dels
més destacats a Sabadell amb la participació de Jordi Porta, Alfons López Tena, Ramon Tremosa i Oriol Junqueras. També es
va organitzar un acte de reconeixement al doctor Trueta sota el
nom “El Dr. Josep Trueta, ploma i bisturí” a càrrec d’en Miquel Strubell i Trueta. Com cada any, es van dur a terme els
cursos de llengua catalana dels nivells B, C i d’ortografia catala-
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na; i el curs d’història de Catalunya “Jaume I i la Forja dels Països Catalans”, a càrrec del professor Oriol Junqueras.
La commemoració de la Diada Nacional de Catalunya es va
organitzar amb l’Ajuntament de Sabadell amb la conferència
“La Nova Cançó, trencant el silenci” a càrrec del periodista
Jordi Garcia-Soler. Amb motiu de l’aniversari de Lluís Companys, es va celebrar el primer sopar sobiranista amb l’exvocal del Consell General del Poder Judicial i membre de la
junta directiva d’Òmnium Cultural, Alfons López Tena.

SANT CUGAT DEL VALLÈS
Durant l’any s’han dut a terme dos cicles de conferències: un
amb continguts històrics -”La història de Catalunya: la història d’un espoli”-, i l’altre, de caire literari -”El temps del pa
negre”-. El primer cicle es va dur a terme comptant amb la
col·laboració de Carles Camp i Armand Sanmamed, president i secretari respectivament de la Fundació d’Estudis Històrics de Catalunya i els autors convidats al segon foren Emili Teixidor, Plàcid Garcia Planas, Jordi Coca i Jaume Cabré.

Al llarg de l’any es van fer diverses visites culturals: Manresa i
el monestir de Sant Benet del Bages; les Terres de Ponent;
una ruta per Occitània; l’Expo de Saragossa i una ruta per
l’Aragó; el castell de Sant Ferran de Figueres i el Museu de
l’Exili de la Jonquera; la ruta literària de Jesús Moncada; un
recorregut cultural a Euskadi; i a la representació d’Aloma de
Mercè Rodoreda al TNC.
L’entitat es va adherir i va donar suport a l’exposició sobre
Pere Casaldàliga i a la campanya “Decideixo decidir” de la
Plataforma pel Dret a Decidir. A més, Òmnium Sabadell va
col·laborar en l’organització del IX Cicle de Cinema en Català, organitzat pel CPNL; en la xerrada “Per la continuïtat
de TV3 al País Valencià” i en l’homenatge al periodista Ramon Barnils organitzats per la CAL.

TERRASSA
Òmnium Cultural Terrassa es va adherir a l’homenatge a
Mercè Rodoreda, arran del seu centenari, que es va fer dins
de la Setmana del Llibre en Català, amb una lectura pública.
Amb motiu de la diada de Sant Jordi, es va celebrar una exposició de llibres editats en català.
El dimecres 25 de juny tingué lloc a l’Auditori Municipal la
Nit del Misteri 2008 en la qual es van lliurar dels premis literaris: XVII Premi Ferran Canyameres de Novel·la, XX Premi Ferran Canyameres de Narracions Curtes, XIV Premi
Maria Rovira, VII Premi Montserrat Oller i IV Premi de
Poesia Enric Gall per a autors de més de 60 anys.
Durant els mesos d’octubre i novembre, a la sala d’actes de
l’entitat, es va realitzar el curs d’història de Catalunya “Commemoracions de l’any 2008. Episodis de la Història de Catalunya” amb la col·laboració del Centre d’Estudis Històrics de
Terrassa.
El 18 de desembre va tenir lloc a l’auditori del Diari de Terrassa, l’acte “La resposta de Catalunya a la sentència sobre l’Estatut” a càrrec de l’Alfons López Tena en el marc de la campanya nacional “Junts! Per Catalunya”. L’acte va ser presentat
pel president d’Òmnium Terrassa, Aleix Pons, i moderat per
Anna Muñoz, directora de Diari de Terrassa.

Sant Cugat va acollir dos cicles de conferències.

Al mes de febrer es va dur a terme una xerrada col·loqui amb
Jordi Pujol arran de la publicació del seu llibre Memòries
(1930-1980); al mes de maig es va presentar el llibre de Josep
M. Puigjaner ¿Una Cataluña sin España? Carta de un escritor
catalán a sus amigos españoles; i al desembre Màrius Serra va
presentar el seu llibre Quiet.
Òmnium va estar present als carrers de la ciutat per Sant Jordi i la Festa de Tardor, així com a l’ofrena floral de l’11 de Setembre. La Flama del Canigó va tornar a omplir la plaça del
Monestir i es va celebrar el III Premi de Narrativa Històrica
Breu. Des de l’últim trimestre de l’any s’han programat una
sèrie de sortides que, sota el lema “Fem País!”, volen donar a
conèixer els indrets més significatius de casa nostra. A més, el
programa “Quedem?” va formar part del calendari habitual
d’Òmnium Sant Cugat amb dues o tres sortides mensuals.

DEMARCACIÓ TERRITORIAL PENEDÈS - BAIX
LLOBREGAT
ALT PENEDÈS
Durant el 2008, Òmnium Alt Penedès va traslladar la seva seu
a la plaça del Penedès, un canvi que va suposar un considerable enrenou, tot i que l’estatge és molt cèntric. Com a record
de la història de l’entitat es va presentar l’edició del volum de
l’historiador vilafranquí Daniel Sancho sobre els 35 anys
d’activitat d’Òmnium Cultural a l’Alt Penedès.
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En general, s’ha mantingut l’organització del curs de català de
nivell D, i la sisena edició del Curs d’Història de Catalunya,
aquesta vegada dedicat a la República i la Guerra Civil. També
es va tirar endavant la tradicional convocatòria del concurs de
pessebres i l’organització del curset de ball-folk a plaça, en
aquest sentit i a l’entorn de les celebracions de la Diada es va
organitzar una ballada festiva amb el grup Folkserola.

presència d’Alfons López Tena a Gavà per Sant Jordi; la xerrada del president, Jordi Porta, també amb el vocal de la
Junta, López Tena, a Cornellà; o el cicle de conferències sobre els orígens de Colom a Sant Feliu del Llobregat són alguns dels actes que han despertat més interès. Activitats com
la Tercera Pujada a la Creu de Can Cartró també van tenir
un important èxit d’assistència.

Conferències dedicades a temes tan diversos com les excavacions arqueològiques a la Ciutadella de Barcelona, al Palau
de la Música Catalana o a l’obra literària i la figura humana
de Paco Candel o la presentació del disc de sardanes cantades de Núria Feliu han completat el programa habitual d’activitats a Vilafranca i la seva comarca. A més, Òmnium Alt
Penedès ha col·laborat amb entitats comarcals i locals per tirar endavant altres iniciatives de caire cultural.

