MEMÒRIA 2018
Tot el que hem fet i tornarem a fer
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Carta Cuixart

“La llibertat no és cara per escassa,
sinó escassa perquè s’ha de guanyar”
Salvat Papasseit
Estimadíssims socis i sòcies,
Us escric des del Tribunal Suprem,
dos dies abans de l’al·legat final de
les defenses en què els presos fem ús
del nostre dret a l’última paraula. Ens
reafirmarem en tot el que vam fer. No
hi ha ni un bri de penediment, sinó tot
al contrari: Ho tornarem a fer. Com ens
ensenyà Thoreau, “l’única obligació que
tinc dret a assumir és la de fer en cada
moment el que cregui just”.
Visc el Judici a la Democràcia i la presó
com a altaveus potents de denúncia
d’aquesta vulneració de drets humans,
i alhora soc molt conscient del sacrifici
col·lectiu que estem fent. Però estic
més convençut que mai que la defensa
dels drets fonamentals i l’exercici de la
desobediència civil són instruments
imprescindibles per millorar la societat.
Us demano que ni la presó ni la

repressió no siguin cap topall, sinó un
estímul per no renunciar mai als drets
socials ni a la sobirania nacional.
Les Nacions Unides han denunciat
l’empresonament dels presos polítics,
però l’Estat espanyol ens segueix
acusant al costat de l’extrema dreta i el
totalitarisme.
Demà farà 600 dies que en Jordi
Sànchez i jo som a la presó. Certament,
són molts dies, però cap no ha estat
en va. Com a entitat ens hem de
sentir orgullosos de la maduresa que
hem assolit. Avui som un referent
de transversalitat i empatia, i també
de determinació i compromís
insubornables. Estic convençut que,
amb el temps, les penes que vindran els
pesaran més a ells que a nosaltres.
El 2018 ha estat un any de molt esforç,
i us vull donar les gràcies a cadascun
dels 170.000 socis que avui feu l’entitat.
Hem seguit treballant pels grans
consensos de país, com la plataforma
Som el 80% o la campanya “Demà

pots ser tu”. I hem enfortit la denúncia
internacional de la vulneració de
llibertats amb referents com Angela
Davis o Noam Chomsky, o amb la
potent campanya d’estiu “Llibertat
presos polítics”, dirigida als turistes que
ens visiten cada any.

Amb la cultura també com a model de
vida. És així com, en la majestuositat
del Palau de la Música catalana, hem
vist el món des de tots els prismes
que ens regala en Quim Monzó. Mig
segle de premi d’Honor de les Lletres
Catalanes, que vol dir el mestratge de
50 veus privilegiades. El Tinter va tenir
més participants que mai, el festival
VOC d’audiovisuals en versió original
en català va arribar a nous racons dels
Països Catalans, i el foc de la Flama del
Canigó va unir tot allò que l’Estat, amb
els exilis i les presons, pretenia separar.

Al juny, vaig tenir l’enorme privilegi
de sortir reelegit president de l’entitat.
Com va dir l’estimat vicepresident
Marcel Mauri el dia que vaig entrar
a la presó, “el president d’Òmnium

Cultural l’escolliran sempre els socis
i sòcies d’Òmnium Cultural i ningú
més”. També en nom de tota la Junta
Directiva, gràcies a tothom per la
confiança. Agraïment etern també a
totes les juntes arreu del territori i als
magnífics professionals de la casa.

Sentir-nos una gran família fa que tot
valgui la pena. Sabem que els qui ens
van precedir en circumstàncies molt
més adverses no van defallir i plegats,
cadascú des d’on li pertoqui, només
podem fer que persistir. Convençuts
que “resistir és vèncer”.

Que res ni ningú us prengui mai el
somriure.

De tot cor,

Jordi Cuixart
10è. President d’Òmnium Cultural
Presó de Soto del Real, Madrid,
8 de juny del 2019
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Campanya

LLIBERTAT PRESOS
POLÍTICS
Campanya per reclamar la llibertat
dels presos polítics i el retorn dels
exiliats
Durant l’any 2018 es va impulsar una
campanya per reclamar la llibertat
dels presos polítics i també per
demanar el retorn dels exiliats. El seu
empresonament és una aberració
jurídica i una violació dels drets
humans, com denuncien entitats
com Amnistia Internacional i diversos
juristes. Una mobilització social
contínua en demana l’alliberament.
En el marc d’aquesta campanya es

van fer grans manifestacions al carrer
amb milers de persones i també es
van tirar endavant diverses accions de
campanya.
Nou presos polítics catalans són privats
de llibertat per exercir pacíficament
drets fonamentals com el d’expressió
i manifestació, opinió i participació
política o el dret a un judici just. Setze
ciutadans europeus són discriminats
per la seva lluita pacífica i democràtica
pel dret del poble de Catalunya a
l’autodeterminació.

DEMÀ POTS SER TU

La campanya “Demà pots ser tu“ es va
activar el mes d’abril de 2018 impulsada
per Òmnium Cultural, FundiPau, Irídia,
Novact i Institut de Drets Humans de
Catalunya. L’objectiu principal de la
campanya és denunciar la vulneració
de drets fonamentals a l’Estat espanyol.
Drets com la llibertat d’expressió o
el dret a la informació que han estat
trepitjats reiteradament.

