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Presentar aquesta memòria és una
responsabilitat molt agradable.
Hem viscut un 2013 ple d’activitats
i d’emocions. Hem vist com es feien
realitat molts dels projectes que havíem
començat a imaginar el 2012, quan la
gran manifestació de l’11 de setembre
i les eleccions al Parlament van reiterar
que hi ha molts catalans que volem fernos càrrec del destí del nostre país.
La conjunció de la majoria social
expressada al carrer i la majoria política
representada al Parlament fa que el
procés endegat sigui molt fort. Per això,
a Òmnium hem dedicat gran part dels
nostres recursos a consolidar aquest
procés. A eixamplar la majoria dels qui
estem decidits a expressar la nostra
voluntat a les urnes, tal com correspon
al país democràtic i civilitzat que som.
A les pàgines següents expliquem com
ho hem fet, sempre fidels a la nostra
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tradició i vocació d’entitat que treballa
per la llengua, la cultura i el país.

11 de Setembre en què vam explicar al
món que volem ser un país normal.

En l’aspecte cultural, la nostra raó de
ser, hi trobareu activitats tradicionals
com la Nit de Santa Llúcia a Manresa
amb un homenatge a Joaquim AmatPiniella; el Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes, que ha afegit a la llista dels
nostres referents en Josep M. Benet i
Jornet; més les múltiples activitats que
ens consoliden com un agent cultural
apreciat arreu del país.

Agafats de les mans, vam afirmar que
volem per a Catalunya els mateixos
atributs polítics que tenen els altres
països del nostre entorn. Amb les
limitacions que imposa el fet de
pertànyer a la Unió Europea, però
sense les traves que ens imposa l’estat
espanyol.

Com és lògic, les activitats per
apuntalar el dret a decidir han tingut
un protagonisme especial. Al juny,
el “Concert per la Llibertat” al Camp
Nou ens va fer viure una vetllada
molt intensa. Efectivament, durant
força hores vam conviure i ens vam
emocionar plegats, admirant els artistes
que donen veu als nostres anhels. Va
ser el pròleg de la Via Catalana, un altre

“Un país normal”: vet aquí el nom de
la campanya que hem engegat i que
ha de seguir fins al 9 de novembre.
El 2013 va començar a ocupar el
nostre pressupost, la nostra dedicació
i sobretot la nostra il·lusió. Tots els
socis sou convidats a implicar-voshi, cadascú aportant allò que cregui
i pugui. Perquè hem emprès un camí
difícil, on tothom és necessari.
Avancem alegres i decidits cap a la
llibertat.
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Cant històric pel dret a decidir

Concert per la Llibertat,
tot un clam sobiranista
al Camp Nou
90.000 persones cantaven unides per una
mateixa causa el 29 de juny de 2013 al
Camp Nou. L’estadi s’omplia d’un cant a
la llibertat per manifestar la voluntat d’un
poble de poder decidir el seu futur a través
d’una consulta el més aviat possible.
Durant prop de sis hores, els assistents i les
més de 700.000 persones que seguien la
retransmissió per televisió repassaven un
extens programa de cançons interpretades
per més de 400 artistes.
Accions simbòliques com el mosaic Freedom
Catalonia 2014 –al mateix temps que sonava
Els Segadors–, l’actuació castellera o el so
de la cobla acompanyaven les cançons de
l’imaginari col·lectiu català dels darrers 50
anys, inclòs un espectacle basat en l’obra de
Lluís Llach. El Camp Nou es convertia així en
tot un clam sobiranista i la jornada esdevenia
un èxit d’acció reivindicativa en ple procés
cap al lliure exercici del dret a decidir.
El Concert per la Llibertat cloïa a les dues
de la matinada amb tots els músics dalt
de l’escenari acompanyant Llach i el seu
“Tossudament alçats”, que es presentava
com l’himne del recital. El públic, aixecat,
tancava una jornada històrica amb crits
d’independència.
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Veus diverses per
la llibertat
Dyango va rebre la primera ovació en
cantar amb Pep Sala “Boig per tu”.
Paco Ibáñez feia esclatar l’estadi al
crit de “Visca Catalunya eternament!”.
Peret adaptava per a l’ocasió la seva
cançó “Catalunya té molt poder”.
Moments històrics per a la memòria
col·lectiva com el que protagonitzaven
Cesk Freixas i Pau Alabajos amb la
interpretació d’”Al vent” de Raimon o
Titot amb el crit “Jo vull per demà la
meva terra lliure”. Maria del Mar Bonet
emocionava amb “Què volen aquesta
gent” i Lluís Llach vivia l’apoteosi en
cantar a cappella “Venim del nord,
venim del sud”.
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“Democràcia sense barreres”
La presidenta d’Òmnium Cultural, Muriel Casals, aprofitava una jornada històrica per
deixar ben clara la declaració d’intencions: “Som aquí per donar a conèixer la nostra
causa, que és la causa de Catalunya i també, sobretot, la causa de la democràcia. Som
aquí per afirmar que volem exercir la democràcia sense barreres, pacíficament”. Casals
afegia que “apel·lem a tots els demòcrates de dins i de fora de Catalunya: al segle XXI,
ningú no pot prohibir un referèndum democràtic”.
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Camí del 9N

En campanya,
per un país normal
El 30 de setembre de 2013, Òmnium Cultural donava el tret de sortida de la campanya
“Un país normal” amb una doble aparició de la seva presidenta, Muriel Casals, als mitjans
de comunicació. Tot seguit, es posaven en marxa el web www.unpaisnormal.eu i les
xarxes socials, a més de començar les presentacions de la campanya a les principals
organitzacions socials, polítiques i econòmiques del país.
La mobilització dels voluntaris ha estat imprescindible per poder dur a terme accions
publicitàries, singulars o de proximitat al llarg de 2013.

+
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www.unpaisnormal.eu
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Bustiada

L’argumentari

Una bustiada simultània
i massiva feia arribar
els primer lemes de la
campanya “Un país
normal” arreu del país el
26 d’octubre. Un miler
de voluntaris van repartir
500.000 fulls volants
en una seixantena de
poblacions catalanes,
amb l’objectiu d’apuntalar
l’exercici del dret a decidir
de Catalunya.

Normalitat és poder decidir el nostre futur. Normalitat
és que el país que compartim pugui decidir com
gestiona els seus recursos, com ha de ser la seva
educació, la seva sanitat, les seves infraestructures…
Un país normal és aquell en el qual el vot de la gent és
el que més compta. Un país normal és aquell que té
un estat propi, i no un estat en contra.
Amb aquest argumentari, la campanya ha reunit un
miler de voluntaris organitzats en grups locals per dur
a terme desenes d’accions, com una bustiada i una
enganxada massiva de cartells, o bé actes de petit
format en una seixantena de poblacions, que volien
implicar entitats i persones d’arreu del territori.