Òmnium Baix Llobregat s’ha implicat també en jornades assenyalades com les de Sant Jordi, les festes majors de les diferents poblacions i l’Onze de Setembre, on cal destacar l’ofrena floral que es realitza a la població de Sant Boi de
Llobregat. També a Sant Boi es va rebre la Flama del Canigó
i es va celebrar la revetlla de Sant Joan a la plaça de l’Església
amb la tradicional foguera de Sant Joan, un sopar popular i
ball. A més, es va donar suport a diferents activitats i iniciatives culturals o en defensa del patrimoni, com és el cas de la
Casa dels Delmes de Gavà.

ANOIA
La seu anoienca d’Òmnium va editar, el 2008, el documental Parlem català? sobre el programa de voluntariat lingüístic
que promou des de 2004. Una desena d’anoiencs hi expliquen per què van decidir-se a participar-hi o quins prejudicis lingüístics i culturals han superat conjuntament, entre altres temes. El reportatge persegueix un doble objectiu:
sensibilitzar els nouvinguts sobre la importància de parlar en
català, i fomentar entre els catalanoparlants l’hàbit de dirigirse en català als nouvinguts.
Òmnium Cultural Anoia va premiar una persona i una entitat de la comarca per la seva implicació amb la cultura del
país: l’adober igualadí Magí Puig i l’associació COMTCASE
de Calaf, organitzadora del Festival de Música Tradicional i
promotora de la taverna Cal Macarró. En l’acte de lliurament al Teatre Municipal de l’Ateneu, hi van participar el
vicepresident d’Òmnium Cultural i exdirector del diari
Avui,Vicent Sanchis, i el músic Toti Soler, que va interpretar
alguns temes d’Ovidi Montllor.
Òmnium Anoia també va organitzar el sopar i el concert de
la revetlla de Sant Joan, amb l’Orquestra Mitjanit, va concedir tres beques a anoiencs per assistir a la Universitat Catalana d’Estiu i va ser una de les principals promotores de les activitats del Correllengua a la comarca.

BAIX LLOBREGAT
Després de la constitució d’Òmnium Cultural Baix Llobregat el passat mes d’abril a Sant Boi del Llobregat, l’entitat es
va posar en marxa especialment a les poblacions de Sant
Boi, Gavà i Sant Feliu del Llobregat, on rauen les diferents
seccions locals de l’entitat a la comarca. Al llarg de l’any,
s’han realitzat diferents xerrades, lectures públiques, taules
rodones i presentacions de llibres sobre temes d’actualitat. La
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DEMARCACIÓ TERRITORIAL
EL CAMP - TERRES DE L’EBRE
BAIX CAMP
El Baix Camp va obrir l’any amb la renovació de la Junta que
va voler potenciar la imatge d’entitat de referència a la capital
de la comarca amb premis consolidats com el Joan Puig i Ferrater de narrativa per a estudiants de secundària, o el suport
als nouvinguts a través de classes de català gratuïtes. El seguiment de les diverses campanyes de l’entitat com “Junts! Per
Catalunya”, les exposicions “Cent anys d’Estelada” i “Memorial 1714”, la lectura pública de La plaça del diamant, la intervenció al Correllengua i els actes de celebració de Sant Jordi
i de la diada són només una mostra de l’activitat anual.
Amb les I Jornades Joves Escriptors es va debatre sobre l’estat de l’escriptura de nous talents; la incorporació de la seu al
projecte “Quedem?” va suposar un pas endavant per la cohesió social al territori i la col·laboració amb el Parc Infantil
de Nadal de Reus va servir per apropar els més menuts als
costums tradicionals. Es van lliurar els XXX Premis Baix
Camp, amb l’Antoni Bofarull de narrativa i el Premi Gabriel
Ferrater de poesia.
Finalment, Òmnium Cultural del Baix Camp s’ha traslladat
a una nova seu amb sales àmplies i millors equipaments que
permetrà que els socis puguin participar activament dels
projectes del 2009.

TARRAGONÈS
Òmnium Tarragonès va lliurar els Premis Ciutat de Tarragona amb el XIX Premi de biografies, autobiografies, memòries i dietaris Rovira i Virgili; el XII Premi de narrativa cur-
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ta per Internet Tinet; el XIX Premi de poesia Comas i Maduell; el IX Premi de traducció Vidal Alcover i el XIX Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pin i Soler.
La seu territorial va apostar també per l’organització d’accions formatives amb activitats com el suport a lectures públiques, la participació en el jurat del XVII premi a la Normalització Lingüística de Tarragona i el desenvolupament del
programa de voluntariat lingüístic en col·laboració amb el
CPNL. El cicle “Llibres i Lectura” va ressaltar la importància
de la literatura en la nostra cultura i la necessitat d’un impuls
d’aquesta. Amb el curs d’història “La Segona República i la
Guerra Civil” i l’aportació a la Comissió Lluís Companys
s’ha afavorit la recuperació de la nostra memòria recent.
Durant la Diada Nacional de Catalunya es va organitzar amb
CCOO (UI de Tarragona) i l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament
de Tarragona, la representació de l’espectacle Taverna de poetes,
de Santi Arisa.També cal destacar la concessió del XXXI Premi
El Balcó - Tarragoní de l’Any a la Llibreria de la Rambla.
Òmnium Tarragonès es va incorporar al programa “Quedem?” amb activitats com l’assistència a un assaig de la Colla
Jove dels Xiquets de Tarragona.

TERRES DE L’EBRE
Òmnium Terres de l’Ebre va ser l’any passat l’escenari de la
campanya de la Federació Llull “300 anys. Caminant cap al
futur” que amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tortosa,
la Diputació de Tarragona, i la Generalitat de Catalunya va
situar la ciutat com a ròtula dels Països Catalans amb la signatura de la Declaració de Tortosa. L’acte va acabar amb un
dinar popular, la formació d’un mapa gegant dels Països Catalans, colles de cultura popular i un concert amb el grup
ARAMATEIX.
L’11 de setembre, Òmnium i altres entitats de les Terres de
l’Ebre i el Nord del País Valencià van organitzar una marxa
amb torxes que, des del Castell de la Suda va recórrer els escenaris de la guerra de Successió a Tortosa. Es va llegir un
manifest reivindicatiu, es van cantar jotes, albades, La muixeranga i Els segadors i hi va haver un sopar popular. A més, es
van realitzar conferències com ara la que va protagonitzar
Alfons López Tena dins de la campanya nacional “Junts! Per
Catalunya”, a Tortosa, Flix i Alcanar.
Es va col·laborar amb altres entitats en l’organització del
Correllengua a les Terres de l’Ebre. També es van celebrar
cursos d’història a Alcanar i a Santa Bàrbara. Per tercer any,
membres de la Junta participen setmanalment en un programa de ràdio anomenat Òmnium i col·labora habitualment a
la revista l’Estel.