Precisament, algunes de les víctimes
d’aquesta retallada de drets han estat
els protagonistes de la campanya.
Rapers com Valtonyc, Pablo Hásel
i Àlex Elgio, cantants com César
Strawberry o periodistes com Cristina
Fallarás i Mercè Alcocer, entre d’altres.
El president d’Òmnium, Jordi Cuixart,
empresonat des del 16 d’octubre del
2017, també ha estat una de les cares de
la campanya.
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Campanya

GRANS
MANIFESTACIONS
Grans mobilitzacions pels drets
de tots
La presó preventiva del president
d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart,
així com de l’expresident de l’ANC
i de tots els dirigents polítics
empresonats per reivindicar el dret
a votar l’1 d’octubre han mobilitzat
el país per reclamar la seva posada
en llibertat i el retorn dels exiliats.
Durant l’any 2018 s’han organitzat
amb la participació d’Òmnium grans
mobilitzacions en contra de la repressió
i a favor dels drets i les llibertats.
El 15 d’abril milers de persones,
coincidint amb els 6 mesos de
presó de Cuixart i Sànchez, van
omplir l’Avinguda Paral·lel de
Barcelona amb el lema ‘Pels drets
i les llibertats, per la democràcia
i la cohesió, us volem a casa!’.
Tres mesos després, el 14 de juliol,
la manifestació per la llibertat dels
presos polítics i el retorn dels exiliats va
aplegar 200.000 persones sota el lema
‘Ni presó ni exili, us volem a casa’. Una
marxa que va començar a la cruïlla del
carrer Tarragona amb Diputació i va
acabar a la presó Model, símbol de la
repressió contra els presos polítics.
L’1 d’octubre de 2018 també es va
organitzar una manifestació per
recordar la celebració del referèndum
i reivindicar el dret d’autodeterminació
i quinze dies després -un any després
de l’empresonament del president
d’Òmnium i de l’exlíder de l’ANC- va
haver-hi nombroses concentracions
arreu del país i a les tres presons
on eren els presos polítics.

SOM EL 80%

El passat 6 de novembre Òmnium
cultural va presentar públicament la
plataforma Som el 80%. Es tracta d'una
plataforma ciutadana, apartidista i
transversal que té com a objectius la
llibertat dels presos polítics catalans,
la fi de la via judicial per abordar la
qüestió catalana i l'inici d'un procés
de negociació que culmini amb una
solució política refrendada a les urnes.
El manifest de Som el 80% ja ha recollit
més de 110.000 adhesions. Entre
els adherits podem trobar persones
provinents d'àmbits ideològics, sectors
socials i professionals molt diferents.

Som el 80% no pretén impulsar un
full de ruta polític ni convocar a
mobilitzacions, sinó, sobretot pretén
valorar més allò que uneix a la majoria
de la població que allò que la divideix.
Al mateix temps, pretén afavorir el
diàleg i la negociació per a construir
un futur compartit que passi per les

urnes. També vol ser un espai de
trobada, diàleg i unitat entre diferents
actors socials, culturals i polítics que
representen la gran majoria de la
societat.
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CULTURA CONTRA
LA REPRESSIÓ
El 22 d’abril de 2018, coincidint amb el
43è aniversari del president d’Òmnium,
Jordi Cuixart, es va celebrar el festival
“Cultura contra la repressió” a Santa
Perpètua de Mogoda. La localitat natal
de Cuixart va ser l’escenari d’un festival
de música que va reunir prop de
25.000 persones al municipi vallesà per
convertir la jornada en un clam contra
la repressió i a favor de la llibertat dels
presos.
Grups com Gossos, Els Catarres,
Elèctrica Dharma, Brams, La Belluga,
Brassband, Roba Estesa, Ítaca Band,
Quertet Mèlt, Animal i cantants com
Marina Rosell, Xavi Sarrià, Gerard
Quintana, Josep Thió, Joan Rovira i
Gemma Humet van actuar a l’escenari
instal·lat al parc de la Ribera de Santa
Perpètua.

Un festival que també va comptar
amb la presència d’humoristes com
en Peyu i de periodistes com Oriol de
Balanzó, Òscar Dalmau i Òscar Andreu.
La jornada també va estar amenitzada
amb la participació de diverses colles
castelleres.

Estem parlant de la regressió
democràtica que es viu a l’Estat
espanyol, del deteriorament dels drets
fonamentals, de l’existència de presos
polítics i exiliats o de la repressió
policial de l’1 d’octubre. Els autobusos
amb una exposició van circular durant
15 dies (del 9 al 26 d’agost) per 22
municipis d’11 comarques del país.

CAMPANYA BUSOS FREEDOM FOR ALL
CATALAN POLITICAL PRISONERS AND
EXILES

Durant el mes d’agost de l’any 2018
es va impulsar una campanya d’estiu
dirigida a un públic més internacional,
amb el nom de Freedom for all catalan
political prisoners and exiles. L’objectiu
d’aquesta acció era explicar als turistes
provinents d’arreu del món que visiten
Catalunya que hi ha detalls de l’Estat
espanyol que, segurament, les seves
guies de viatge no expliquen.
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Les activitats familiars, que cada cop
prenen més protagonisme, van comptar
amb la participació de Dàmaris Gelabert,
que va fer un concert a l’escenari
principal.
La diada va concloure amb un
multitudinari concert on van participar
Balkan Paradise Orchestra, Zoo i Macaco.

El 2018 milers de persones van participar
en la Festa per la Llibertat. L’Espai
Òmnium, on s’expliquen els projectes,
s’acull a la base social de l’entitat i
s’ubica el bar i les parades de menjar,
es va consolidar com a eix i centre de
l’entorn. Al seu voltant s’ubicava la mostra
d’entitats socials i culturals, on participen
unes 40 organitzacions.