Nadal actiu
“El millor regal, un país normal”. Amb aquest lema Òmnium Cultural desplegava una
campanya concretada i adaptada al Nadal. L’entitat editava paper i etiquetes adhesives de regal amb el lema imprès per donar la benvinguda a un 2014 en què Catalunya ha de decidir el seu futur polític a les urnes. A partir del 15 de desembre, els
voluntaris de la campanya van oferir embolicar els regals de Nadal amb el paper i les
etiquetes a les zones comercials d’una seixantena de poblacions del país, al carrer i
de franc.
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La Via Catalana,
un èxit sense precedents
La Diada Nacional de Catalunya de 2013 vivia un moment
històric a les 17.14 hores quan una gran cadena humana,
organitzada per l’ANC, feia visible al món la voluntat del
poble català de ser un estat dins d’Europa. Més d’1.600.000
persones van sortir al carrer amb la Via Catalana per enllaçar
les seves mans al llarg de 400 quilòmetres i deixar palesa la
massiva participació ciutadana. Les seus territorials d’Òmnium
participaven activament en l’organització de la cadena que
també va tenir repercussió més enllà del Principat.
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LA DIADA

AQUÍ

Tots a la Festa
per la Llibertat
L’11 de setembre de 2013
tenia múltiples espais d’interès
i mobilització, que aglutinaven
centenars de milers de persones
i en què un dels espais centrals
de final de Diada era la Festa
per la Llibertat, organitzada per
Òmnium Cultural al passeig Lluís
Companys de Barcelona. Amb les
actuacions de Gossos, Blaumut i
Yacine and the Oriental Groove,
desenes de milers de persones
posaven punt final a una jornada
de reivindicació pacífica i unitària.
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http://www.omnium.cat/onze-de-setembre

Les Marxes de Torxes,
rècord de participació
Un any més les Marxes de Torxes precedien la Diada de Catalunya a un centenar
llarg de viles i ciutats del país. Malgrat algunes pluges, en la majoria de poblacions
les marxes aconseguien reunir més participants que en cap altra ocasió anterior. Les
Marxes de Torxes es convertien, així, i una vegada més, en una acció massiva de caràcter local per escalfar els motors de cara a un 11 de setembre històric en què bona
part del país es va mobilitzar.
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Reflexions per a la

Catalunya
del futur
Òmnium Cultural i l’Institut
d’Estudis Catalans endegaven
el 2013 un procés de reflexió
intel·lectual i acadèmica centrat en
sis àmbits: la llengua, l’educació,
la cultura, la ciència, l’economia i
la política, sota el títol “Qüestions
d’estat. Reflexions per al país
del futur”. Les dues institucions,
històricament compromeses amb
el país i amb una clara voluntat
de contribuir a la definició de la
Catalunya del futur, promovien
i coordinaven un programa
de sis debats i sis ponències.
L’objectiu clar d’aquest programa
se centrava en definir i atendre
les principals qüestions que s’ha
de plantejar Catalunya davant
l’eventual creació d’un nou estat.

+

http://www.questionsdestat.cat
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Aspectes jurídics del

procés cap a
l’estat propi

El cicle “Aspectes jurídics del procés cap a l’estat propi” analitzava el mes de
novembre els motius pels quals l’exercici del dret a decidir no és només legítim sinó
també un dret emparat constitucionalment i internacionalment. Coorganitzat pel
Col·lectiu Praga i Òmnium Cultural, el cicle va acollir tres sessions obertes i adreçades
a un públic no expert en aquest àmbit que es van celebrar en tots els casos a les set
del vespre a la seu nacional de l’entitat, en el marc dels Dijous a l’Òmnium.
“Marc general: història jurídica de Catalunya i processos de secessió al món” obria
el cicle de sessions, mentre que la segona jornada se centrava en “La justificació
jurídica del dret a decidir i les vies per exercir-lo”. Per tancar el cicle, es va plantejar:
“Sortiria Catalunya de la Unió Europea com estat independent?”.
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Òmnium explica el

procés català
a Europa
Amb la voluntat d’explicar al món el
procés iniciat a Catalunya pel dret
a decidir a través d’una consulta, la
presidenta d’Òmnium Cultural, Muriel
Casals, participava en una taula rodona
organitzada pel Diplocat a París el juny
de 2013. La jornada, titulada “La Llei
al servei dels pobles”, la inaugurava
el catedràtic de la Facultat de Dret
de Science Po, Guillaume Tusseau,
i comptava amb el filòsof i president
de l’Institut d’Investigació i Innovació
del Centre Pompidou de París, Josep
Ramoneda, entre d’altres.

De l’estat francèS a Escòcia
En la mateixa línia, Casals pronunciava el mes de setembre una conferència al
Parlament Escocès sobre la importància de la societat civil en l’impuls que ha pres
Catalunya cap a la seva llibertat. L’acte, promogut pel Centre Català d’Escòcia,
formava part de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya a Escòcia i va
comptar amb la presència de representants del mateix Parlament.
La presidenta d’Òmnium aprofitava el viatge per organitzar algunes trobades bilaterals
amb periodistes, acadèmics i representants de la societat civil escocesa i conèixer,
així, de primera mà, com s’està desenvolupant el procés escocès cap al referèndum i,
alhora, poder explicar la situació de Catalunya.
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ElClauer.cat
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Òmnium i altres entitats van començar el 2013 una eina per donar resposta a totes
les preguntes que el debat sobre la possibilitat d’un estat propi per a Catalunya
genera al nostre país. ElClauer.cat. es configurava com un espai on trobar i difondre la
informació sobre la qual sovint es debat, es pregunta o es qüestiona en converses de
cafè, dinars familiars o diàlegs de carrer. Amb aquesta iniciativa, Òmnium sumava una
eina de ple segle xxi amb la intenció d’aportar arguments a través de la raó i sumar
respostes a preguntes elaborades amb informació i dades contrastades. Un projecte
comú de la societat civil catalana per a tothom i en diversos formats: respostes breus,
textos en profunditat, xifres i vídeos; però amb un denominador comú: el rigor.

+

www.elclauer.cat
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Josep
Maria
Benet
i
Jornet,
45è Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes

L’escriptor i dramaturg Josep Maria Benet i Jornet rebia el 45è
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes l’11 de juny de 2013, en
un merescut homenatge a la seva tasca incansable en l’àmbit
del teatre contemporani català des de la seva primera obra
premiada el 1964. Benet i Jornet reconeixia, durant l’acte de
lliurament, que per a ell el premi era un guardó per a tot el teatre
català i que l’entenia com un reconeixement a la dramatúrgia en
llengua catalana de qualitat que fa temps que es fa al país.
En el seu parlament, la presidenta d’Òmnium, Muriel Casals,
va lloar la trajectòria de l’escriptor, de qui va voler destacar
la seva capacitat per construir i renovar la cultura catalana
contemporània. Casals, que va definir l’obra del premiat com
“un cant contra la resignació i el fatalisme”, insistia en la
necessitat que la societat civil es mantingui ferma i perseverant
per fer front a “mesures absurdes que volen canviar el nom de
la llengua catalana a la Franja i les Illes o que pretenen destruir
l’escola i la convivència de Catalunya”. La presidenta d’Òmnium
va voler recordar les paraules de Pompeu Fabra quan deia “no
abandoneu ni la tasca ni l’esperança”.
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http://www.omnium.cat/premi-dhonor-de-les-lletres-catalanes

