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Un Òmnium fort i al servei
dels consensos estratègics
“Quan no hi ha justícia, la desobediència
civil és un dret i un deure”.
Nora Cortiñas
Madres de la Plaza de Mayo
Estimadíssims socis i sòcies,
Poques setmanes abans de conèixer la sentència és imprescindible valorar la maduresa col·lectiva que estem demostrant com a
societat. Per això, més enllà de cicles polítics i estratègies de partits,
ens correspon a cadascú de nosaltres no renunciar a seguir sent
els protagonistes del present que anem construint. Empàtics com
sempre, però més exigents que mai.
Protestar i manifestar-nos són instruments imprescindibles de la
lluita noviolenta, i és important que tinguem clar que només des
de la transformació personal, de què ens parlava Gandhi, podrem
continuar aquest procés d’emancipació nacional i social.
Prop de 700 dies després d’aquell 16 d’octubre del 17, tots els socis,
amb el nostre vicepresident Marcel Mauri al capdavant, podem
felicitar-nos per haver mantingut inalterable la tasca d’Òmnium i
haver enfortit encara més l’entitat, mentre fem front a la repressió
i avancem en la lluita per l’autodeterminació. Estic convençut que,
amb els anys, aquesta gesta encara prendrà molt més sentit.
Projectes com la Nit de Santa Llúcia o el Premi d’Honor de les
Lletres catalanes es reinventen cada any; les festes del Tinter han
tingut una participació rècord, i els audiovisuals del VOC han arribat al País Valencià, les Illes i Europa. Llengua i cultura catalanes
contra la repressió, mantenint el compromís amb la vertebració
d’un imaginari col·lectiu on tothom se senti representat.
Un país només pot ser lliure si és just. I, amb l’obligació d’enfortir
la cohesió social, hem rellançat el projecte Lliures (d’exclusió, de
pobresa i de desigualtat), que promou fons per a iniciatives socials
al costat de nombroses entitats del territori.
No hem dubtat a posar tota la nostra capacitat organitzativa al
servei dels grans consensos estratègics i ho seguirem fent, fugint
de qualsevol confrontació estèril. També amb col·lectius socials,
sindicats, patronals i entitats del tercer sector. La Plataforma Som el
80% respon a aquest objectiu.
Amb les Jornades sobre Desobediència Civil i la publicació de Ho
tornarem a fer, fem extensiva aquesta determinació. La lluita per la
dignitat democràtica als Països Catalans ens relliga amb totes les
causes que arreu del món vetllen per un futur de llum i esperança
contra la foscor.

Segueix-nos
per estar al dia
de les mobilitzacions

A les portes de la Diada i la sentència, us emplaço a tornar a sortir al
carrer: fem-ho sense retrets de cap mena, ignorant els qui ens voldrien dividits com a societat, conscients que en la nostra diversitat
hi ha la nostra principal riquesa i, en la nostra unitat, la més gran
de les fortaleses.

A Telegram: @OMNIUM

Perquè, per tornar-ho a fer, hi hem de tornar a ser.