DEMARCACIÓ TERRITORIAL PIRINEUS
ALT URGELL
Al llarg de l’any 2008 des de la seu de l’Alt Urgell s’han organitzat diferents activitats entorn de l’aeroport de la Seu, les
seleccions esportives catalanes, immigració, la gestió dels recursos hídrics a la comarca o la figura de Jaume I. Matthew
Tree o l’Alfons López Tena són alguns dels ponents que hi
van participar.
Per Sant Jordi es va realitzar una lectura ininterrompuda
d’autors del Pirineu, conjuntament amb la Biblioteca Sant
Agustí. Un cop més, es va col·laborar amb la Trobada de
Cantautors de Bescaran.
A més, es va estar present a la Fira de Sant Ermengol amb un
estand informatiu de l’entitat. I Òmnium Alt Urgell va
col·laborar en els premis Homilies d’Organyà sobre articles
referents a la cultura, la llengua i el país. També es van fer
arribar les bases dels premis escolars de narrativa en català,
“Sambori Òmnium 2009” a tots els centres educatius de
l’Alt Pirineu i Aran.
Finalment, destacar la campanya “Al Comerç, en català!”,
duta endavant amb la col·laboració del Consell Comarcal de
l’Alt Urgell. Aquest projecte vol ser una eina de cohesió social de manera que s’ajuda als petits empresaris nouvinguts
que s’han instal·lat a la Seu d’Urgell i volen tirar endavant el
seu comerç en la llengua pròpia de Catalunya.

DEMARCACIÓ TERRITORIAL BARCELONA
L’HOSPITALET DEL LLOBREGAT
La seu territorial d’Òmnium Cultural a l’Hospitalet ha realitzat cursos de llengua i cultura catalanes a casals de gent
gran, tant a l’Hospitalet del Llobregat com a Cornellà, Santa
Coloma de Gramanet o al barceloní barri de la Guineueta.
Un any més, els cursos han comptat amb el suport del Departament d’Acció Social.
Enguany, s’ha participat també en el XIX Concurs Nacional
de Colles Sardanistes, que s’organitza des de l’any 1988, alhora que s’ha seguit col·laborant amb la Coordinadora Sardanista de l’Hospitalet.
Finalment, s’han fet actes diversos per la diada de Sant Jordi
així com per la Diada Nacional de Catalunya. En aquest
sentit, es realitzà una ofrena floral al monument memorial a
Rafael Casanova, a l’Hospitalet, i de Josep Moragues, a Barcelona. En motiu del 15 d’octubre, es realitzà també una
ofrena floral al monument memorial a Lluís Companys a
l’Hospitalet.
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ÒMNIUM I LA FEDERACIÓ LLULL A ALACANT
AMB EL TREN JAUME I

M

és de 300 persones entre socis i simpatitzants d’Òmnium van acompanyar la Federació Llull un any més,
però aquest any a Alacant, per assistir a la manifestació organitzada per Acció Cultural del País Valencià per commemorar
l’aniversari de la desfeta d’Almansa i exigir la reobertura del
repetidor de TV3 a la zona.
Tot i que l’anada va ser una mica accidentada, a causa d’una
avaria a la catenària de l’Euromed que va ocasionar un retard
de gairebé 4 hores, l’expedició es va trobar en arribar que el
cap de la manifestació amb el lema “Alacant sí! Volem TV3!”
els esperava a l’estació central.
Més de 20.000 persones, la majoria provinents d’Alacant i de
les comarques del sud del país, es van manifestar pels carrers de
la ciutat. Els representants de les tres entitats que conformen la
Federació Llull portaven la primera pancarta, junt amb representants polítics, sindicals i de diverses entitats alacantines.

Més de 300 persones van viatjar a Alacant.

LA FEDERACIÓ LLULL S’INCORPORA AL TR3SC

E

ls tres referents en la defensa de la cultura catalana a Catalunya, les Balears i el País Valencià com són els membres
de la Federació Llull formen part des del setembre del 2008
de l’accionariat del TR3SC. El club, amb només dos anys i escaig de vida, ja té més de 23.000 socis.

Òmnium Cultural, Obra Cultural Balear i Acció Cultural del
País Valencià van signar un acord que afavorirà les sinergies
amb una entitat clau en la difusió d’activitats d’oci cultural i
una de les associacions més grans de foment cultural d’Europa.
La Cooperativa Abacus va ser una altra entitat clau de la cultura catalana que va entrar el 2008 a formar part del TR3SC.

ANTOLOGIA DE JOVES POETES DELS PAÏSOS
CATALANS

P

edra Foguera. Antologia de poesia jove dels Països Catalans és
un recull de poemes de joves menors de trenta anys de
diferents punts dels Països Catalans portada a terme pel
col·lectiu Pèl Capell i editada el 2008 per Edicions Documenta Balear juntament amb la Federació Llull. El llibre és
dedicat a Josep Palau i Fabre. El col·lectiu Pèl Capell va demanar a Palau un pròleg per al llibre, però en aquell moment el
poeta ja estava malalt. Atès que el col·lectiu no va poder
comptar amb el seu suport en la confecció de l’antologia, va
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voler dedicar l’obra a qui consideren “el gran alquimista de la
poesia”. Finalment, el pròleg porta la signatura del també poeta Enric Casasses, mentre que la portada és una pintura de Perejaume. L’obra és una extensa antologia formada per quatre
poemes de 28 autors diferents i es pot trobar a les llibreries o a
les seus de les tres entitats que formen la Federació Llull. D’aquesta manera, la Federació va fer evident, un cop més, el seu
compromís amb la unitat dels Països Catalans i la seva
cultura.
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LA FEDERACIÓ LLULL VISITA EL PAÍS BASC

D

el 14 al 16 de març del 2008, una comissió formada
per membres d’Òmnium, Acció Cultural del País Valencià i Obra Cultural Balear es van trobar a Bilbao per fomentar la cohesió entre les tres entitats, intercanviar punts de
vista i, alhora, conèixer el treball que estan portant a terme
diferents entitats del País Basc. Paul Bilbao, responsable de
Behatokia, l’observatori dels drets lingüístics a Euskal Herria,