Passió pel teatre
Josep Maria Benet i Jornet, nascut l’any 1940 a Barcelona, és escriptor i ha
destacat per la seva condició de dramaturg i guionista des de principis dels
anys 60. Precisament, el 2013, feia 50 anys que Benet i Jornet obtenia el seu
primer premi Josep Maria de Sagarra per l’obra Una vella, coneguda olor. El
dramaturg barceloní ha afirmat en més d’una ocasió que la “seva passió pel
teatre ha donat sentit a la seva vida”. Després de tot un seguit de peces teatrals
per a sales com el Teatre Nacional de Catalunya i el Lliure, l’escriptor va assolir
gran popularitat amb sèries televisives com Poble Nou, Nissaga de Poder o
Ventdelplà, entre d’altres.
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Pagès, Romera i Canyelles,
premiats a la Nit de
Santa Llúcia 2013
Vicenç Pagès Jordà rebia el 54è Premi Sant
Jordi de novel·la per l’obra Dies de Frontera
el 13 de desembre de 2013 en la 63a Nit
de Santa Llúcia a Manresa. Marc Romera
(Premi Carles Riba de poesia) per La nosa
i Neus Canyelles (Premi Mercè Rodoreda
de contes i narracions) per Mai no sé què
fer fora de casa eren els altres dos grans
protagonistes de la Festa de les Lletres
Catalanes organitzada un any més per
Òmnium Cultural. Muriel Casals destacava,
en el seu discurs, la doble celebració de
la 63a Nit de Santa Llúcia: tenir una de les
grans literatures d’Europa i el pas cabdal cap
a un país normal després de l’anunci de la
consulta. Casals confessava que tenir fixada
la data i la pregunta impulsava Òmnium a
seguir treballant per fer possible la votació
del 9 de novembre de 2014 i la victòria del sí.

+

http://www.omnium.cat/nit-de-santa-llucia
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UnA DIADA DE
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reivindicativa
Sant Jordi va ser un any més la festa del llibre
i la rosa, però també una Diada cívica on
centenars de milers de catalans i catalanes
prenien els carrers de pobles i ciutats.
Òmnium Cultural també sortia al carrer per
celebrar la festa de la llengua i la cultura
catalanes. Durant tot el mes d’abril l’entitat
organitzava un conjunt d’activitats literàries i
culturals arreu del país.
Òmnium, juntament amb altres d’entitats,
impulsava una campanya per fomentar la
presència de la senyera a finestres i balcons.
La celebració del dia de Sant Jordi 2013 feia
evident, un cop més, la voluntat majoritària del
poble català d’avançar democràticament cap
a la plena sobirania.
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http://www.omnium.cat/sant-jordi
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La Flama del
Canigó mobilitza
milers de persones
arreu dels Països
Catalans
Un any més, el 23 de juny es
repartia la Flama del Canigó per
iniciar les diferents rutes que
encendrien els Focs de Sant Joan
arreu dels Països Catalans. Gràcies
al treball desinteressat de grups i
entitats de tots els territoris, el 2013
es va viure novament la celebració
d’una festa ancestral que és també
un símbol de germanor entre tots
els territoris de parla catalana.

+

http://www.omnium.cat/flama-del-canigo

Calendari de tradicions i
costums 1714-2014
Coincidint amb el tricentenari de la commemoració de la Guerra
de Successió, el calendari il·lustrat que cada any edita Òmnium
Cultural, per difondre les festes tradicionals i populars dels
Països Catalans, estava dedicat en aquesta ocasió als gremis
que van formar la Coronela per defensar la ciutat de Barcelona
de les tropes borbòniques al setge de 1714. El calendari,
dissenyat per Sergi Freixes i il·lustrat per Edgar Ramírez, es
presentava un parell de mesos abans de finalitzar el 2013.
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Any Espriu: 1913-2013
Òmnium Cultural commemorava el 2013
els cent anys del naixement del poeta
Salvador Espriu (1913-1985). El periodista
i escriptor Agustí Pons i la filòloga Rosa
Delort participaven el mes de febrer en el
cicle commemoratiu amb una xerrada sobre
la vida i obra d’Espriu, un dels poetes més
importants de la literatura catalana del segle
xx. El cicle va començar a inicis d’any amb
una conferència de Xavier Bru de Sala,
director de l’Any Espriu.

Òmnium, al Mobile
World Congress
Prop d’un centenar de voluntaris d’Òmnium
feien arribar la voluntat de Catalunya de
decidir el seu futur polític a través d’un
referèndum als milers de participants que
accedien al Mobile World Congress a la Fira
de Barcelona el febrer de 2013. Els activistes
van repartir més de 10.000 fulls volants amb
la pregunta What’s going on in Catalonia?, on
hi havia una breu descripció sobre la situació
política del país.

Homenatge
a Carrasco i
Formiguera
El 9 d’abril de l’any 1938, l’advocat i polític
catalanista Manuel Carrasco i Formiguera
era afusellat per l’exèrcit franquista a la
presó de Burgos. Instants abans havia
cridat: “Visca Catalunya Lliure”. 75 anys
després, Òmnium Cultural l’honorava i
el recordava amb un acte davant de la
presó de Burgos on el polític català va ser
afusellat.

Informe sobre la situació de la llengua
catalana
La llengua catalana avança en el camí cap a la normalitat lingüística, tot i el context
polític i jurídic advers. Aquesta és una de les principals conclusions del VI Informe
sobre la situació de la llengua catalana, elaborat per la Xarxa CRUSCAT de l’IEC,
per encàrrec d’Òmnium Cultural i la Plataforma per la Llengua, que es presentava el
novembre de 2013.
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Somescola.cat
rebutja la LOMQE
Somescola.cat expressava
a finals de novembre el seu
rebuig total i contundent
a la LOMQE, la reforma
educativa del ministre Wert.
La coordinadora d’entitats
cíviques i educatives afirmava
que l’anomenada “Llei Wert”
atempta contra el model
lingüístic escolar català, és una
llei retrògrada, reaccionària
i centralista, feta a partir
d’obsessions ideològiques del
ministre espanyol que posa en
perill les bases del consens
social i educatiu bastit durant
30 anys a Catalunya.

+

www.somescola.cat

Premis Sambori
Òmnium 2013

Solidaritat amb
les Illes Balears

Els 7è Premis Sambori Òmnium van
comptar amb la participació de 26.000
alumnes i 300 escoles i instituts d’arreu
de Catalunya, als que se sumaven també
els joves autors del País Valencià. El premi
de narrativa escolar en llengua catalana
premiava el 2013 les obres de Mireia Cosp,
Sergi Vea, Ada Jiménez, Marina Amargant,
Carlota Borrell i David Magaña.

L’Espai Mallorca i Somescola.cat
duien a terme un acte conjunt en
defensa de la llengua catalana
i en suport a la vaga indefinida
de docents de les Illes Balears.
L’acte, que va tenir lloc l’1 d’octubre
a Barcelona, comptava amb la
presència de l’escriptor Sebastià
Alzamora.
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La “Festa Som Cohesió”,
a Lleida
250 persones es desplaçaven a Lleida des
de diversos punts del país el 13 de juny, per
participar en la “Festa Tots i Totes Som Cohesió.
Junts decidim!” que Òmnium Cultural va celebrar
per tancar el curs dels projectes de cohesió social
de l’entitat. L’acte va comptar amb la presència de
Josep Maria Forné, president d’Òmnium LleidaPonent; Marcel Mauri, de la comissió de cohesió
social d’Òmnium i Pep Tort director del Consorci
del Turó de la Seu Vella de Lleida, a més de Josep
Presseguer, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de
Lleida.

AQUÍ

re
Podràs veu
les fotos

“A Tota Veu·, per la
riquesa lingüística
i la cohesió
Coincidint amb la Diada de Sant Jordi, Òmnium
organitzava l’activitat “A Tota Veu” a diverses
ciutats del país amb l’objectiu de donar visibilitat
a la riquesa lingüística que hi ha a Catalunya i
mostrar el català com a llengua de cohesió. “A
Tota Veu” és un projecte de cohesió social que
consisteix en una lectura pública de poesia on
interactuen parelles formades per persones que
tenen llengües pròpies diferents, una de les quals
és la catalana. Al districte de Gràcia de Barcelona
van participar cares conegudes com “Estel Solé i
Dani Alegret”.