A WhatsApp, obrint aquest
enllaç al mòbil:
omnium.cat/ca/whatsapp/

Somriures i revolta, i sempre endavant!
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Jordi Cuixart
President d’Òmnium Cultural
Setembre del 2019, presó de Lledoners
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EN DEFENSA DEls drets fonamentals
Cuixart: “El problema no és la desobediència civil,
el problema és l’obediència”
“Ho tornarem a fer”. Així tancava Jordi Cuixart l’al·legat
final davant els magistrats del Tribunal Suprem que, durant
4 mesos, van dirigir el Judici a la Democràcia contra el
president d’Òmnium i la resta de presos polítics i represaliats.
Era el 12 de juny i es posava, així, punt final a un judici
farcit d’irregularitats i vulneracions de drets fonamentals.
“Se m’està jutjant per ser el desè president d’Òmnium,
se’ns jutja per manifestar-nos, per expressar-nos i
per votar”, va afirmar, “doncs ho tornarem a fer com
fins ara: pacíficament i amb tota la determinació”. Al
llarg de tota la intervenció, Cuixart va desgranar diferents
vulneracions de drets fonamentals, començant per la
llibertat d’expressió, el dret de reunió i manifestació, i fins
al dret d’autodeterminació. Per això, va explicar Jordi
Cuixart, Òmnium Cultural reivindica l’exercici d’aquests
drets i alerta que, si la sentència del Suprem els condemna
o els limita, caldrà fer ús de la desobediència civil dins
l’acció noviolenta per recuperar-los: “No es pot deixar de
protestar mai perquè és el motor que fa progressar la
societat”. “Ho tornarem a fer, no hi ha cap penediment”;
la frase final de Jordi Cuixart deixava clara la línia a seguir.
4 | Jordi Cuixart

Abans que el Judici a la Democràcia quedés vist per
sentència, el president d’Òmnium Cultural no va deixar
passar l’oportunitat d’advertir al Tribunal que cap sentència
no farà renunciar els ciutadans de Catalunya a “lluitar
pacíficament pel dret a l’autodeterminació”, precisament
un dels drets fonamentals que s’està vulnerant actualment a
l’Estat espanyol. “El problema no és la desobediència civil,
és l’obediència civil als governs que permeten que els
refugiats morin ofegats a les nostres costes o que una de
cada quatre persones a Catalunya visqui en risc d’exclusió
social”, va dir. És la mateixa obediència civil, va explicar,
que permet que ell i la resta d’encausats estiguin “acusats
per l’extrema dreta i el feixisme amb la connivència
del PSOE per defensar els valors de la democràcia”.
La sentència del Judici a la Democràcia és previst que vegi la
llum aquesta tardor i, com va advertir el mateix Jordi Cuixart,
marcarà un punt d’inflexió: “la qualitat de la democràcia
a l’Estat espanyol, a Barcelona, a Vallecas i a Vigo depèn
d’això”. I és que el judici no ha servit per solucionar l’arrel
del conflicte: “seguim obsessionats per buscar un enemic
(...), i l’únic enemic que hi ha és la por de la paraula”.

Desobediència
CIVIL
Formació en la lluita noviolenta
Òmnium Cultural ha organitzat per primer cop les Jornades
sobre Desobediència Civil. Van ser dos dies amb conferències, tallers, xerrades, taules rodones i debats amb la presència
de ponents de renom internacional, com Nora Cortiñas, cofundadora de Madres Plaza de Mayo; Pepe Beúnza, el primer
objector de consciència noviolent de l’Estat; Aitana Ralda,
portaveu de Fridays for Future de Barcelona, l’arquitecta i activista Itziar González i els activistes David Fernàndez, Arcadi
Oliveres i Gabriela Serra, entre molts d’altres.
El judici va centrar un dels debats de les jornades protagonitzat pels advocats Andrés García Berrio, codirector d’Irídia
- Centre per la Defensa dels Drets Humans; Benet Salellas, de
l’equip de defensa de Jordi Cuixart, i Robert Sabata, president
d’Advocats Europeus Demòcrates (AED). També es va representar l’obra de teatre Mili KK amb un col·loqui posterior.