La trobada va permetre tenir una visió global del món associatiu basc.

va fer d’amfitrió de les jornades, i va preparar un programa
intens amb visites a diverses entitats que treballen pel foment
de la llengua i la cultura basques. D’aquesta manera, la Federació Llull es va reunir durant els dos dies que va durar la visita amb Martxelo Otamendi, del diari Berria publicat pel
Grup de Comunicació en Llengua Basca; responsables
d’AEK, coordinadora de centres d’aprenentatge de l’euskera
per a adults; reponsables de Topagunea, la casa de l’euskera a
Bilbao; responsables del projecte cultural Cafè Antzokia;
membres d’Euskal Herria Euskaraz, una associació de joves
que treballa pels drets lingüístics de les persones bascoparlants. A més, van visitar el Parc Cultural Martin Ugalde, un
emplaçament comú per a diverses empreses, institucions i associacions relacionades amb l’euskera i la cultura basca. En
resum, els representants de la Federació Llull van poder tenir
una visió global del món associatiu al País Basc i obtenir diferents exemples de finançament, organització i activisme.

TORTOSA, “300 ANYS. CAMINANT
CAP AL FUTUR”

L

a segona etapa de la campanya “300 anys. Caminant cap
al futur” va tenir lloc el 5 de juliol a la capital del Baix
Ebre. La Federació Llull commemorà el 300 aniversari de la
caiguda de la ciutat de Tortosa, durant la Guerra de Successió,
amb un acte multitudinari.
La jornada es va iniciar amb la inauguració d’una placa commemorativa a la plaça de Barcelona que van dur a terme el
president de la Federació Llull, Jaume Mateu; Domènech
Fer rando, regidor de l’Ajuntament de Benicàssim; Nanda
Ramón, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Palma de
Mallorca; i Ferran Bel, alcalde de Tortosa. Seguidament, es va
celebrar un acte a la catedral amb l’acompanyament musical
de la formació Harmonia del Parnàs. Els parlaments van destacar la figura de Tortosa com a cruïlla dels Països Catalans,
denominació que el Congrés de Cultura Catalana va atorgar
a la ciutat el 1976. La signatura durant la jornada de l’anomenada Declaració de Tortosa no va fer més que confirmar

El concert del grup Aramateix va tancar l’acte.

aquesta voluntat de la ciutat de ser punt de trobada dels territoris catalans. La celebració va continuar amb un dinar popular al Pavelló Firal, al qual van assistir unes 500 persones, i
amb l’acte “Un futur compartit”, a la plaça de l’Ajuntament.
Un concert del grup Aramateix, dintre de la seva gira “Moragues/Basset 300 anys”, va cloure l’acte.

COORDINACIÓ DE LA FEDERACIÓ LLULL

U

n any més, la Federació Llull ha emprès diverses accions
per fomentar la unitat de la llengua catalana als Països
Catalans i el reconeixement internacional del català. Per tal de
coordinar les seves accions, els equips de direcció d’Obra Cultural Balear, Acció Cultural del País Valencià i Òmnium

Cultural van trobar-se en diverses ocasions i a diferents punts
dels Països Catalans. En una d’elles, Jaume Mateu va ser reelegit president de la Federació, i Tomeu Martí i Toni Gisbert van
renovar els càrrecs de vicepresident i secretari-tresorer respectivament.
[ 33 ]
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L’A+A+ PER TOT EL TERRITORI
D

urant el 2008, el programa d’avantatges per als socis
A+A+ ha seguit creixent i ho ha fet arreu de tot el
territori. A continuació, trobareu totes aquelles empreses i
entitats que donen el seu suport a Òmnium oferint els seus
productes a un preu reduït per als socis de l’entitat.

CINEMES
Cinemes de Lleida - Grup Principal
Filmoteca de Catalunya

ESPECTACLES
Auditori Municipal de Terrassa
Centre Cultural Barradas
Espai Escènic Brossa
Jove Teatre Regina
La Passió d’Esparreguera
La Passió d’Olesa
La Villarroel
Sala Beckett
Sant Andreu Teatre - SAT!
Teatre a la Biblioteca Nacional de Catalunya
Teatre Auditori de Sant Cugat
Teatre Condal
Teatre Escorxador de Lleida
Teatre Fortuny de Reus
Teatre Gaudí Barcelona
Teatre Goya
Teatre Joventut
Teatre Lliure
Teatre Municipal de Balaguer
Teatre Nacional de Catalunya
Teatre Poliorama
Teatre Romea
Teatre Tantarantana
Teatre Victòria
Teatre-Ajuntament de Premià de Mar
Versus Teatre

Institut Municipal de Museus de Reus
Museu d’Art Contemporani de Barcelona - MACBA
Museu d’Art de Girona
Museu d’Història de Catalunya i Monuments
Museu d’Història de la Ciutat
Museu de l’Art de la Pell de Vic
Museu de la Xocolata
Museu de les Trementinaires
Museu de Montserrat
Museu del Cinema de Girona
Museu del Joguet de Catalunya
Museu Egipci de Barcelona
Museu Episcopal de Vic
Museu Etnològic del Montseny - La Gabella
Museu Municipal de Moià - Coves del Toll
Museu Nacional d’Art de Catalunya
Vil·la Casals - Museu Pau Casals

LLIBRES/DISCOS
Abacus cooperativa
Casa del Llibre
Caselles Llibreria-Papereria - Lleida
Costa Llibreter
El Genet Blau - Lleida
Llibreria Catalònia
Llibreria Dilagro - Lleida
Llibreria Muntanya de Llibres
Llibreria Proa - Espais Barcelona
Saltamartí Llibres - Badalona

MÚSICA
Gran Teatre del Liceu
L’Auditori i l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional
de Catalunya
Palau de la Música Catalana
Auditori Municipal de Terrassa
Auditori Municipal Enric Granados de Lleida

MUSEUS

SERVEIS

CaixaFòrum
CCCB
Cosmocaixa, el Museu de la Ciència de l’Obra Social La Caixa
Ecomuseu de les Valls d’Àneu
Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries
Fundació Antoni Tàpies
Fundació Joan Miró
Fundació Josep Pla
Fundació Palau
Fundació Privada Vila Casas
Fundació Suñol
Gaudí Centre Reus

ACCID
Art de la terra, quadres catalans
Artyplan
Cantagrill
Comercial Adocse S.C.P.
Grup Atlàntida
Hora:CAT, l’hora digital en català
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VIATGES I SORTIDES
Baló Tour - Passejades en globus
Cathelicopters
Club Català de Viatges
El Muig - Turisme rural
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LES REVISTES: “ESCOLA CATALANA” I “ÒMNIUM”

L

a publicació d’Òmnium Escola Catalana no podia passar
per alt, durant el 2008, una llei que afecta directament el
món educatiu: la nova Llei d’educació. Just quan s’havia aprovat l’avantprojecte de llei, es va dedicar un número de la revista a exposar els punts positius i negatius del canvi i donar algunes claus per reflexionar-hi a fons.