AQUÍ

re

Podràs veu
les fotos
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Òmnium Cultural s’apropa als
40.000 socis. Al tancament de
2013, l’entitat comptava amb un
capital humà de 37.289 persones
adherides i fins a trenta-una seus
territorials repartides arreu del país.
A continuació, destaquem algunes
de les activitats fetes a cadascuna
d’aquestes seus.
Localitza les nostres seus al mapa
dels Països Catalans AQUÍ
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BARCELONA / L’HOSPITALET
BARCELONA

Noves seus en
marxa
Les gestores de Ciutat Vella, Gràcia i
Sants-Montjuïc continuaven les seves
activitats per a la llengua i la cultura
catalanes, així com per a la cohesió
social durant el 2013, abans de posarse en marxa l’any següent. Entre altres
accions, van col·laborar activament amb
“Un país normal”, per apuntalar el dret a
decidir i els arguments per a l’estat propi.
El desplegament a la capital catalana va
continuar en altres districtes, com SarriàSant Gervasi, Les Corts o l’Eixample.

L’HOSPITALET

Nou èxit del projecte
“Engresca’t L’H”
L’Hospitalet de Llobregat acollia a principis de
juny “L’Engresca’t”, la 2a Trobada de Cultura
Popular de la ciutat. Desenes d’activitats
diverses dirigides a totes les edats, com cant
coral, danses tradicionals, poesia, gegants,
castellers, sardanes es concentraven a la
plaça de l’Ajuntament. Un cap de setmana
ple d’emocions que per segon any consecutiu
tenia com a eix central la cultura popular
catalana.
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GIRONA / CATALUNYA NORD

GIRONÈS

ALT EMPORDÀ

Descoberta de
l’obra d’AmatPiniella

NOVA SEU SOCIAL

Òmnium Gironès organitzava un cicle
de conferències per fer una descoberta
de l’obra de l’escriptor manresà
Joaquim Amat-Piniella, durant els
mesos de setembre, octubre i novembre
de 2013. Es reconeixia així l’obra d’un
autor que explica en primera persona la
presència de catalans als camps nazis i
que honora valors cabdals i necessaris
també en el moment actual. Els actes
tenien lloc a la Casa de Cultura.

Coicidicint amb el 40è aniversari de
la fundació, l’Alt Empordà va estrenar
nova seu social el 2013. Un espai
propi, cèntric i amb la superficie
suficient per a les activitats i l’atenció
als socis. La inauguració, el dia 25 de
maig, va comptar amb la presència
de la presidenta d’Òmnium, Muriel
Casals, acompanyada de l’alcaldessa
de Figueres, diversos regidors i un
centenar de socis i simpatitzants. La
coral Veus de l’Empordà va amenitzar
l’acte.

LA SELVA

CATALUNYA NORD

El cicle “ELS MONS
D’ESPRIU” tanca
amb èxit

Nit de Sant Jordi
reivindicativa a
Perpinyà

Òmnium La Selva tancava amb èxit el
seu cicle “Els mons d’Espriu” amb la
conferència del poeta i activista cultural
gironí Josep Tarrés sobre “El món de la
càbala”, el novembre de 2013. Tarrés
va repassar els conceptes i fonts més
importants d’aquesta disciplina ocultista,
un món que fascinava Espriu. La
conferència era la darrera del cicle que
va començar l’abril i que va apropar el
públic als interessos de Salvador Espriu,
del qual es va celebrar el centenari del
naixement el mateix 2013.

El Palau de Congressos de Perpinyà
acollia amb èxit la 24ena edició de la
Nit de Sant Jordi a la Catalunya Nord.
Un any més, la nit va intercalar l’entrega
de premis amb diferents parlaments
en el marc d’un sopar en què es va
reivindicar la vitalitat del país més
enllà de les fronteres administratives,
així com el suport de les diferents
institucions a la llengua catalana.
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ALT TER / GARROTXA
LA GARROTXA

Conferència
magistral sobre
la identitat
Salvador Cardús va omplir la seu
d’Olot en una conferència magistral
sobre la identitat. Cardús va fer
reflexions enmig d’un context canviant
com l’actual, afirmant per exemple que
“la identitat només la podem conservar
si som capaços de no perdre els
orígens, perquè això ens farà forts
per adaptar-nos a la nova societat”.
El sociòleg també va destacar que el
reconeixement és allò fonamental en la
identitat, per sobre de l’autenticitat.

RIPOLLÈS

Presentació
d’El Clauer.cat
Òmnium Ripollès presentava
“El Clauer.cat. Claus per a la
independència de Catalunya”, a
principis de desembre a l’auditori
Jaume Nunó del Palmàs a Sant Joan
de les Abadesses. La presentació de
l’argumentari i del llibre anaven a càrrec
de la periodista i membre de la Junta
Nacional d’Òmnium Cultural Marina
Llansana.

OSONA

Commemoració del
Pacte dels Vigatans
Òmnium Cultural Osona commemorava el
Pacte dels Vigatans de 1705 a l’ermita de
Sant Sebastià el diumenge 19 de maig de
2013. Els ajuntaments de Santa Eulàlia de
Riuprimer i Vic, i la Federació Llull, amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Vic, se
sumaven a la celebració amb un seguit
d’activitats per rememorar els fets històrics
que propiciarien el Pacte de Gènova i
l’entrada dels catalans en la Guerra de
Successió al bàndol austriacista. El 10 de
setembre va tenir lloc una reeixida Marxa
dels Vigatans

I

OR
IT

TERR

28
CATALUNYA CENTRAL

BAGES

Homenatge a
Amat-Piniella
Per commemorar el centenari del
naixement de l’autor Joaquim AmatPiniella, s’inaugurava el mes de febrer
un conjunt escultòric a Manresa,
davant de l’edifici del Casino. Aquest
homenatge es feia possible gràcies
a la iniciativa d’Òmnium Bages i a
l’aportació, per subscripció popular,
dels recursos necessaris.

BERGUEDÀ

SOLSONÈS

Muriel Casals
defensa la Via
Europea de l’estat
propi

Comiat d’any
de la mà
d’Espriu

Òmnium Berguedà rebia a principis
de juliol la visita de Muriel Casals,
qui va protagonitzar la tercera de les
conferències del cicle “Via Europea de
l’Estat Català”. La presidenta d’Òmnium
Cultural es va referir als 300 anys
d’història del nostre país en els quals la
reivindicació nacional ha estat sempre
latent. Casals va convidar tothom a
recolzar el Parlament i el govern de
Catalunya en un moment especialment
complicat.

Òmnium Solsonès acomiadava el 2013
a Solsona amb la jornada “Salvador
Espriu: el meu país i jo”, a càrrec del
professor Lluís Calderer. L’acte cloïa
l’any del centenari del naixement
d’Espriu amb un recorregut pels
conceptes de poble, país i pàtria tal
com s’expressen en l’obra literària del
gran escriptor colomenc.
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PENEDÈS / BAIX LLOBREGAT
ALT PENEDÈS

ANOIA

GARRAF

Intercanvi
X Premis al
cultural
Compromís
amb Txèquia Cultural

I premis
Josep Lluís
Palacios

Una delegació
d’estudiants de català de
la República Txeca era
convidada per Òmnium
Alt Penedès per visitar la
comarca i participar en
la Via Catalana el 2013.
L’intercanvi cultural durava
gairebé una setmana
i tenia també com a
objectiu que la delegació
estrangera fos prou
significativa per traslladar
el missatge que Catalunya
vol ser un nou estat
d’Europa més enllà de les
nostres fronteres.