ONZE SETEMBRE FESTA PER LA LLIBERTAT
11 de setembre, Festa per la Llibertat
Una diada multitudinària aplega 40
entitats socials i culturals i milers de
persones a Barcelona
L’Avinguda Diagonal de Barcelona es va
omplir amb més d’un milió de persones
que un cop més van sortir al carrer de
manera cívica i festiva per la manifestació
de la Diada Nacional sota el lema “Fem
la República catalana”. Una mobilització
organitzada per l’ANC i Òmnium Cultural
i que va estar marcada per l’absència dels
presos polítics i dels exiliats.
A més, des de fa 18 anys, Òmnium
organitza al Passeig Lluís Companys
la Festa per la Llibertat, un conjunt
d’actes que posen el complement festiu i
reivindicatiu als actes de la Diada des de
la societat civil.

JUDICI A LA
DEMOCRÀCIA

Mai no podran empresonar les idees

El darrer trimestre de l’any 2018 es
van impulsar diverses accions de
campanya destinades a recordar a la
societat que el president d’Òmnium
Cultural, Jordi Cuixart, està empresonat
des del 16 d’octubre del 2017 per
manifestar-se pacíficament. Un
activista social i president d’una
entitat cultural a la presó per defensar
els drets fonamentals, com el dret de
manifestació i el de reunió.

En aquest sentit, durant els mesos de
novembre i desembre es van fer arreu
del territori accions com encartellades,
maratons de parades informatives
i murals al carrer amb la imatge de
Cuixart, amb la col·laboració d’artistes.
Tot plegat es va dur a terme gràcies
a la feina de les seus territorials i els
voluntaris.
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CONSELL POPULAR
DE MINISTRES
Acte de resposta d’Òmnium Cultural
per denunciar la decisió del Govern
espanyol de reunir-se a Barcelona el
21-D
El Govern espanyol del PSOE va
decidir celebrar la reunió setmanal del
Consell de Ministres el divendres 21 de
desembre de l’any passat a Barcelona.
Just un any després de la celebració de
les eleccions al Parlament imposades
sota l’empara de l’article 155. Com a
resposta, Òmnium va organitzar un
Consell Popular de Ministres davant
de l’Estació de França de la capital
catalana.

Aquest acte va concentrar milers de
persones per seguir la participació
d’una quinzena d’entitats vinculades
a diferents àmbits per exposar les
problemàtiques i reptes dels diversos
sectors implicats. El Consell Popular de
Ministres també va servir per denunciar
la repressió i la vulneració de drets per
part de l’Estat espanyol.

RECEPTARI GROC

El receptari groc
Un llibre de receptes dels sopars en
benefici de la Caixa de Solidaritat amb
els presos polítics

Aquesta aventura gastronòmicoliterària és una iniciativa d'Òmnium
Cultural i Ada Parellada, cuinera del
restaurant Semproniana, que recull les
receptes dels sopars grocs, organitzats
per recaptar fons per la Caixa de
Solidaritat a favor dels presos polítics.

El llibre, publicat a Viena Edicions,
recull receptes de xefs de renom com
la mateixa Parellada, Àngels Guitart del
Color d'olor de poma o Tony Vallory
de l'Egg Gastronomia. Es va presentar
el 28 de maig a la Biblioteca Jaume
Fuster de Barcelona; se'n van editar
4.500 exemplars; se n'han venut prop
de 3.700, i tots els drets d'autoria es
destinen a la Caixa de la Solidaritat pels
Presos i Preses.
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Cultura i Llengua

PREMI D’HONOR
DE LES LLETRES
CATALANES
Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes
Més de 1.500 persones assisteixen
a l’entrega del 50è Premi d’Honor
a Quim Monzó
El jurat del 50è Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes va concedir el guardó
al narrador i columnista barceloní
Quim Monzó. L’acte de lliurament es
va celebrar el 6 de juny al Palau de la
Música Catalana amb un espectacle al
voltant de la seva obra, on van assistir
més de 1500 persones. Un dia abans,
una quinzena de traductors de Quim
Monzó van fer un acte públic sobre
la seva experiència en la traducció de
l’obra de l’escriptor guardonat.
El 10 de novembre, coincidint amb
el 50è aniversari del Premi, l’Ateneu

Barcelonès va acollir l’acte de
presentació del llibre commemoratiu
de la data, Tot un honor, que compta
amb la col·laboració de 50 personalitats
destacades del món de la literatura, la
llengua, la història, la filosofia i altres
àmbits de les lletres.
A l’acte, a més de Quim Monzó, van
participar diversos escriptors premiats
a les darreres edicions del premi:
Josep Maria Espinàs, Joan Francesc
Mira, Feliu Formosa, Jaume Cabré,
Josep Massot, Ramon Pelegero i
Sanchis (Raimon , i Joan Veny, que
conjuntament amb Josep Vallverdú,
Maria-Antònia Oliver i Isabel-Clara
Simó, van signar un escrit de suport
al president d’Òmnium Jordi Cuixart.

50 ANYS PREMI
D'HONOR
Mig segle de Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes

L'Ateneu Barcelonès va ser el flamant
escenari de l'acte de commemoració
dels 50 anys del Premi d'Honor de les
Lletres Catalanes. Una celebració que
va comptar amb la presència de Josep
Massot, Josep Maria Espinàs, Joan
Francesc Mira, Feliu Formosa, Jaume
Cabré, Raimon, Joan Veny i Quim
Monzó. Tots aquests guanyadors del
Premi d'Honor van participar en una
taula rodona moderada per la periodista
Teresa Turiera per tractar sobre l'estat
de la llengua i la cultura catalana.