Marcel Mauri
Vicepresident i portaveu
d’Òmnium Cultural

La roba esparracada
La repressió ha irromput amb violència a
les nostres vides. A la dels rapers exiliats.
A la dels qui rescaten vides al Mediterrani
sota l’amenaça de sancions. A la de les més
de 1.000 persones perseguides arran del
referèndum de l’1-O. També a Òmnium
patim la repressió. Però, lluny d’arronsar-nos, i gràcies a tots vosaltres, no hem
deixat de plantar-hi cara ni un sol dia.
En els pròxims dies, el Suprem dictarà una
sentència que buscarà venjança. Haurem
de respondre. Com ho hem fet sempre,
com un sol poble que ha respost quan
el que ha estat en perill són els drets i les
llibertats que ens hem guanyat.
Per fer-ho, ens cal una estratègia unitària.
És cert: l’origen de la divisió política que
estem vivint és en aquesta repressió, però
és el moment de superar malfiances i teixir
complicitats que ens permetin projectar de
nou cap on volem anar.
A Òmnium volem que la resposta a la
sentència interpel·li el 80% de la ciutadania
que està en contra de la repressió, que creu
que la solució consisteix a exercir l’autodeterminació. Una resposta col·lectiva,
massiva. Hem de ser molts, determinats
a defensar, des de la lluita no-violenta, els
principis i valors que identifiquen el nostre
país. Si cal, exercint la desobediència civil
per canviar realitats injustes.
Ja ho deia Nelson Mandela: “Els qui guanyaran un món nou no seran aquells que s’ho
mirin des de la distància, sinó els qui duguin
la roba esparracada per les tempestes”.
Tenim el repte, el compromís i el privilegi
de poder seguir escrivint el nostre present i
futur. Ho tornarem a fer, com diu en Jordi
Cuixart. Però, per tornar-ho a fer, hi hem de
tornar a ser. Totes i tots. A la diada, omplint
de nou Barcelona. I, després de la sentència,
defensant la llibertat allà on calgui.
Jornades desobediència civil | 5

HO TORNAREM A FER

Un manifest de Jordi Cuixart meditat després de més de
20 mesos a la presó i 52 sessions del Judici a la Democràcia
El llibre del president d’Òmnium
Cultural, Jordi Cuixart, Ho tornarem
a fer, editat per Ara Llibres, és directe
i valent, un crit a l’esperança i
contra la resignació i la frustració.
Un centenar de pàgines que ens
encoratgen a perdre la por i a exercir
a consciència els drets fonamentals
amenaçats a Catalunya i arreu
del món. Cuixart defensa que és
a través de la desobediència
civil com s’enforteixen les
llibertats de tota la societat.

Un llibre escrit durant els mesos
que va ser a la presó de Soto del
Real, mentre se celebrava el Judici,
i es va publicar el passat 11 de juliol,
coincidint amb el 58è aniversari de
l’entitat. Ho tornarem a fer està
liderant la llista de llibres de no
ficció, amb 11.000 exemplars
venuts, i ja va per la segona edició.
La presentació al CCCB de Barcelona
va comptar amb un debat i una
primera lectura de fragments del llibre

HO TORNAREM A FER
DE JORDI CUIXART
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a càrrec d’onze persones de diferents
àmbits vinculats amb Cuixart, des de
l’entitat a la seva família, passant pel
món de la cultura i altres esferes de la
societat civil i l’activisme: Txell Bonet,
Gerard Quintana, Iñaki Rivera, Bel
Olid, David Fernàndez, Laura Pinyol,
Neus Cuixart, Iolanda Fresnillo, Vicenç
Villatoro, Xavier Antich i Marcel Mauri,
que va sentenciar: “i sí, ho tornarem
a fer; ho farem per amor a la vida”.
Aquest mes d’agost han començat
les presentacions al territori.

COMPRA’l a botiga.omnium.cat
Organitza una presentació del llibre

El bus de campanya interactua
amb més de 60.000 persones
Ha visitat una trentena de municipis
Més de 60.000 turistes de l’Estat espanyol i
internacionals han interactuat amb el bus ‘Ho
tornarem a fer’. La campanya d’estiu d’Òmnium ha
recorregut el país de nord a sud per denunciar la
regressió democràtica a l’Estat espanyol i refermar el
compromís de l’entitat en la defensa i l’exercici dels
drets fonamentals. L’Estartit, Figueres, Calella, Sant Pol
de Mar, Cambrils o Tarragona són només alguns de
la trentena de municipis on ha fet parada l’autobús.
El vehicle -serigrafiat amb les inscripcions ‘Ho
tornarem a fer’ en català i castellà i també amb
una inscripció en anglès que reclama la llibertat
dels presos polítics i exiliats- comptava amb
una exposició i l’al·legat de Cuixart al judici.