Òmnium Cultural Garraf
celebrava el novembre de
2013 la primera edició dels
premis Josep Lluís Palacios
de treballs d’investigació
i creació. L’esdeveniment
tenia lloc a Sant Pere
de Ribes i va aplegar
estudiants, docents i també
familiars de l’historiador i
polític desaparegut el 2012.
La finalitat dels premis és
potenciar una manera de
treballar on la innovació,
la feina en equip i els
interessos dels alumnes
siguin les claus de l’èxit.

Òmnium Anoia entregava
els X Premis al Compromís
Cultural a Mossèn Pujol de
Montbui i a l’Associació
de Veïns del Barri de
Santa Caterina, Carme i
Travessies. L’acte tenia
lloc el 10 de setembre de
2013 al Teatre Municipal
l’Ateneu i comptava amb
el parlament de Carles
Boix Serra i l’actuació de
Roger Mas. Els Premis
són un reconeixement a la
tasca de persones i entitats
de la comarca pel seu
compromís cultural o social.

BAIX LLOBREGAT

Taula pel Dret a Decidir al Baix Llobregat
La Taula pel Dret a Decidir del Baix Llobregat
es feia realitat en constituir-se el 18 de
desembre de 2013 a la seu comarcal de la
UGT de Cornellà. Òmnium era una de les
entitats adherides, a més de l’ANC, Súmate,
el Centre d’Estudis Comarcals, la Federació
d’Associacions de Veïns i Unió de Pagesos,
10 partits polítics i 5 sindicats representatius
de la comarca, entre altres organismes.
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EL CAMP / TERRES DE L’EBRE

TARRAGONÈS

BAIX CAMP

2.000 euros per a
La Marató

Presentació del
Pacte pel Dret a
Decidir de Reus

Òmnium Cultural celebrava abans
de Nadal de 2013 a Tarragona l’acte
“Un país normal és solidari”, que
va recaptar 2.005 euros per a La
Marató de TV3. Amb la col·laboració
d’una vintena d’entitats locals, es va
organitzar un programa d’activitats
per ajudar a omplir de monedes una
lona gegant ubicada a la rambla
Nova de Tarragona. Una xocolatada,
cant de nadales, un espectacle
infantil, sardanes, una cercavila, un
vermut i el ball de country van ser
activitats molt celebrades.

El manifest del Pacte Nacional pel Dret
a Decidir de Reus es presentava a finals
de 2013 amb l’adhesió d’una desena
d’entitats i partits polítics de la capital
del Baix Camp. Àngels Ollé, presidenta
del Pacte, va explicar els fonaments del
manifest presentat per la taula cívica
i va destacar l’esperit cohesionador
i il·lusionant, en una roda de premsa
celebrada a la seu d’Òmnium Baix
Camp.
TERRES DE L’EBRE

Manel Ollé Albiol,
Premi Lo Grifonet
2013
El restaurant l’Antic Molí d’Ulldecona
era l’escenari de l’acte d’homenatge
i entrega del Premi Lo Grifonet 2013
a Manel Ollé Albiol. Òmnium Cultural
Terres de l’Ebre elogiava així a tot
un emblema de l’ensenyament de la
llengua catalana, reconegut arreu del
territori com a escriptor, diccionari
vivent, professor de català durant tres
dècades i difusor incansable de la
literatura catalana.
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PONENT / ALT URGELL
LLEIDA-PONENT

ALT URGELL

5a Jornada Jove
d’Òmnium a la Seu
Vella

La Seu viu la
3a Marxa de
Torxes per la
Independència

La 5a Jornada Jove d’Òmnium LleidaPonent se celebrava a principis de
novembre la Seu Vella. L’acte es
va centrar en debatre sobre la crisi
econòmica i social que coincideix amb
un moment històric d’emancipació
nacional a Catalunya. A partir
d’experiències i opinions diverses,
Vicenç Villatoro, Enric Lamolla, Eduard
Baches, Marina Llansana, Judith
Panades i Pere Enciso van encoratjar
els joves a implicar-se.

Òmnium Alt Urgell organitzava la
3a Marxa de Torxes per la
Independència amb motiu de la Diada
de 2013. La nit del 10 de setembre, un
any més, la Seu d’Urgell va participar
en la marxa que recorre el país, un
acte que va finalitzar a la plaça Oms
amb la lectura d’un manifest.
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SERRALADA LITORAL

GRANOLLERS-VALLÈS ORIENTAL

Òmnium celebra la Festa de les Lletres
Catalanes
La seu d’Òmnium Cultural celebrava la 24a Festa de les Lletres Catalanes del
Vallès Oriental a finals de novembre de 2013. L’hotel Ciutat de Granollers acollia la
celebració literària més important que organitza Òmnium a la comarca. Durant la
vetllada s’atorgaven diferents guardons literaris i de llengua. El 13è Premi Jaume
Camp de sociolingüística, dotat amb 6.000€, va ser per a Francesc Xavier Vila, per
Entre la cohesió i el plurilingüisme socials.
BADALONA-BARCELONÈS NORD

MATARÓ-MARESME

Reeixida Festa
de les Lletres
Catalanes

Reflexions i
debat a l’acte
“Empresa i
independència”

Dins dels actes de la celebració de la
Diada Nacional de Catalunya, Òmnium
organitzava el Trencant Setges, un
conjunt d’activitats que van combinar
memòria històrica i reivindicació al
voltant dels fets de 1714. Òmnium
commemorava així els 300 anys de
l’ocupació borbònica a Badalona. L’acte
central era la recreació a la platja de
com els badalonins sortien en llaguts
cap a Barcelona per intentar trencar el
setge borbònic.

La seu d’Òmnium Cultural,
conjuntament amb Assemblea
Nacional Catalana i el Cercle Català
de Negocis, organitzava a finals de
març l’acte “Empresa i independència:
preguntes i respostes”. Els assistents,
que van omplir la sala de graus
de TecnoCampus de Mataró, van
reflexionar al llarg de l’acte sobre quins
avantatges hi hauria per als empresaris
en cas que Catalunya assolís la
independència.
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VALLÈS OCCIDENTAL
SANT CUGAT

SABADELL

Sant Cugat
celebra la 8a Nit
Literària

Jornades del
Matarranya a
Sabadell

Amb l’estrena d’un nou format que
substituïa el tradicional sopar per un bufet
a peu dret, Sant Cugat celebrava la 8a
Nit Literària. 34 escriptors locals assistien
a l’acte, que va comptar amb un cabaret
literari a partir de textos de Salvador
Espriu, un espectacle emmarcat en l’Any
Espriu. El Pròleg Literari va anar a càrrec
de Ramon Balasch i, com és tradicional,
es van homenatjar els socis més antics.
La presidenta local, Maria Rosa Caballé,
l’alcaldessa Mercè Conesa i Muriel
Casals van encoratjar els assistents a
treballar pel país en un any clau.