La filla de Josep Maria Benet i Jornet,
Carlota Benet, va llegir una declaració
signada per tots els guardonats vius del
Premi d'Honor en què es demanava

l'alliberament immediat del president
d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. En
l'acte també hi van assistir expresidents
de l'entitat, membres i antics membres
del jurat, editors i representants polítics
i institucionals.

Amb motiu del cinquantè aniversari
del Premi d'Honor també s'ha editat
un llibre, amb pròleg de Jordi Cuixart,
que explica a través de diversos articles
la biografia i l'obra dels premiats. Ho
fa, fonamentalment, a partir d'indrets
importants per a cadascun dels
premiats. Pel seu context històric i
biogràfic, tant la lluita per la llibertat
d'expressió com l'activisme polític i
cultural hi són molt presents; així com
la repressió de l'estat contra la llengua
i la cultura. Per exemple, més d'una
desena dels premiats van patir l'exili.
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NIT DE SANTA
LLÚCIA
Nit de Santa Llúcia, la Festa de les
Lletres Catalanes
1.300 persones assisteixen a la gala
i 224.000 la veuen en directe per
Televisió de Catalunya
El 14 de desembre, la Fira Sabadell va
acollir la 68a Nit de Santa Llúcia, la Festa
de les Lletres Catalanes, a la que van
assistir unes 1.300 persones i que es va
retransmetre en directe per Televisió
de Catalunya, amb una audiència
de 224.000 televidents i un 11,8%
d'audiència.

Era la segona vegada que la Nit de Santa
Llúcia es realitzava amb el president
d'Òmnium Cultural empresonat. La
vetllada literària amb més tradició del
país, que serveix per lliurar els premis
literaris més prestigiosos de les lletres
catalanes, va basar-se en textos d'autors
sabadellencs i va esdevenir un clam per
la llibertat a través de la cultura.
L'obra Digues un desig, de Jordi Cabré
Trias, va rebre el 59è Premi Sant Jordi
de novel·la 2018; el 21è Premi Mercè
Rodoreda de contes i narracions fou per

El país dels cecs, de Víctor García Tur i el 60è
Premi Carles Riba de poesia, per a Sons bruts,
de Carles Rebassa. Pel que fa a la literatura
infantil i juvenil, La Liang dins del quadre,
de Núria Franquet es va endur el 56è Premi
Josep M. Folch i Torres, i L'alè del drac, de
Maite Carranza, el 45è Premi Joaquim Ruyra.
El 32è Premi Internacional Joan B. Cendrós
fou per a Pertti Pesonen i el Premi Muriel
Casals de Comunicació per a Jaume Roures
i Tatxo Benet.
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PREMI SANT JORDI
Premi Sant Jordi de novel·la
Un premi renovat per a potenciar la
creació i la lectura en català i dinamitzar
el sector editorial
L'any 2018 va culminar el procés de
renovació del Premi Sant Jordi de
novel·la, que busca potenciar l'autoria i
la creació literària en català, fomentar la
lectura i dinamitzar el sector editorial.
Òmnium Cultural, entitat coeditora del
guardó, va convocar un concurs obert a
totes les editorials catalanes. El juliol de
2018, Fundació Enciclopèdia Catalana
(FEC) va guanyar el concurs amb una
proposta que, entre altres innovacions,
inclou un pla de foment de la lectura i
converteix els socis i sòcies d'Òmnium
en prescriptors de l'obra guanyadora.
Durant els tres anys vinents, la FEC
coeditarà amb Òmnium el Premi Sant
Jordi, que s'ha convertit en el més
ben dotat a obra inèdita en llengua
catalana: qui el guanya rep 60.000
euros, independentment dels drets
d'autoria. A més, s'ha escollit un nou
jurat de prestigi i desvinculat del sector
editorial, on participen Maria Campillo
i Ferran Gadea, docents i especialistes
en literatura catalana; la poeta i crítica
Míriam Cano; la llibretera Fe Fernández
i el crític i periodista literari David
Guzman.
L'advocat i escriptor Jordi Cabré va
guanyar el 59è Premi Sant Jordi amb
l'obra Digues un desig, que narra un
joc de miralls que enfronta un escriptor
d'èxit amb una vida personal anodina
amb el seu reflex, algú capaç de saltarse les normes i de córrer riscos per
trobar-se a si mateix.

PREMI
ÒMNIUM
MILLOR
NOVEL·LA

Premi Òmnium a la
Millor Novel·la de l'Any
Un premi nascut per a
prestigiar la literatura
catalana i fomentar-ne la
traducció internacional

L'any 2018 es va fer
la primera edició del
Premi Òmnium a la
Millor Novel·la de l'Any,
el guardó per a obra
publicada més ben dotat
econòmicament, amb
una retribució de 20.000
euros directes i 5.000
més per a promoció. El
premi va néixer amb
l'objectiu de prestigiar
la literatura catalana;
crear un catàleg de les
millors novel·les de cada
any i donar a conèixer la
literatura catalana més
enllà del mateix àmbit
cultural, tot fomentantne la traducció a altres
llengües.

Els estranys de Raül
Garrigasait, que va
ser la guanyadora de
la primera edició del
Premi Òmnium a la
Millor Novel·la de l'Any,
va vendre més de 7.100
exemplars, més de la
meitat dels quals es van
vendre després de la
concessió del premi.