Durant el 2008 la revista Òmnium ha experimentat un augment significatiu del tiratge amb la distribució de 20.000
exemplars per número entre socis, institucions diverses i simpatitzants. Al mateix temps, s’ha volgut acompanyar aquest
augment de difusió d’un treball per augmentar-ne la qualitat.
Petits canvis de maquetació en els darrers números han anat
acompanyats de la inclusió de signatures com el poeta Gerard
Vergés, la doctora en Filologia Laura Borràs, els periodistes
Anna Grau,Tomeu Martí i Àlex Gutiérrez, o els escriptors Joaquim Pijoan i Albert Manent. L’escriptora Najat el Hachmi,
la poeta i escriptora guardonada amb Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes 2008 Montserrat Abelló i el periodista Antoni Bassas han estat els protagonistes de les portades i per
tant, de l’entrevista en profunditat. Els reptes de Catalunya davant la TDT, l’arquitectura catalana, el multilingüisme a les
empreses, les llicències Creative Commons, els autors catalans
més exportats o la llengua als jutjats són alguns dels temes que
s’han analitzat en els tres números del 2008. D’aqueta manera,
no es tracta només d’una instrument per a informar de l’activitat de l’entitat, sinó que Òmnium és una eina que facilita notícies, reportatges i entrevistes que poden desvetllar l’interès
de la ciutadania sobre les qüestions que afecten el triple objectiu de l’entitat: la llengua, la cultura i el país.

El 2008, també ha estat un any de commemoracions. Així,
tant la figura de Jaume I, en els 800 anys del seu naixement,
com la de Mercè Rodoreda, en el centenari del seu naixement, van comptar amb el seu propi monogràfic. Carme Arnau, crítica literària i estudiosa de Rodoreda va fer cinc cèntims de la seva obra, mentre que el professor de filologia Josep
Maria Pujol va recordar la importància del rei Jaume I en la
creació de la idea de Països Catalans.
Un dels números amb més èxit va ser el dedicat a ponderar
tant la realitat material, biològica, com la simbòlica dels arbres
sota el títol “La saviesa dels arbres”. La publicació va ser ressenyada al programa de TVC El medi ambient i a més, Josep
Murgades va dedicar-hi una columna al diari El Punt on l’elogiava amb les paraules: “Excel·lent número, el d’aquest mes de
novembre, de la revista Escola Catalana”. Una entrevista a Jordi
Sargatal, director de la Fundació Territori i Paisatge, acabava
de completar aquesta radiografia de la importància dels arbres
en les nostres vides.
A més, durant el 2008 s’han tractat temes diversos com la sostenibilitat, l’educació musical, el foc, les noves tecnologies, els
problemes educatius i el món clàssic. Tots aquests temes, com
no podia ser d’altra manera, lligats al món educatiu dels Països
Catalans.
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NOU WEB: MÉS ACTUALITAT, OPINIÓ, ACCIÓ,
TERRITORI I PARTICIPACIÓ

E

l mes d’octubre Òmnium Cultural va estrenar nou web,
renovant així la presència a la xarxa, amb més espais d’informació i opinió, més presència de les activitats d’arreu del
territori i amb una imatge renovada que facilita als socis i als
simpatitzants de trobar-hi allò que busquen. El lloc web de
l’entitat www.omnium.cat s’ha renovat totalment amb la voluntat de millorar en tres aspectes clau: la presència a la xarxa,
la informació de les activitats de tot el territori i les possibilitats de participació dels socis. En conjunt aporta més flexibili-

tat, claredat en la informació i nous recursos. A l’apartat de l’agenda d’activitats es poden consultar tots els actes programats
arreu del territori, i a l’espai “Pensament i acció” es poden
trobar tots els articles d’opinió publicats per l’entitat. Especialment remarcables són també, d’una banda, el bloc del president d’Òmnium, Jordi Porta, amb qui es poden compartir
opinions, i el canal Òmnium TV, un espai audiovisual que recull principalment reportatges d’activitats de l’entitat en un
format àgil i dinàmic.

ÒMNIUM. ACTIVITAT INTERNA

L’ASSEMBLEA DE SOCIS APROVA
ELS NOUS ESTATUTS

A

l començament del 2008, l’assemblea extraordinària de
socis i sòcies d’Òmnium Cultural va aprovar la reforma
dels Estatuts presentada per la Junta Directiva. El nou text va
ser aprovat per 72 vots a favor, 12 en contra i 6 vots en blanc.
El text va ser presentat durant l’assemblea per la Mesa, formada
per Jordi Foz, com a vocal de la Junta i corredactor del text, i
Oleguer Serra, com a secretari de l’entitat. Un centenar d’associats van participar en el debat sobre el text; també hi van assis-

tir representants de diverses delegacions del territori. La nova
redacció dels Estatuts d’Òmnium Cultural va quedar aprovada
després de complir tots els tràmits i haver rebut el vist-i-plau
del Consell de Fundadors i Antics Directius. El nou text vol
ser una adaptació dels Estatuts a la realitat actual; una manera
de facilitar, entre d’altres, els processos electorals o el nomenament de consells consultius més especialitzats per aprofundir
en la relació amb la societat civil catalana.

ELS SOCIS RENOVEN LA JUNTA DIRECTIVA
D’ÒMNIUM CULTURAL

L

a base social d’Òmnium Cultural va participar, al març,
en l’elecció de càrrecs per a la renovació de la meitat de
la Junta Directiva de l’entitat. Amb més de 1.000 vots emesos,
van ser elegits els 14 càrrecs que s’havien de renovar, d’acord
amb els Estatuts: vicepresidència primera, secretaria i dotze
vocalies. El mandat serà, com marquen els Estatus de l’entitat,
de 4 anys per als dos primers càrrecs i les deu primeres vocalies, i de 2 anys per a les dues vocalies restants.
De la candidatura unitària, que comptava amb el suport del
president, Jordi Porta, i estava encapçalada pel president del
Consell Editorial del diari Avui i director de Continguts del
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Grup Cultura 03, Vicent Sanchis, van ser elegits 13 dels 14
càrrecs que es renovaven. D’aquesta manera es van renovar 8
vocalies respecte a la Junta anterior.
La candidatura del fins aleshores vocal de l’entitat Jordi Foz a la
vocalia número 19 va ser l’única que no va ser refrendada pels
associats. Joan Camps, que es presentava a títol individual, va
assolir-la per 5 vots de marge. El vocal del Consell General del
Poder Judicial i president del Cercle d’Estudis Sobiranistes, Alfons López Tena; el periodista Carles Cuní; l’economista Muriel Casals, i el president d’Òmnium Tarragonès, Joan Andreu
Torres, són les altres cares noves de la Junta Directiva.
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RESUM DE LES REUNIONS
DE LA JUNTA DIRECTIVA
GENER
S’aprova el pla de treball per al 2008.
G S’acorda que la Junta Directiva del 12 de febrer convoqui
les eleccions i que aquell dia els membres que es presenten
a la reelecció cessin en el seu càrrec.
G Es treballa la proposta de pressupost per al 2008.