Òmnium Cultural de Sabadell
organitzava, conjuntament amb
l’Associació Cultural del Matarranya
i amb la col·laboració del CNL de
Sabadell, la CAL i la Plataforma
per la Llengua-Vallès Occidental,
unes Jornades del Matarranya a
Sabadell, del 15 al 22 de febrer de
2013. El programa de les jornades
incloïa, entre d’altres, actes com
una exposició, un espectacle
poèticomusical, presentacions de
llibres i una degustació de productes
gastronòmics.

TERRASSA

RUBÍ

Òmnium Terrassa
analitza la
Transició

ÒMNIUM COMENÇA
A TREBALLAR PER LA
CULTURA

Sota el títol “Llums i ombres de la
Transició a Catalunya, de 1975 ençà”,
Òmnium va aplegar a finals d’any
historiadors i polítics per calibrar l’abast
de les transformacions derivades de la
Transició. En la història contemporània
de Catalunya, no hi ha hagut cap altre
període de pau tan llarg com el que es
va iniciar arran de la mort del general
Franco, l’any 1975. El curs va tenir lloc
al Centre Cultural Terrassa.

La junta gestora de Rubí va començar
a organitzar diverses activitats
culturals abans de constituir-se a
principis del 2014. Per exemple, el
cicle literari “Arran de mot”, el musical
“La paraula cantada”, que va comptar
amb Empty Cage, Txarango i Jo Jet.
“L’heroi en la literatura infantil i juvenil”
o els Contes per a adults amb “Ficció
endins” van ser dos actes més que
van tenir una bona acollida.
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ARREU DE LA NACIÓ,
ELS PAÏSOS CATALANS

Els representants de la Junta de la
Federació Llull formada per Acció
Cultural del País Valencià, Òmnium
Cultural i Obra Cultural Balear
celebraven la seva assemblea
anual a finals d’abril de 2013 a
València, a l’Octubre Centre de
Cultura Contemporània. L’assemblea
escollia Joan Francesc Mira,
president de la Federació Llull,
Muriel Casals, vicepresidenta i
Jaume Mateu, secretari i tresorer de
l’entitat.

Diada
reivindicativa
Diversos membres de la Junta
d’Òmnium Cultural, encapçalats per
Casals, participaven també el mateix
cap de setmana en les mobilitzacions
organitzades a València per commemorar
la seva Diada. L’acte més important el
constituïa la manifestació amb milers de
persones per reivindicar un finançament
just per al País Valencià.
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LES ILLES

PAÍS VALENCIÀ

Manifestació
en suport als
docents

En defensa de
Canal 9

La manifestació en defensa de
l’ensenyament de qualitat i en català
a les Illes esdevenia tot un èxit a
principis d’octubre de 2013 a Palma. La
presidenta d’Òmnium Cultural, Muriel
Casals, encapçalava la delegació de
l’entitat a la manifestació en suport a
la vaga indefinida dels docents per
reivindicar un model d’ensenyament
amb recursos i en el qual es mantingui
la immersió lingüística. La manifestació
va reunir més de 80.000 persones a la
capital de Mallorca.

La Federació Llull feia una crida a
defensar el projecte de Canal 9 com
a televisió pública i de qualitat en la
nostra llengua a principis de novembre
de 2013, un cop el govern valencià
d’Alberto Fabra havia anunciat la seva
intenció de tancar el canal.
Les tres principals entitats culturals
dels Països Catalans observaven amb
preocupació com, seguint el precedent
de Ràdio i Televisió de Mallorca, els
mitjans públics en la nostra llengua
patien una nova amputació. Un nou
atemptat contra una cultura minoritzada
per l’estat espanyol, que també atempta
contra la diversitat cultural i el dret a la
informació.

Òmnium també es
manifesta
Una delegació d’Òmnium Cultural
assistia a finals de novembre a la
manifestació convocada a València
contra el tancament de Canal 9 i exigia
la seva reobertura. Una mobilització
que començava a la plaça Sant Agustí,
amb el suport d’entitats de diversos
àmbits com Acció Cultural del País
Valencià. Òmnium va reivindicar
l’espai comunicatiu català i els mitjans
públics en la llengua pròpia dels Països
Catalans.
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UN

WEB
renovada i al dia
En haver renovat el seu web,
Òmnium Cultural oferia el
2013 una actualització de la
imatge de l’entitat a la xarxa
que potencia aspectes com la
conversa a les xarxes socials,
la presentació dels projectes
i continguts o la presència
d’imatges i vídeos.
Un web que projectava una
visió molt més adequada a
la realitat de l’entitat, que ja
superava els 37.000 socis, i
volia millorar la navegació de
l’usuari.
A més de la informació de
caràcter nacional, el web
també ofereix notícies i
activitats de les diverses seus
territorials, per mantenir un
espai propi on visualitzar la
feina que s’ha anat fent cada
dia a centenars de punts de la
geografia catalana al llarg de
2013.
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55.000
seguidors a
Twitter

Gairebé

13.000
M’agrada a

1demilió
visionats
al web

Facebook

Òmnium continua
creixent a la xarxa
Més visitants al web, més seguidors a Twitter, més M’agrada a Facebook i més
descàrregues a Youtube. Òmnium continua creixent a la xarxa. Durant 2013 va rebre
gairebé un milió de visites en línia, va sumar nous milers de followers a Twitter fins a
arribar a gairebé 55.000 tuitaires, va rebre més de 13.000 M’agrada a Facebook i més
de 100.000 persones van veure el vídeo de la cançó “Tossudament alçats” de Lluís
Llach al Concert per la Llibertat, al canal YouTube. A més de les 300.000 visites a
fotos a través de Flickr.
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Ja som

37.289 socis

ORIGEN model Edat

Òmnium creix any darrera any i tancava el 2013 amb 37.289 socis, entre persones,
entitats, empreses, ajuntaments, etc. La majoria (22.187) eren homes i de les
comarques de Barcelona (77,3%). Prop del 74% dels socis s’han sumat a l’entitat en
els últims 9 anys.
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Junta directiva
Muriel Casals
Presidenta
Vicent Sanchis
Vicepresident 1r

Joan Abellà
Vicepresident 2n

Jordi Bosch
Secretari

Jordi Cuixart
Tresorer

Francesc-Marc Àlvaro i Vidal
Vocal

Gerard Birbe i Estrada
Vocal

Guillem Carol i Vallès
Vocal

Joaquim Colominas i Ferran
Vocal

Joaquim Torra i Pla
Vocal

Jordi Ferré i Blasco
Vocal

Llorenç Maristany i Badell
Vocal

Lluïsa Julià i Capdevila
Vocal

Marcel Mauri de los Rios
Vocal

Marina Llansana i Rosich
Vocal

Montserrat Gimeno i Vidal
Vocal

Oriol Sagarra i Trias
Vocal

Pere Carles i Subirà
Vocal

Rita Marzoa i Font
Vocal

Sergi Rovira i Pérez
Vocal

Xevi Montoya i Roldan
Vocal

Elena Jiménez i Botías
Vocal

Màrius Garcia Andrade
Vocal

Marta Colomer i Cendrós
Vocal

NOVES INCORPORACIONS A LA JUNTA D’ÒMNIUM
La Junta Directiva d’Òmnium Cultural va continuar el seu mandat el 2013, presidida per
Muriel Casals, amb la vicepresediència de Vicent Sanchís i Joan Abellà, Jordi Bosch com a
secretari i Jordi Cuixart com a tresorer. Cal destacar tres relleus: al gener Marta Colomer va
substituir Vinyet Panyella, mentre al desembre es van incorporar Marcel Mauri i Pere Carles
en substitució de Josep Maria Forné i Sònia Llinàs respectivament.
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APROVATS el
Pressupost i el Pla
de Treball de 2014
L’Assemblea General Ordinària
d’Òmnium Cultural aprovava per
unanimitat, el 30 de novembre de
2013, el Pressupost i el Pla de Treball
consolidat de l’entitat per al 2014. Un
centenar de socis i sòcies van assistir
a la Seu nacional d’Òmnium, en una
assemblea que també va aprovar l’Acta
de l’Assemblea General Ordinària del
15 de juny, on s’havia avalat la memòria
d’activitats i el tancament econòmic de