25

26

Cultura i Llengua

20-N JUSTÍCIA
PELS CRIMS DEL
FRANQUISME
Des de l’any 2018 Ciemen va fer el
relleu a Òmnium Cultural que havia
impulsat el projecte Justícia pels crims
del franquisme des del 2015, coincidint
amb els 40 anys de la mort del dictador.
El 2015 el projecte va començar
amb l’impuls d’Òmnium Cultural en
col·laboració amb entitats de memòria
històrica i diversos agents socials, entre
els quals Ciemen.
El 2018 es van fer dues accions per
denunciar els crims del franquisme
coincidint amb la data del 20-N: es van
distribuir 100.000 exemplars d’un diari
gratuït de 8 pàgines que es va repartir
en diverses parades de tren i metro de
Barcelona i l’àrea metropolitana i un
acte públic.

L'acte es va celebrar a l’Estació de
França de Barcelona i va comptar amb
l’assistència de 400 persones. El 20-N
va servir per expressar amb música,
poemes i lectura de textos el rebuig a la
vulneració de drets fonamentals com el
dret de manifestació i de reunió, el dret
a la informació i la llibertat d’expressió.
També va ser una bona ocasió per
denunciar la parcialitat de la justícia just
uns mesos abans de començar el judici
al Tribunal Suprem sobre l’1 d’octubre.

FLAMA DEL
CANIGÓ

Flama del Canigó, Focs de Sant Joan
Més 450 municipis dels Països Catalans
reben la flama, que viatja per segon cop
a Mallorca i País Valencià i, per primer
cop, a l'exili.

El 23 de juny, seguint la tradició
iniciada a la postguerra, la flama que
baixa del cim del Canigó s'escampa
pels Països Catalans per encendre
les fogueres de la nit de Sant Joan.
Òmnium coordina aquest projecte en
l'àmbit nacional, organitza la renovació
i distribució del foc des del cim del
Canigó i dóna suport als prop de 700
equips de foc que recorren el país amb
milers de voluntaris. El foc és rebut al
Parlament de Catalunya, a la Plaça Sant
Jaume de Barcelona.

Òmnium coordina aquest projecte en
l'àmbit nacional, organitza la renovació
i distribució del foc des del cim del

Canigó i dóna suport als diferents
equips de foc que reparteixen la Flama
per encendre fogueres arreu del país.
També organitza l'acte de rebuda al
Parlament de Catalunya, el 23 de juny
al matí, i a la plaça de Sant Jaume de
Barcelona, el 23 a la tarda, així com els
actes de rebuda a diverses poblacions.

El 2018, la Flama del Canigó va
arribar a més de 450 municipis dels
Països Catalans i per segona vegada
a Mallorca i al País Valencià. A més,
l'entitat va portar el foc de Sant Joan
a les poblacions europees que acullen
polítiques i polítics catalans exiliats:
Hamburg, Brussel·les, Ginebra i
Edimburg. Quatre representants de la
Junta Nacional d'Òmnium han estat els
encarregats de transportar en avió els
quinqués amb la flama fins a les quatre
ciutats europees.
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SANT JORDI
Sant Jordi
Un Sant Jordi groc amb 600.000 roses
venudes per a rebutjar la presó, l'exili i la
repressió
El dia de Sant Jordi de 2018, Òmnium
Cultural va tenir presència al carrer a
més de 110 poblacions amb parades
culturals de venda i signatura de llibres
i activitats associades. A Barcelona,
l'espai es va situar a la Rambla de
Catalunya, amb activitats participatives
al voltant de la cultura catalana i venda i
signatura de llibres.

A més, va impulsar la campanya "Que
la llibertat deixi de ser una llegenda" per
fer de les roses grogues un símbol de
reivindicació de la llibertat i l'absolució
de totes les persones preses i exiliades.
Òmnium en va vendre 35.000 i el gremi
de floristes va vendre 600.000 arreu del
país. A Barcelona, Òmnium va muntar
una instal·lació a la Plaça Catalunya on
a canvi d'un donatiu es podia omplir
amb una rosa el panell amb la llegenda
"Llibertat Presos Polítics".
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EL TINTER
El Tinter de les Lletres Catalanes
130.000 alumnes participen en els
Premis Sambori Òmnium i 17.000
al Premi Pissiganya
Aquest projecte, que vol fomentar l'ús
del català escrit entre infants i joves i
promoure la seva creativitat, reconeix
els valors emergents de les lletres
catalanes amb dos premis literaris per
a nens, nenes i joves de 6 a 18 anys: el
Premi Sambori Òmnium de narrativa
escolar i el Premi Pissiganya de poesia
escolar.
L'any 2018 el Premi Sambori Òmnium
de narrativa escolar en llengua catalana
va arribar a la seva dotzena edició i
hi van participar 466 escoles i 41.372
alumnes d'arreu de Catalunya, la
Franja, Catalunya Nord i Escola. Al
País Valencià, on va néixer el projecte,
coordinat per la Fundació Sambori,
hi participen més de 85.000 alumnes.
Durant el mes de març es van celebrar

12 festes Sambori Òmnium a les
demarcacions de les 41 seus d'Òmnium
Cultural.
A més, 17.527 alumnes de 211 escoles
van participar en la setena edició del
Premi Pissiganya de poesia escolar,
que contempla les categories de poesia
escrita i poesia visual.
A la gala de la quarta edició de la festa
d'El Tinter, que es va celebrar el 25 de
maig de 2018 al Casinet d'Hostafrancs
de Barcelona, es va reconèixer als
guanyadors de Premi Sambori Òmnium
i el Premi Pissiganya i es va retre un
homenatge a la figura de Montserrat
Abelló, Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes 2008, en el centenari del seu
naixement.