de maig i 3 a partir de setembre. Aquests tècnics tindran un
contracte de 5 hores. S’acorda contractar un tècnic territorial, Roger Bujons, que coordinarà aquests 8 tècnics.
G Es debat sobre els diferents actes que s’estan organitzant
amb la Federació Llull, sobretot el que fa referència a l’homenatge a Jaume I.

FEBRER

ABRIL

G

G

G

S’acorda convocar les eleccions el dissabte 29 de març. Es
podrà votar durant tot el dissabte al matí, presencialment o
per correu. Les places de la Junta Directiva que es presenten a
les eleccions són: la vicepresidència primera, la secretaria, nou
vocalies per quatre anys i dues vocalies per dos anys.
G S’acorda que la mesa electoral estarà formada per Joan
Abellà com a president de la mesa i Oleguer Serra com a
secretari. S’acorda que el Comitè Executiu nomenarà les
dues vocalies.
G S’aprova el pressupost de cara a presentar-lo al Consell de
Fundadors el dia 10 de març i a l’Assemblea General del 29.
G S’acorda adherir-nos a la campanya del centenari de l’estelada i valorar si fem alguna aportació econòmica
G Es fa debat sobre la proposta de contractar tècnics territorials.

Es debat sobre la proposta de participar de l’estructura organitzativa del tercer congrés catalanista.
G S’acorda la proposta de Comitè Executiu format per 9
persones: els 5 càrrecs unipersonals, més els i les vocals
Yvonne Griley, Jordi Bosch, Muriel Casals i Toni Reig.
G S’acorda fer el 31 de maig una tancada de treball de la
Junta Directiva.
G S’acorda proposar Pilar Garcia Sedas, Damià Pons i Laura
Borràs com a membres de la Junta Consultiva. Així mateix,
s’acorda que siguin els tres nous membres del jurat del Premi d’Honor.
G S’acorda organitzar el tren Jaume I
G S’acorda nomenar a Josep Colomer president del Patronat
d’Honor d’Òmnium.

MAIG
MARÇ
G

Es fa debat sobre la proposta de candidats al jurat del Premi d’Honor. S’acorda ampliar el currículum dels candidats
que ha proposat la Junta Consultiva, fer-ne una mica de reflexió i aprovar els tres noms més endavant.
G S’aprova el model de professionalització de les demarcacions. La proposta és un desplegament de 5 tècnics a partir

G

Es fa debat sobre la proposta d’acte de lliurament del Premi d’Honor. Es proposa fer una proposta nova a nivell comunicatiu i de premsa.
G Es debat sobre fer un acte abans de la sentència del TC
sobre l’Estatut. Es proposa de fer-lo el 26 de juny.
G Es debaten diferents temes territorials i es defineix el mètode de treball per la tancada de Junta.
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JUNY
G

S’acorda fer un acte pre-sentència del TC demanant unitat política el proper 25 de juny al TNC.
G Es debat sobre la relació entre l’equip tècnic i el polític, el
comitè executiu i la Junta Directiva, etc... es defineixen noves maneres de comunicar-se i treballar.
G S’aprova la proposta d’acte de la Campanya 300 anys.
G S’aprova la dimissió de Rosa Gimeno de la junta Directiva i la substitució per Jordi Foz.
G Es debat sobre la flama de Canigó i les relacions entre
Òmnium i TIC.
G S’aprova la proposta de Festa per la llibertat d’enguany.

JULIOL
G

Es fa una junta extraordinària per parlar només de la possible sentència del TC, on:
S’acorda fer un posicionament públic de la Junta d'Òmnium durant la reunió entre el senyor Rajoy i el president Zapatero mitjançant el comunicat "La llengua no
és moneda de canvi".
S’acorda reunir les entitats abans de l’11 de setembre.
S’acorda tornar a convocar el grup de treball ampliat
per a dissenyar la campanya a primers de setembre.
S’acorda que si hi ha sentència s’enviarà el document de
consideracions prèvies.

SETEMBRE
G Es fa una valoració dels actes de la Diada i la Festa per la
Llibertat.
G S’acorda treballar un posicionament unitari de la societat
civil davant la sentència del TC i la proposta de finançament.

G S’aprova una reestructuració interna de l’equip tècnic en
què Marta Buch passa a ser la directora d’Òmnium i Jordi
Arcarons, l’adjunt a direcció.
G S’acorda fer un acte d’homenatge a Ermengol Passola.
G S’acorda fer una trobada de socis joves a Comarruga.

OCTUBRE
G Es fa una valoració del funcionament de l’any i de l’estat
actual del pla estratègic.
G S’acorda fer una reunió de la Junta Directiva i tots els presidents territorials el proper 24 de gener al matí per aprovar
el reglament territorial.
G Es debat sobre el paper de l’entitat davant la sentència del TC.
G Es presenta el model d’acte de Nit de Santa Llúcia d’enguany. S’aprova.

NOVEMBRE
G S’acorda fer una jornada de reflexió de la Junta i presidents territorials amb l’ACS i el Baròmetre.
G Es fa debat sobre l’aparició del domini .bcn i quina relació ha de tenir amb el .cat.
G Es debat sobre les diferents activitats dels joves d’Òmnium i la presència de l’entitat a la xarxa.
G Es debat i s’aproven propostes de treball de la Federació
Llull i de la Flama del Canigó.
G Es fa seguiment de la campanya “Catalans sense fronteres”
G S’aprova la proposta d’acte de la Nit de Santa Llúcia.
G Es fa una valoració de la reunió territorial.

DESEMBRE
G

Es fa una valoració de la Nit de Santa Llúcia.
Es presenta el document marc de valoració de l’any 2008
i es debat.