2012. El principal projecte de l’entitat
per al 2014 serà la campanya ‘Un país
normal’.
La documentació d’aquesta Assemblea
General està a disposició dels socis i les
sòcies. Podeu descarregar-la des d’aquí
També podeu consultar el document a
la vostra seu territorial, i per qualsevol
consulta podeu escriure al correu
electrònic ago@omnium.cat.
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La IV Trobada
Nacional, camí de
l’estat propi
Òmnium Cultural va celebrar el 2 de
febrer la IV Trobada Nacional de l’entitat
a Barcelona, centrada en preparar la
campanya per apuntalar l’exercici del
dret a decidir i treballar per a l’assoliment
de l’estat propi.
Òmnium es va comprometre a activar
els 32.000 socis de què disposa per
convèncer els dubtosos i tranquil·litzar
els contraris a la independència. És a
dir, a explicar els beneficis de disposar
d’un estat propi, de decidir sobre tot

allò que ens afecta, així com combatre
els arguments de la por contra la
independència.
Muriel Casals, presidenta, ha explicat
que Òmnium Cultural ha de vetllar
perquè aquest dret a decidir es
pugui exercir i per aconseguir que la
resposta de la ciutadania sigui a favor
de la independència per ‘’treure’ns els
entrebancs que suposa la dependència
amb espanya’’ així com també per ser
‘’més equitatius i més cohesionats’’.
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COL·LABORADORS
GRÀCIES A TOTS!
Gràcies a la complicitat d’entitats, institucions i empreses molt diverses hem fet
possible la gran activitat d’Òmnium arreu del territori al llarg de 2013.
A continuació podeu veure el llistat de col·laboracions i algunes que destaquem
especialment:

CONCERT PER LA LLIBERTAT

TV3 i Catalunya Ràdio l El Punt Avui
l Ara l El Periódico l Ràdio Flaixbac
l Nació Digital l Vilaweb l El Singular
Digital l Tribuna Catalana. Assemblea
Nacional Catalana (ANC) l Associació
de Publicacions Periòdiques en
Català (APPEC) l Associació Catalana
de Professionals (ACP) l Associació
d’Amics de La Bressola l Associació de
Municipis per la Independència (AMI) l
Casal dels Infants l CIEMEN l Col·lectiu
Emma l Comertia l Comissions Obreres
de Catalunya (CCOO) l Consell Nacional
de Joventut de Catalunya (CNJC) l
Coordinadora d’Associacions per la
Llengua Catalana (CAL) l Coordinadora
de Colles Castelleres de Catalunya
l Ens de Comunicació Associativa l
Federació d’Associacions de Mares
i Pares d’Alumnes de Catalunya
(FAPAC) l Federació d’Associacions
de Mares i Pares d’Alumnes d’Estudis
Superiors de Catalunya (FAPAES) l
Federació Catalana Escoltisme i Guiatge
(FCEG) l Federació d’Organitzacions

per la Llengua Catalana (FOLC) l
Federació d’Organitzacions Catalanes
Internacionalment Reconegudes
(FOCIR) l Federació de Moviments de
Renovació Pedagògica de Catalunya
l Fundació Catalunya Estat l Fundació
Privada d’Empresaris de Catalunya
(FEMCAT) l Fòrum Carlemany l Futbol
Club Barcelona l Institució Cultural del
CIC l Institut d’Estudis Catalans (IEC)
l Intersindical-CSC l Joves Agricultors
i Ramaders de Catalunya (JARC) l
Justícia i Pau l La Confederació-Patronal
del Tercer Sector Social de Catalunya l
La Fàbrica l Noves Bases de Manresa
l PEN Club Català l Plataforma Pel
Dret a Decidir l Plataforma per la
Llengua l Plataforma Pro Seleccions
Esportives Catalanes l Sobirania i
Justícia l Sobirania i Progrés l Unió de
Federacions Esportives de Catalunya
(UFEC) l Unió de Pagesos (UP) l Unió
General de Treballadors (UGT) l Unió
Sindical Obrera de Catalunya (USOC) l
USTEC-STES l Xarxa d’Entitats Cíviques i
Culturals dels Països Catalans.
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CALENDARI 2013 DE TRADICIONS I LA FESTA DE LES LLETRES
COSTUMS
CATALANES - NIT DE SANTA
Generalitat de Catalunya. Departament de LLÚCIA
l

Cultura
l 
Diputació de Barcelona
l 
Confederació de Comerç de Catalunya –
Botiguers pel País
l QUEDEM?
l Generalitat de Catalunya
l Diputació de Barcelona
l Obra Social La Caixa

FESTA PER LA LLIBERTAT

Moritz
l Refreskcat
l Vichy Catalan
l Acció Cultural del País Valencià
l Obra Cultural Balear
l El Punt Avui
l Vilaweb
l Radio Flaixbac
l Nació Digital
l Ara
l El Singular Digital
l El Periódico de Catalunya
l La Vanguardia
l RAC1
l El Temps
l Tribuna.cat
l Gent de la terra
l Xarxa BCN Antirumors
l

FLAMA DEL CANIGÓ

TIC (Tradicions i Costums)
l 
Generalitat de Catalunya. Departament de
Cultura
l 
Ajuntament de Barcelona
l

 juntament de Manresa
A
l 
Diputació de Barcelona
l Moritz
l Kursaal
l TV3
l 
Obra Social La Caixa
l 
Enric Rovira
l Abadal
l Grup62
l 
Enciclopèdia Catalana
l Proa
l 
La Galera
l 
Fundació Joan Profitós
l

PREMI D’HONOR DE LES
LLETRES CATALANES
 bra Social La Caixa
O
l 
Palau de la Música Catalana
l

PREMI SAMBORI ÒMNIUM

 undació Sambori
F
l 
Institució de les Lletres Catalanes
l 
Fundació PortAventura
l 
Generalitat de Catalunya. Departament
d’Ensenyament
l

CO
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PTES

BALANÇ
ABREUJAT A 31 DE DESEMBRE DE 2013
A CT I U

2013

2012

ACTIU

2013

2012

3.727.124,69 €

3.743.884,27 €

57.881,64 €

33.972,45 €

55.561,70 €

23.032,25 €

A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
2. Aplicacions informàtiques
4. Altres immobilitzats intangibles

2.319,94 €

0,00 €

0,00 €

10.940,20 €

3.192.678,96 €

3.228.817,85 €

3.072.973,96 €

3.101.208,04 €

2. Instal·lacions, maquinària i utillatge

60.141,61 €

62.952,10 €

3. Mobiliari i Equips per a processament d'informació

59.563,39 €

64.657,71 €

III. Inversions immobiliàries

459.101,39 €

463.589,27 €

1. Terrenys i bens naturals

322.082,13 €

322.082,13 €

2. Construccions

137.019,26 €

141.507,14 €

5. A comptes
II. Immobilitzat material
1. Terrenys i construccions

VI. Inversions financeres a llarg termini
5. Altres actius financers
B) ACTIU CORRENT
II. Existències
III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar
1. Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis
6. Actius per impost no corrent
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques
IV. Inversions d'empreses de grup i associades a curt termini
4. Altres actius financers