Més de 1.000 actes

Denúncia al Judici a la Democràcia
La campanya de denúncia contra
el Judici a la Democràcia ha arribat
arreu del país. Han estat més de
1.000 actes a totes les comarques des
del mes de gener quan es va fer la
presentació al fossat de Santa Eulàlia
del castell de Montjuïc de Barcelona.
Aquell dia, Jordi Cuixart, a través
d’una carta llegida per Lluís Llach,
va dir: “els presos polítics no som
la representació de cap derrota,
sinó el pas útil cap a la victòria”.
Per la seva banda, el vicepresident
d’Òmnium, Marcel Mauri, es va dirigir
als assistents per assegurar-los: “ens
conjurem tots els que som aquí a
deixar-nos la pell per ser la veu dels
presos als carrers”.
La campanya Judici a la Democràcia
ha comptat amb diverses iniciatives
com botifarrades populars, debats

#JoAcuso, maratons d’encartellades,
xerrades, presentacions de llibres,
parades informatives, exposicions,
concerts, el bus ‘Ho tornarem a fer’,
un dron sobrevolant les platges amb
la pancarta ‘Ho tornarem a fer’ i un
llarguíssim etcètera.

La condemna
de la vulneració
de drets arriba
a totes les
comarques
Campanyes | 7

nora cortiñas,
exemple de
desobediència
civil
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“Hem exercit la desobediència civil i hem
estat feministes sense saber-ho”
> Laura Pinyol
Nora Cortiñas (Buenos Aires, 1930),
psicòloga social, és cofundadora de
l’associació Madres de la Plaza de Mayo
i defensora dels drets humans. Va participar
a les jornades sobre desobediència
civil organitzades per Òmnium i va
visitar Jordi Cuixart a la presó i als seus
pares a Santa Perpètua de Mogoda.
La lluita per la defensa dels drets civils
a l’Argentina, a través de la Madres
de la Plaza de Mayo, és un exemple
històric de desobediència civil.
Hem fet la desobediència civil sense saberho, així com hem estat feministes, sense
saber-ho. Sortir de casa per enfrontar-nos a
la dictadura era una decisió feminista, però
no ho vam fer conscientment, era sortir al
carrer. No és que no tinguéssim por, però
era una reacció visceral, sortia de dins
perquè quan et prenen un fill, t’amputen.
I a casa, deixàvem els marits, i això
també era una revolució feminista.
Però vostè ha fet de la defensa dels
drets civils una manera de viure.
Per què les Madres s’han sumat a les
altres reivindicacions socials?
On hi ha una injustícia, hi haurà les Madres
presents. Perquè no hi hagi discriminació.
Les Madres no ens vam organitzar. Ens
vam trobar davant la desaparició forçada
de persones i vam buscar respostes. No té
reconciliació, el que van fer: l’apropiació
de bebès, les tortures, la mort. Encara hi ha
600 joves a l’Argentina que no coneixen
la seva identitat. Això no té perdó. No hi
ha venjança, però hi ha d’haver presó. Les
Madres de cada casa sortíem a buscar-los, els
desapareguts. Ningú ens va formar. I així ens
vam anar trobant als hospitals, a les presons,
a les comissaries, als dipòsits de cadàvers.
I així ens vam anar afegint a les altres lluites.
La justícia i la memòria són l’única via per
reparar el dolor davant de les injustícies?
Justícia, memòria i una visió oberta de
la vida per no tancar-nos a cap grup i
escoltar totes les veus. A Argentina costa
molt perquè aquests últims anys s’han
tancat molts camins de defensa de drets
civils i humans. Tenim un govern de
tall feixista que dificulta el compliment
d’aquests drets. I s’ha de denunciar amb
fermesa perquè no quedi impune.