VOC

VOC Premis i Mostra
d'Audiovisual en Català
La 3a edició del VOC rep 214 propostes,
recorre 31 municipis i supera les 1.600
persones assistents

El VOC (Versió Original Catalana)
Premis i Mostra d'Audiovisual en Català
vetlla per aconseguir un ecosistema
audiovisual favorable perquè l'elecció
natural de les produccions sigui en
català. La implantació de la seva
programació al territori és clau per a
assolir més difusió, visibilitzar nous
talents i arribar a nous públics, més
joves i diversos.

A la 3ª edició dels Premis VOC 2018,
realitzada del 16 al 30 de novembre, es
van presentar 214 propostes. El públic
assistent i el nombre de sales van

augmentar respecte de les edicions
anteriors: 1.625 persones van assistir
a les projeccions realitzades a 32
municipis del país i la mostra.
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COHESIÓ SOCIAL
Treballem per un futur compartit
El Pla Futur Compartit s'engega
arran de l'aprovació de l'estratègia,
a la Junta Directiva el 29 de maig de
2018. Al juny i juliol vam trobar-nos
individualment amb les juntes de les
seus territorials corresponents a les
zones de treball prioritari que vam triar
segons la vulnerabilitat politicosocial.
Aquesta presa de contacte amb les seus
territorials ens va permetre establir un
pla d'acció asimètric col·laboratiu, per
ser allà on no hem estat prou.
En aquests mesos de feina, la tasca de
prospectiva i anàlisi ens ha ajudat a
perfilar els reptes més rellevants que hi
ha darrere els eixos de la vulnerabilitat
sociopolítica. Així, hem orientat els
plans d'intervenció a combatre'ls amb
les eines de què disposa Òmnium,
en tant que entitat cultural amb pes i
centralitat social.
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SEUS
TERRITORIALS
Òmnium completa el seu
desplegament arreu del país
Al llarg del 2018 Òmnium ha avançat
en la seva presència arreu del país.
S'han constituït les seus d'Òmnium
Baix Empordà, Baix Llobregat Est, Nou
Barris, Pallars i Sarrià - Sant Gervasi, tot
assolint les 40 seus territorials També
s'han posat en marxa grups de socis a
la Cerdanya, Pla de l'Estany, Priorat, la
Selva Marítima, l'Alt Maresme, la Conca
de Barberà o l'Hospitalet del Llobregat.
Tot aquest creixement ha comportat
també un reforç de l'estructura
organitzativa. Òmnium compta amb un
equip de 23 professionals que treballen
al servei directe de totes aquestes juntes
directives territorials.
Un any més, cal destacar que la força
d'Òmnium rau en la presència arreu
del país, amb més de 500 persones que
dinamitzen les 40 seus territorials amb
les quals compta l'entitat. Aquestes seus
desenvolupen una activitat cultural de
proximitat alhora que despleguen les
principals campanyes i accions.

Seus territorials a 1 de
gener de 2019:

Alt Camp
Alt Empordà
Alt Penedès
Alt Urgell

Badalona - Barcelonès Nord
Bages - Moianès
Baix Camp
Baix Empordà
Baix Llobregat
Baix Llobregat Est
Baix Penedès
Berguedà

Ciutat Vella

Eixample

Garraf
Garrotxa
Gironès
Gràcia

Horta Guinardó
La Selva
Les Corts
Lleida - Ponent

Maresme

Nou Barris

Osona

Pallars

Ripollès
Rubí

Sabadell
Sant Andreu
Sant Cugat del Vallès
Sants - Montjuïc
Sarrià - Sant Gervasi
Segarra - Urgell
Solsonès

Tarragonès
Terrassa
Terres de l’Ebre

Vallès Oriental

Gestores:

Cerdanya
Pla de l’Estany
Priorat
Sant Martí
Selva Marítima

Federació Llull /
Països Catalans

ACPV
OCB
Òmnium L’Alguer
Òmnium Catalunya Nord
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TROBADA
NACIONAL
Trobada nacional d’Òmnium amb
totes les juntes territorials del país
El 12 de maig de 2018, Òmnium va
a celebrar a Mataró (Maresme) una
nova edició de la Trobada Nacional,
on van participar 200 persones que
formen part de les juntes territorials
de l’entitat així com de l’equip tècnic.
Aquesta trobada és un espai de debat
i formació, on es combinen aspectes
La Trobada va comptar amb un seguit
de sessions de treball en grup sobre
diferents temàtiques: es van oferir
formacions sobre aspectes jurídics
i antirepressius, sobre organització
de mobilitzacions, sobre eines de
comunicació o bé sobre lideratge

d’actualitat, treball en grups i espai per
la coneixença entre tota la gent que fa
funcionar Òmnium.

La jornada també va comptar
amb moments més lúdics i també
reivindicatius, amb una foto de grup
demanant l’alliberament dels presos
polítics. Marcel Mauri va cloure la jornada
en una sessió plenària amb tots els
participants sobre aspectes d’actualitat.

i gestió emocional. També es van
oferir sessions de debat sobre cultura,
educació o tallers de treball comunitari.
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FEDERACIÓ LLULL
Òmnium també ha desenvolupat
activitats arreu dels Països Catalans a
través de la Federació Llull, que aplega
Acció Cultural del País Valencià (ACPV),
Obra Cultural Balear (OCB) i Òmnium.
Enguany cal destacar la reunió
celebrada a la presó de Lledoners el
passat mes de juliol on la Federació Llull
va fer una roda de premsa informant
que es designava Jordi Cuixart com a
president alhora que es denunciava el
seu empresonament. Joan Francesc
Mira i Anna Salvador (president i
vicepresidenta d'ACPV, respectivament),
Josep de Luis (president de l'OCB) i
Marcel Mauri (vicepresident d'Òmnium)
van desplaçar-se al centre penitenciari
per despatxar amb Jordi Cuixart sobre
l'actualitat política i cultural dels Països
Catalans.