17.462,70 €

17.504,70 €

17.462,70 €

17.504,70 €

1.925.353,19 €

1.968.020,38 €

1.001,00 €

0,00 €

229.978,72 €

1.481.643,32 €

159.346,11 €

541.653,53 €

0,08 €

23,47 €

70.632,53 €

939.966,32 €

5.274,33 €

0,00 €

5.274,33 €

0,00 €

1.689.099,14 €

486.377,06 €

1. Tresoreria.

1.689.099,14 €

486.377,06 €

TOTAL ACTIU

5.652.477,88 €

5.711.904,65 €

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
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PATRIMONI NET i PASSIU
A) PATRIMONI NET i PASSIU
A-1) Fons propis
I. Fons dotacionals o fons socials
1. Fons dotacionals o fons socials

2013

2012

2.832.924,42 €

2.315.582,16 €

1.731.175,62 €

1.182.623,98 €

300,51 €

300,51 €

300,51 €

300,51 €

1.182.323,47 €

1.047.730,55 €

1.644.411,52 €

1.281.000,49 €

2. Excedents negatius d'exercicis anteriors

-462.088,05 €

-233.269,94 €

V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)

548.551,64 €

134.592,92 €

III. Excedents d'exercicis anteriors
1. Romanent

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts

1.101.748,80 €

1.132.958,18 €

2. Donacions i llegats de capital

565.782,74 €

591.677,29 €

3. Altres subvencions, donacions i llegats

535.966,06 €

541.280,89 €

B) PASSIU NO CORRENT

2.226.609,97 €

2.335.069,06 €

II. Deutes a llarg termini

2.226.609,97 €

2.335.069,06 €

2.196.609,97 €

2.305.069,06 €

30.000,00 €

30.000,00 €

592.943,49 €

1.061.253,43 €

1. Deutes amb entitats de crèdit
3. Altres deutes a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
I. Provisions a curt termini.
II. Deutes a curt termini.
1. Deutes amb entitats de crèdit.
3. Altres deutes a curt termini.
III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini

0,00 €

10.245,30 €

120.306,20 €

598.208,64 €

105.546,20 €

598.208,64 €

14.760,00 €

0,00 €

0,00 €

15.773,30 €

472.637,29 €

436.034,46 €

313.847,39 €

208.733,65 €

2. Creditors varis.

79.616,31 €

55.463,56 €

3. Personal (remuneracions pendents de pagament).

25.224,11 €

78.369,46 €

4. Passius per import corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar.
1. Proveïdors.

53.949,48 €

93.467,79 €

V. Periodificacions a curt termini.

0,00 €

991,73 €

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

5.652.477,88 €

5.711.904,65 €

CO
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Balanç de
Pèrdues i Guanys
2013

2012

a) Vendes i prestacions de serveis

4.509.546,63 €
1.854.252,77 €

3.161.448,39 €
264.425,33 €

b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic. Quotes de socis

1) Ingressos per les activitats

2.150.850,22 €

1.517.830,82 €

c) Ingressos per patrocinis, promocions i col·laboracions

300.160,31 €

285.910,60 €

d) Subvencions oficials a les activitats

201.083,34 €

1.082.583,56 €

0,00 €

12.623,40 €

e) Donacions i altres ingressos per activitats
f) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat de l'exercici
g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts
2) Ajuts concedits i altres despeses

0,00 €

5.319,98 €

3.199,99 €

-7.245,30 €

-56.410,28 €

-58.136,44 €

-56.410,28 €

-58.136,44 €

-79.326,78 €

-53.719,45 €

a) Consum i deteriorament d'existències

-79.301,78 €

-53.719,45 €

b) Treballs realitzats per d'altres entitats

-25,00 €

0,00 €

a) Ajuts concedits
5) Aprovisionaments

6) Altres ingressos de les activitats
a) Ingressos per arrendaments
b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent
7) Despeses de personal.
8) Altres despeses d'explotació.
a) Serveis exteriors.
a2) Arrendaments i cànons
a3) Reparacions i conservació
a4) Serveis professionals independents
a6) Assegurances
a7) Serveis bancaris
a8) Publicitats, propaganda i relacions públiques
a9) Subministraments
a10) Altres serveis
b) Tributs
c) Pèrdues, detriorament i varació de provisions per operacions de les activitats
9) Amortització de l'immobilitzat
10) Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat
12) Deterioració i resultat per alienacions de l'immobilitzat.

130.580,33 €

72.780,12 €

65.631,97 €

55.550,26 €

64.948,36 €

17.229,86 €

-946.505,96 €

-1.032.905,05 €

-3.135.326,32 €

-1.842.491,31 €

-3.092.914,23 €

-1.829.829,99 €

-440.089,57 €

-76.155,57 €

-85.534,01 €

-57.317,83 €

-1.600.683,72 €

-811.998,00 €

-45.858,09 €

-12.199,58 €

-23.109,09 €

-23.759,21 €

-508.117,23 €

-315.454,96 €

-61.428,54 €

-80.062,27 €

-328.093,98 €

-452.882,57 €

-42.412,09 €

-7.293,88 €

0,00 €

-5.367,44 €

-80.818,80 €

-72.686,36 €

31.209,38 €

9.877,28 €

0,00 €

-498,44 €

0,00 €

-498,44 €

28.441,26 €

16.285,76 €

401.389,46 €

199.954,50 €

19.074,88 €

1.441,64 €

15) Despeses financeres

-27.204,70 €

-65.723,10 €

18) Deterioració i resultat per alienacions d'instruments financers.

155.292,00 €

-1.080,12 €

0,00 €

-1.080,12 €

155.292,00 €

0,00 €

b) Resultats per alienacions i d'altres
13) Altres resultats
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3-4+5-6-7-8+9+10+11+12+13)
14) Ingressos financers.

a) Deterioraments i pèrdues.
b) Resultats per alienacions i altres
II) RESULTAT FINANCIER (14+15+16+17+18)

147.162,18 €

-65.361,58 €

III) RESULTAT ABANS DELS IMPOSTOS (I+II)

548.551,64 €

134.592,92 €

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)

548.551,64 €

134.592,92 €
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Resultat 2013
Resultat 2013.- Concepte
Resultat de les activitats ordinàries

Import
148.575,56

Ingressos herència (venda accions i dividends) (a)

172.395,73

Resultat “Concert per la Llibertat”

202.257,23

Donatiu persona física “Concert per la Llibertat”
Resultat 2013

25.323,12
548.551,64

(a) Correspon a unes accions incloses dintre d’una herència acceptada l’any 2010, però de les que no n’hi hagut constància fins aquest
exercici, motiu pel qual ha estat reconegut com a ingrés de l’any, atès que al 2013 s’ha realitzat l’acceptació d’aquesta part de l’herència i s’ha
procedit a la venda de les accions.

Aplicació del
resultat 2013
Bases de repartiment
Excedent de l'exercici

548.551,64

TOTAL

548.551,64

Aplicació a
Excedents d'exercicis anteriors

320.971,29

Excedents pendents d'aplicació:
Campanya un País Normal 2014

227.580,35

TOTAL

548.551,64
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