A Argentina, hi va haver judicis i els
genocides van ser condemnats, però
vostès se segueixen manifestant. Ho faran
fins que tots els casos estiguin resolts?
Mentre no ens diguin què va passar amb els
nostres detinguts i detingudes, no pararem,
perquè volem tota la justícia i tota la veritat.
Fem una lluita noviolenta que serveixi per a
tothom i treballem perquè s’obrin els arxius
i es faci justícia. I que els jutges que van
intervenir en el lliurament dels bebès de mares
captives i torturades, en centres governats
per capellans catòlics, facin la seva feina i
diguin a qui van entregar aquests bebès que
avui tenen 40-50 anys i puguin recuperar
la seva identitat. No podem sofrir aquesta
indiferència dels jutges que els permet seguir
ignorant d’on venen i qui són les seves
famílies. No pararem fins que tot se sàpiga.
Què n’opina que un país com Espanya no
hagi jutjat els crims del franquisme?
Durant molts anys hem rebut a la Plaza
la visita de ciutadans espanyols que ens
mostraven el seu suport i es queixaven
d’aquesta situació i sempre els hem
esperonat a no deixar de reclamar justícia.
Les Madres portem 43 anys expressant-nos, no
ens han regalat res. La mobilització popular va
fer que es resolguessin casos. Mai entendrem
que durant 40 anys no s’hagi permès a
Espanya obrir fosses i recuperar cossos. Hi
ha molta angoixa en aquesta història. Mai no
ho hem entès. Però també és cert que gràcies
a un grup de fiscals es van començar a fer
judicis per condemnar genocides a Argentina.
Cal treballar perquè l’horror no quedi anònim,
perquè la justícia i la veritat és l’única
manera d’evitar que la història es repeteixi.
Espanya avui també és l’Estat que
té presos polítics a la presó.
La meva opinió personal és que després
de 300 anys d’expropiar la llengua i la terra
i la possibilitat de ser lliures als catalans,
prendre presos als líders que van atrevirse a fer un referèndum és una injustícia,
perquè l’autodeterminació és un dret.
La desobediència civil és una
arma irrenunciable, sempre?
Les Madres, sortint al carrer, hem exercit
desobediència civil, en estat de setge, i ens
vam enfrontar a la dictadura. Durant aquesta
època hem demostrat que és una pràctica que,
quan no hi ha justícia, és un dret i un deure.
Entrevista | 9

La Diada, un clam per l’absolució

Serà una jornada a favor de la resolució del conflicte polític
que culminarà amb una manifestació massiva a Barcelona
A les portes d’una tardor marcada
per la sentència del Tribunal Suprem
del Judici a la Democràcia, Òmnium
Cultural organitza al punt del migdia
un acte transversal de la societat catalana per exigir l’absolució
de tots els encausats. És el primer
pas per tornar el conflicte polític al
camp del diàleg i la negociació. La
cita serà a les 12 h al passeig Lluís
Companys de Barcelona, on des de
fa gairebé 20 anys l’entitat organitza al llarg de tota la jornada la Festa
per la Llibertat i la Mostra d’Entitats.
Representants de la societat civil,
10 | Diada Nacional

juristes, familiars de presos i exiliats, d’entitats de drets civils, i cares
conegudes del món literari i de l’escena cultural seran els encarregats
de conduir un acte per denunciar
que el president d’Òmnium, Jordi
Cuixart i la resta de presos i exiliats
estan empresonats per exercir drets
fonamentals, i que condemnar-los
allunyarà una solució política al
conflicte que viu el país.
I com cada any, la tarda arrencarà
amb la manifestació de l’Onze de
Setembre organitzada per l’ANC i

Òmnium. Enguany l’epicentre és
la plaça Espanya de Barcelona, i
omplirem els 5 carrers que hi van
a parar: el carrer de la Creu Coberta, el carrer Tarragona, l’avinguda
Paral·lel, l’avinguda Maria Cristina
i la Gran Via de les Corts Catalanes.
El lema de la marxa de la Diada és
‘Objectiu: Independència’.