G

COL·LABORACIONS I CONVENIS

P

er tal de generar complicitats amb altres entitats i sumar
esforços, Òmnium Cultural ha fet realitat diversos convenis. Per exemple, destaca el conveni amb l’ Institut de Cultura de Barcelona i TV3 per a la celebració de la 58a Nit de
Santa Llúcia. Empreses com Telefònica i l’Obra Social de La
Caixa van patrocinar també la Festa de les Lletres Catalanes.
Pel que fa a la cohesió social, Òmnium ha comptat amb el
suport de la Secretària d’Immigració i la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya per tirar endavant i fer créixer el programa “Quedem?”. D’altra banda, el
Departament de Cultura i el Departament de Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya han col·laborat durant tot
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l’any tant amb les activitats ordinàries com amb els projectes
de referència de l’entitat.
A més, l’entitat va signar un acord amb el club de rugbi de la
Catalunya del Nord USAP amb la voluntat d’enfortir la xarxa associativa dels Països Catalans i contribuir a vincular l’esport a la llengua i la cultura catalanes.
Finalment, cal destacar els acords de promoció amb els diaris
Avui, El Periódico i La Vanguardia els quals oferien insercions
publicitàries dels cicles “Els Dijous de l’Òmnium”, “Dimecres presentem...” i “La música i les seves formacions” a canvi
de l’aplicació de la seva imatge en els materials de difusió.
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ÒMNIUM. ACTIVITAT INTERNA

ACTIVITATS DE LA PRESIDÈNCIA
I DE LA JUNTA DIRECTIVA DURANT EL 2008

A

l llarg del 2008 la Junt Directiva encapçalada per Jordi
Porta va reforçar el seu lligam amb altres entitats de la
societat civil catalana d’arreu del territori i continuà enfortint
les línies de treball i debat amb l’Administració pública, en aspectes concrets com educació, cultura o immigració.

11
14
15
16
17

GENER

21
21
23
23
24
25

7
10
12
17
23
24
24
25
28

Dinar amb Miquel Sellarès i José Zaragoza (PSC)
Presentació de la revista Time Out
Sessió de treball Junta Directiva
Dinar amb el lehendakari Juan José Ibarretxe
Reunió amb l’Oficina de la UE a Barcelona
Reunió amb Veu Pròpia
Conferència Joan Ridao (ERC)
Presentació centenari estelada
Concert centenari Palau de la Música Catalana

FEBRER
5
11
13
13

Reunió amb Joan Herrera (ICV)
Reunió amb Xavier Trias i Jaume Ciurana (CIU-BCN)
Reunió Federació Llull
Premis Ciutat de Barcelona
(Josep Colomer i Joan Abellà)
15-16 Conferència a les Jornades del PSM a Menorca
18 Junta Consultiva
21 Presentació Fundació Domènech i Muntaner
22 Signatura conveni amb “La Caixa”
23
Visita a Terres de l’Ebre

MARÇ
3
10
12
12
18
26
27
28
29

Reunió amb l’Agència del Cens Nacional
Consell de Fundadors i Antics Directius
Consell Assessor CCOO
Patronat Fundació Pau Casals
Reunió del jurat dels Premis Nacionals de Cultura
Comiat Josep Benet
Dijous de l’Òmnium
Conferència Òmnium Reus
Assemblea general ordinària

ABRIL
1
1
7
8
9
10

Reunió amb Patronat Catalunya Món
Trobada Patrons d’Honor d’Òmnium
Trobada amb Fundació Randa
Sessió de treball a l’Ajuntament de Barcelona
pel diàleg intercultural
Conferència a Can Alcover (OCB) a Palma de Mallorca
Homenatge Federació Llull i FC Barcelona a Jaume I

Jornada de treball a Valls d’Escoles en Xarxa
Reunió amb Bernat Joan, secretari Política Lingüística
Junta Directiva
Assemblea constituent Òmnium Baix Llobregat
Roda de premsa presentació Biennal
d’Art Contemporani
Reunió amb Imma Tubella, rectora de la UOC
Reunió amb l’expresident Jordi Pujol
Entrevista a Els Matins de Josep Cuní
Recepció institucional de Sant Jordi
Dijous de l’Òmnium
Premis Fundació Irla

MAIG
6
6
7
7
7
8
9
14
14
16
19
20
22
23
30
31

Entrevista a Els Matins de Josep Cuní
Reunió amb Carles Martí, tinent d’alcalde de
Barcelona
Reunió amb Kim Faura, director general de Telefónica
Dinar amb la Fundació Pere Tarrés
Reunió amb Daniel Martinez, president de Focus
Dijous de l’Òmnium
Conferència a Tremp
Reunió amb l’expresident Jordi Pujol
Inauguració de Can Alcover, seu de l’OCB,
Palma de Mallorca
Assistència a la Convenció pel Futur (PSC)
Reunió amb el Consell Assessor d’Òmnium
Junta Directiva
Jornada treball d’Escoles en Xarxa a Terrassa
Convidat del dinar Fòrum Social de la Fundació
Pere Tarrés
Reunió amb Òmnium Gironès
Sessió de treball de la Junta Directiva

JUNY
2
2
3
5
7
9
10
12
12
17
18
19
20

Dinar Opinió Catalana
Lliurament del Premi Ramon Llull
Lliurament dels Premis Baldiri i Reixach
Presentació llibre Ramon Tremosa
Assemblea Federació Llull a València
Reunió Consell Assessor d’Òmnium
Junta Directiva
Trobada amb Ermengol Passola
Lliurament Premis ACCID
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes
Acte de cloenda dels grups de conversa
Presentació de la campanya “Junts! Per Catalunya”
Acte de celebració 25 anys de Catalunya Ràdio
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25
30

Acte central al TNC de la campanya
“Junts! Per Catalunya”
Presentació de l’acte anual de la campanya
“300 Anys” de la Federació Llull

JULIOL
5
8
10
14
16
21
21

Acte de la campanya “300 Anys a Tortosa” de la
Federació Llull
Junta Directiva
Reunió amb Google
Reunió amb Fundació PuntCat
Reunió amb Casa Àfrica
Trobada amb Joan Puigcercós (ERC)
Junta Directiva extraordinària

AGOST
26
27
29

Reunió amb Oriol Soler, conseller delegat de
Cultura 03
Trobada amb Alfred Bosch
Els Matins de Josep Cuní