En relació a les activitats concretes
d'enguany, destaquem l'activitat
d'extensió del Premi Sambori a Mallorca
o bé dels "Sopars Estellés" que ja se
celebren de manera coordinada a
Barcelona, Palma, València (i enguany
també a Brussel·les) entre altres
xerrades i activitats.
En l'àmbit organitzatiu, s'ha potenciat
el suport entre entitats. En aquest
sentit, destaquem els intercanvis
d'experiències en matèria de captació
de fons o accions de rejoveniment de
l'entitat.
Finalment, s'ha participat a diferents
activitats de les respectives entitats
i s'ha assistit a les Diades Nacionals
d'arreu del país (València, Barcelona o
Palma).

SOPAR ESTELLÉS

Sopar Estellés
Barcelona aplega 150 comensals en un
sopar internacionalitzat que arriba a
l'exili

El 26 de setembre, 150 persones es van
reunir a l'Espai València de Barcelona
per assistir al Sopar Estellès, que des de
fa anys es realitza de forma simultània
i amb connexions a València i Palma
per tal de recordar la figura del poeta de
Burjassot Vicent Andrés Estellés.

Per primer cop, la ciutat de Brussel·les
va participar en aquest esdeveniment,
inspirat als Burns Supper escocesos,
que organitzen conjuntament Òmnium
Cultural, l'Associació d'Escriptors en
Llengua Catalana i l'Espai País Valencià,
amb la col·laboració de la Federació
Llull i la Casa València i que combina
poesia i gastronomia en un ambient
popular.

Màbel Martí va presentar l'acte i va
conduir les diferents connexions amb
altres ciutats; Marcel Mauri, Bel Olid,
presidenta de l'Associació d'Escriptors
en Llengua Catalana, i Joan Elies
Adell, director de la Institució de les
Lletres Catalanes, van fer parlaments
al llarg del sopar i la música va anar a
càrrec de Pau Alabajos, que ha musicat
diferents poemes d'Estellés. L'acte es va
cloure amb les lectures espontànies de
diferents participants en el sopar.
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Vicepresident 3
Joan Vallvé i Ribera

Secretària
Marina Gallés i Clarà

Tresorer
Pere Carles i Subirà

JUNTA
2018

Vicepresidenta 2
Marina Llansana i Rosich

Vocal 5
Eulàlia Solé i Tomàs
(fins juliol 2018)

President
Jordi Cuixart i Navarro

Vicepresident 1
Marcel Mauri de los Ríos

Vocal 4
Núria Basi i More

Vocal 10
Elena Jiménez i Botías

Vocal 15
Montserrat Gimeno Vidal
(fins novembre 2018)

També n’han formart part També n’han formart part
Ismael Peña-López
David Basora i Bosch

Vocal 14
Marta Garsaball i Pujol

Vocal 9
Lluís Duran i Solà

Vocal 3
Marina Gay i Faura

Vocal 18
Maria Majó i Clavell

Vocal 13
Jordi Redondo i Marfull

Vocal 8
Ignasi Termes i Serra

Vocal 2
Xavier Antich i Valero

Vocal 17
Òscar Gimeno i Prats

Vocal 12
Sergi Rovira i Pérez

Vocal 7
Roser Sebastià i López

Vocal 1
Jordi Bosch de Borja

Vocal 6
Jordi Lon i Quintana

Vocal 11
Clàudia Pujol i Devesa

Vocal 16
Blanca de Llobet i Argemí

MAPA EVOLUCIÓ MENSUAL DE SOCIS 2018

El 2018 ha estat un altre any de gran creixement de socis, seguint amb la línia
del 2017. Un any marcat per la denúncia de la repressió de l’Estat espanyol i la
vulneració de drets fonamentals. La demanda de llibertat pels presos polítics i el
retorn dels exiliats ha mobilitzat milers de ciutadans al carrer i també s’ha traduït en
un increment destacat de nous socis.

99.107
101.758
107.381
111.665
118.000
120.676
123.317
124.461
126.585
128.533
131.345
133.010

5,18%

17-30 anys

0-16 anys

5,75%

194

46-65 anys

42,66%

31-45 anys

17,28%

La ciutadania s’ha bolcat en el suport als represaliats i també amb Òmnium
Cultural. Les xifres ho demostren: vam acabar l’any amb 133.010 socis i sòcies, amb
un creixement continu al llarg de l’any.

GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE

homes

52,8%

PERFIL DEL SOCI I SÒCIA

dones

47,2%

+65 anys

29,13%

EMPRESES I ORGANITZACIONS
DONADES D’ALTA EL 2018

EMPRESES
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ASSEMBLEA
GENERAL
ORDINÀRIA
El dissabte 16 de juny de 2018 es va
celebrar al Pavelló de la Vall d'Hebron
de Barcelona l'Assemblea General
Ordinària (AGO) més multitudinària
de la història de l'entitat. Prop de 3.000
persones van assistir a l'AGO que va
reelegir Jordi Cuixart com a president
d'Òmnium Cultural. Cuixart i el seu
equip van ser escollits amb més de
28.000 vots, sent el president que ha
rebut més suport de tots el que ha
tingut Òmnium.
Aquesta assemblea es va convertir
en un homenatge a Cuixart, just el
dia en què feia vuit mesos que estava
empresonat i, per extensió, a la resta
de presos polítics i exiliats. Un pilar de
castells dels castellers de Vilafranca del
Penedès va recordar l'absència amb
crits de llibertat i un sonor aplaudiment
va acompanyar els familiars dels presos
que van pujar a l'escenari per rebre
l'escalf dels assistents.
Coincidint amb l'Assemblea General
Ordinària, l'entitat també va estrenar
la nova pàgina web corporativa. Una
web més funcional i dinàmica i amb
una imatge més moderna que permet
donar servei als socis i sòcies. S'hi pot
consultar tota la informació referent a
l'entitat, des dels projectes fins al que fa
referència a les seus territorials. Compta
també amb una secció de notícies i una
agenda.
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XARXES ÒMNIUM:

COMUNICACIÓ

Voluntariat d’Òmnium fins
al 31 de desembre

VOLUNTARIAT

El perfil de Twitter corporatiu ha pujat
29.000 seguidors nous en 13 mesos

Twitter Òmnium
Abril 2018 256.000 seguidors
Maig 2019 285.000 seguidors

El perfil de Facebook corporatiu ha pujat
30.053 seguidors nous en 13 mesos

El perfil de Instagram corporatiu ha pujat
60.914 seguidors nous en 13 mesos

El canal de YouTube corporatiu ha pujat
3.394 nous subscriptors en 13 mesos

2017

8.236

6.565

Del total de voluntaris, 632 voluntaris
han participat en actes i accions de
les seus territorials, 156 voluntaris han
col·laborat en les mobilitzacions i 340
voluntaris en accions de campanyes.
També cal destacar els 270 voluntaris
que van ajudar en la preparació i
organització de la Marxa dels Vigatans
de la capital d'Osona.

1.671 voluntaris respecte de l’any 2017

2018

INCREMENT DE VOLUNTARIS
RESPECTE L’ANY 2017

Fins al 31 desembre del 2018, 8.236
persones van ser voluntàries d'Òmnium
Cultural. Una xifra que suposa un
increment de 1.671 voluntaris respecte
de l'any 2017, que va registrar una
participació de 6.565 voluntaris.

Facebook Òmnium
Abril 2018 285.947 seguidors
Maig 2019 316.000 seguidors
Instagram Òmnium
Abril 2018 44.086 seguidors
Maig 2019 105.000 seguidors
YouTube Òmnium
Abril 2018 12.006 subscriptors
Maig 2019 15.400 subscriptors
XARXES CUIXART:
Twitter Cuixart
Abril 2018 100.212 seguidors
Maig 2019 176.000 seguidors
Facebook Cuixart
Abril 2018 16.813 seguidors
Maig 2019 24.200 seguidors

51

52

COMPTES
ANUALS
0.7

53

54

Comptes Anuals

COMPTES ANUALS EXERCICI 2018

Inversions financeres
a llarg termini

Inversions immobiliàries

Immobilitzat intangible

ACTIU NO CORRENT

199.402€

216.517€

1.336.826€

191.773€

436.662€

3.257.128€

111.281€

3.996.843€

Exercici 2018

317€

219.471€

0€

2.558.514€

20.251€

441.150€

3.169.361€

2.696€

3.633.458€

Exercici 2017

1- BALANÇ DE SITUACIÓ

Existències

0€

0€

ACTIU

Usuaris, patrocinadors
i deutors
Inversions entitats associades
68.295€

350.000€

ACTIU CORRENT

Immobilitzat material

Periodificacions a curt termini

325.510€

1.988.727€

6.191.972€

527.103€

5.333.670€

Inversions financeres a curt
termini
Tresoreria

TOTAL ACTIU

PASSIU NO CORRENT

Subvencions, donacions
i llegats rebuts

Fons propis

1.230.423€

125.804€

0€

1.356.227€

1.673.477€

0€

1.673.477€

1.028.250€

1.275.715€

2.303.965€

Exercici 2018

4.359€

996.181€

143.295€

0€

1.143.834€

1.785.860€

108.000€

1.893.860€

1.039.466€

2.114.812€

3.154.278€

Exercici 2017

PATRIMONI NET I PASSIU

Deutes a llarg termini

0€

6.191.972€

Creditors per activitats i altres
deutes
Periodificacions a curt termini

Deutes a curt termini

Provisions a curt termini

Provisions a llarg termini

PATRIMONI NET

PASSIU CORRENT

5.333.670€

TOTAL PATRIMONI NET
I PASSIU

55

56

Comptes Anuals

2- COMPTES DE RESULTATS

Despeses de personal

Aprovisionaments

Ajuts concedits i altres despeses

20.924€

11.216€

-94.026€

-6.319.291€

-2.685.839€

69.908€

-338.661€

-111.474€

644.388€

-19.797€

11.229€

-66.557€

-6.204.327€

-1.954.890€

64.064€

-189.066€

-87.413€

Exercici 2017

Altres despeses d’explotació

-832.111€

289€

Exercici 2018

Subvencions, donacions i llegats
traspassats al resultat

49€

-4.824€

9.091.147€

Altres resultats

-7.039€

0€

8.615.132€

Ingressos financers

4€

-4.535€

Ingressos per les activitats

Despeses financeres

-6.986€

639.853€

RESULTAT FINANCER

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ

Amortització de l’immobilitzat

Altres ingressos de les activitats

Diferències de canvi

-839.097€

RESULTAT DE L’EXERCICI

INGRESSOS

Activitats

11%

Quotes de socis

79%
DESPESES

Funcionament ordinari

19%

Activitats i campanyes

45%

Ajuts públics locals

1%

9%

Donatius i patrocinis

Promoció i difusió

14%

22%

Personal

57