Viu la Festa per la Llibertat!
L’Arc de Triomf serà l’escenari de les actuacions
de Rumba Gipsy Cat, Mishima i Búhos
Els concerts multitudinaris al passeig Lluís Companys de Barcelona
tancaran els actes de la Diada. A
partir de les 18.30 h, la 19a edició
de la Festa per la Llibertat omplirà
de música els voltants de l’Arc de
Triomf: Rumba Gipsy Cat, Mishima i Búhos pujaran a l’escenari per
posar música a aquest festival per
reivindicar un any més la llibertat
dels presos polítics i exiliats, i evidenciar que la cultura és una de les
eines més potents per denunciar la
repressió i reivindicar drets i deures
fonamentals.

La tarda l’obrirà la rumba de
Rumba Gipsy Cat. Hereus de Peret,
el rei de la rumba, van créixer junts
al barri d’Hostafrancs de Barcelona
i són experts a muntar gresques
multitudinàries.

La nit la tancarà Búhos i el seu rock
tropical. Els del Baix Penedès estan
immersos en la gira del seu darrer
disc, La gran festa, i posaran el punt
final als concerts de la Diada amb
èxits com ‘L’estiu és llibertat’
o ‘Volcans’.

Celebrant els 20 anys damunt els escenaris, Mishima liderarà l’actuació
central de la jornada. La banda, amb
David Carabén al capdavant, repassarà els seus grans temes, convertits
ja en himnes de més d’una generació, amb l’energia i el vigor de tots i
cadascun dels seus concerts.
Festa per la llibertat | 11

25.000
persones
vibren en la
SEGONA Edició
del festival

CULTURA CONTRA LA REPRESSIÓ

La música i les arts tornen a inundar la ciutat natal de Cuixart
El festival, popularment conegut
com ’Cuixart Rock’, va ser la primera
gran mobilització després del
Judici a la Democràcia. Per segon
any consecutiu es va fer evident
que, com afirma el president
d’Òmnium, “no renunciarem
mai a ser feliços”. Més de 25.000
persones van gaudir de gairebé
dotze hores d’art i música.
El parc de la Ribera de Santa
Perpètua de Mogoda va rebre

artistes com Oques Grasses, Gossos,
Dolo Beltran, Maria del Mar Bonet,
Brighton 64, Ovidi 4, Ítaca Band,
Cesk Freixas, Joan Rovira o Pepet
i Marieta. Un dels moments més
especials va ser l’actuació sorpresa
del grup Txarango. Els més petits
també van gaudir amb El Pot
Petit, el mag Pau Segalés o els
pallasos Pepa Plana & Noël Olivé,
i els contes de l’editorial Nanit,
entre d’altres. Pep Planas, Marc
Giró, Maria Xinxó, Roc Casagran

Fes-te ÒCTIVISTA
omnium.cat/fes-ten-voluntari
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i Lolita Bosch també s’hi van
sumar per fer del ‘Cuixart Rock’ un
esdeveniment alegre i reivindicatiu.
Jordi Cuixart es va adreçar als
assitents gràcies a la veu de la
cantant Mireia Vives: “soc aquí,
amb tots vosaltres, convençut
que Ho tornarem a fer, que tot
això només té sentit si ho fem
junts, sense deixar-nos a ningú
pel camí, que seguirem essent,
des de la diversitat, un sol Poble”.