3
8
10
10
13
13
14
15
15
20
21
22
22
25
27
27
29
30

25 anys Fundació per la Pau
Presentació nou web d’Òmnium
Trobada amb Isabel Pallarès
Assistència a l’inici de temporada de la USAP i
signatura de conveni
Reunió amb la Taula del Tercer Sector
Assistència a l’homenatge a Xirinachs
Reunió amb Oleguer Sarsanedas, director de Catalunya
Ràdio
Reunió amb Salvador Soley, president Caixa Sabadell
Presentació dela segona publicació d’Òmnium Inventa’t
en català
Lliurament dels Premis Paco Candel
Participació de la sessió de diàlegs als 40 anys d’Abacus
Entrevista a Tele Taxi amb Justo Molinero
Acte d’homenatge a Ermengol Passola
Lliurament dels Premis Nacionals de Cultura
Reunió editorials dels premis de la Nit de Santa Llúcia
Presentació llibre Joan Triadú
Lliurament del Premi Ramon Trias Fargas
Conferència Joan Puigcercós (ERC)

SETEMBRE
2
3
4
5
9
10
10
11
16
17
17
17
18
18
19
22
23
26
29
29

Sessió de treball amb els tècnics territorials d’Òmnium
Reunió del Consell Assessor
Signatura del conveni entre Òmnium i l’Ajuntament de
Barcelona per a la celebració de la Nit de Santa Llúcia
Trobada amb Joan Coscubiela, CCOO
Dinar amb el president de la Fundació Pau Casals
Recepció oficial de la Diada del Parlament de
Catalunya
Participació a l’acte del Memorial 1714
Festa per la Llibertat
Trobada amb Carles Santos
Reunió amb Telefónica
Presentació del nou Consell d’Administració del
Club TresC
Dinar dels Patronat d’Honor d’Òmnium
Assistència a la celebració de l’Iftar del Consell Islàmic
de Catalunya
Concert d’inici de temporada del Palau de la Música
Catalana
Recepció de la Festa de la Mercè
Reunió amb Mònica Terribas
Junta Directiva
Conferència a Solsona
Reunió Observatori per la Llengua
Acte homenatge Lluís Companys

OCTUBRE
1
1
1
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Assistència al ple de Política General al Parlament
Conferència a Sabadell
Presentació llibre de Víctor Alexandre

NOVEMBRE
3
3
6
7
9
9
18
18
20
24
26
26

Reunió amb Jordi Portabella (ERC-BCN)
Acte de cloenda dels 40 anys d’Abacus
Reunió amb Fedelatina
Trobada amb Raül Romeva (ICV)
Trobada de socis joves d’Òmnium
Reunió Federació Llull
Reunió Patronat Fundació Òmnium
Junta Directiva
Reunió amb Jaume López, ACP
Jornada FemCat
Reunió amb Ricard Gomà (ICV-BCN)
Trobada amb Mònica Sabata, PdD

DESEMBRE
1
3
4
4
5
5
5
10
11
12
16
18
20
23

Reunió del jurat del Premi de Ràdio i TV d’Òmnium
Congrés de CCOO
Presentació del llibre Pujol-Barrera
Homenatge Martí Sunyol a la Garriga
Trobada amb Quim Lecina i la Locomotora Negra
Presentació del web en català del Parlament Europeu
Reunió del jurat Joan Costa
Lliurament del Premi Infantil i Juvenil de la NSLL
Reunió del jurat del Premi JBCendrós
Jornada de treball de la Junta Directiva
Reunió jurat Premi Mercè Rodoreda
Reunió jurat Premi Sant Jordi
Nit de Santa Llúcia. La Festa de les Lletres Catalanes
Junta Directiva
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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
Taradell

Joaquim Colominas i Ferran
Vocal
Barcelona

Roger Buch i Ros
Vocal
Barcelona

Josep M. Forné i Febrer
Vocal
Lleida

Isidor Marí i Mayans
Vocal
Vilassar de Mar

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

100,00%

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

100,00%

152.494,53

1.100.017,83
1.095.207,35
941.441,83

3.136.667,01

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

3.289.161,54

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

100,00%

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

100,00%

0,00

1.108.369,20
999.655,20
531.200,00

42,00%
37,88%
20,13%

100,00%

7,20%

190.000,00

2.639.224,40

26,30%
26,59%
1,00%
30,67%
8,20%
0,05%

100,00%

694.000,00
701.845,68
26.400,00
809.400,00
216.378,72
1.200,00

2.639.224,40

%

218.057,58

897.090,27
644.114,90
438.105,76

1.979.310,93

190.000,00

571.078,00
735.192,89
43.942,14
537.800,00
117.865,16
1.490,32

2.197.368,51

Real 2007
31.12.07

%

45,32%
32,54%
22,13%

100,00%

8,65%

25,99%
33,46%
2,00%
24,47%
5,36%
0,07%

100,00%

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. En el pressupost 2009 i el real 2008 s’inclouen la resta d’ingressos de les seus.

0,00

1.092.583,82
1.031.120,10
1.008.108,08

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

Resultat

3.131.812,00

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

3.131.812,00

TOTAL

DESPESES

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

TOTAL

Press. 2008
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INGRESSOS

%

ESTAT DE COMPTES 2008
Real 2008
31.12.08
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526.755,56
0,00
8.758,59

Bancs
Fons d'inversió
Efectiu

268.428,29
350.000,00
3.971,00

622.399,29

77.738,97
450.914,45
1.730,56
2.591,97
-324,85

532.651,10

1.155.050,39

16.270,57
2.764,70

19.035,27

1.174.085,66

Proveïdors
Fundació Privada Òmnium
O.S.Social Creditors
H.P Cred. Reten. IRPF
Prèstecs i targeta de crèdit
Ingressos anticipats

E) CREDITORS A CURT TERMINI

Romanent
Excedent de l'exercici

A) FONS PROPIS

PASSIU

Aquest Balanç és el dels Comptes Anuals Auditats i inclou tant les dades de la Seu Nacional com les de les seus territorials

535.514,15

79.399,90
430.147,58
4.057,19
10.603,47
18.854,84

543.062,98

VI TRESORERIA

Usuaris i deutors
Deutors per subvencions
HP Deutora Ret. IRPF
IVA
Avançaments

III DEUTORS

1.078.577,13

6.317,72
4.144,70

Equips informàtics
Fiances

D) ACTIU CIRCULANT

10.462,42

1.089.039,55

231.299,76
51.066,00
18.759,41
31.043,87
926,32
600,00

333.695,36

747.914,11
7.430,08

755.344,19

1.089.039,55

2008

221.550,93
165.117,51
11.992,28
25.066,09
2.444,74

426.171,55

748.516,57
-602,46

747.914,11

1.174.085,66

2007
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A) IMMOBILITZAT

ACTIU

2007
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BALANÇ DE SITUACIÓ 31-12-2008 (CCAA)
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