gran consens de país

LA PLATAFORMA SOM EL 80%
JA SUPERA ELS 105.000 ADHERITS
Unitat en la defensa dels drets civils i les llibertats democràtiques
La plataforma Som el 80%
impulsada per Òmnium Cultural és
una iniciativa de la societat civil que
vol ser un mirall de la societat plural
i representativa d’un ampli espectre
polític, cultural, del món associatiu,
sindical, social, acadèmic o de la
comunicació. Presentada el mes de
novembre de 2018, la iniciativa ja ha
recollit 107.000 adhesions.
Davant el cicle d’eleccions d’aquesta
passada primavera, la plataforma Som
el 80% va fer una crida als partits
polítics per incorporar als programes
electorals els grans consensos de
país i a comprometre’s per escrit amb
els tres pilars del manifest fundacional:
la llibertat dels presos polítics, rebuig a la

repressió i judicialització de la política i
defensa d’una solució política que passi
per les urnes.
A finals de maig, en un acte
multitudinari al Museu Marítim de
Barcelona, el vicepresident Marcel

SUMA’T A LA
PLATAFORMA A
TRAVÉS DE
www.SOMEL80.CAT

Mauri va instar el govern espanyol
a cumplir la resolució de l’ONU que
demana l’alliberament immediat del
president de l’entitat, Jordi Cuixart,
de Jordi Sànchez i d’Oriol Junqueras:
“un govern democràtic no pot
mirar cap a una altra banda”.
L’acte va comptar amb converses
bilaterals entre signants impulsors
de Som el 80, com l’economista
Andreu Mas-Colell, l’enginyer Joan
Majó, la politòloga Gemma Ubasart,
Joan Manuel Tresserras, doctor en
ciències de la informació, i Joaquim
Nadal, entre d’altres. També han
donat suport a aquesta iniciativa
personalitats com Antoni Castells,
Marina Rosell, Arcadi Oliveres, Itziar
González i Xavier Fina.
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“La resposta
no pot ser resignada”
Cuixart reclama tornar a sortir al carrer
L’Assemblea General, celebrada el
passat 28 de juny a les Cotxeres de
Sants de Barcelona, va obrir-se amb
una carta del president Jordi Cuixart
escrita des de la presó de Lledoners
en què va apel·lar a la cohesió social
per “evitar sembrar la llavor de la
discòrdia”. Cuixart va advertir que
davant les sentències caldrà “una
resposta no resignada” i tornar a sortir
al carrer “per explicar a tothom que
Ho tornarem a fer”. Aquesta expressió,
que va tancar el seu últim torn de
paraula al Suprem, emplaça tots els
demòcrates de Catalunya i del món
a denunciar que l’Estat “ha renunciat
a defensar els drets i els interessos
del conjunt de la ciutadania”.
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“Rebel·lem-nos serenament,
pacíficament i fem-ho plegats”,
va demanar Cuixart, “que la

impotència de les seves sentències
es converteixi en l’esperança
amb els temps que vindran”.

“Sortim al
carrer i
expliquem a
tothom que Ho
tornarem a fer”

El vicepresident, Marcel Mauri,
va tornar a condemnar la presó
preventiva i va avançar que “no
acceptarem cap indult, només ens
val l’absolució”. També va recordar
que les Nacions Unides ja han
demanat l’alliberament immediat
dels presos polítics i va advertir que
la sentència “serà dura”. Mauri va
exposar la necessitat d’un “consens
estratègic imprescindible davant
la repressió de l’Estat” a les portes
d’una sentència que serà un “atac
sense precedents a la democràcia”.

Rècord històric de socis
Més de 40.000 persones s’han fet sòcies
d’Òmnium aquest 2019, i ja compta amb
un total de 173.851 socis a finals d’agost.
Òmnium es converteix així en l’entitat
cultural amb més socis dels Països Catalans.
El mes de febrer, coincidint amb l’inici del
Judici a la Democràcia i la declaració de Jordi
Cuixart, l’entitat va viure una allau de peticions
d’alta: més de 20.000 socis nous en un mes.
L’augment de la família d’Òmnium ha
deixat una nova radiografia de l’entitat
més feminitzada i rejovenida. En aquests
moments, la relació entre sòcies i socis
s’acosta a la paritat. Pel que fa a les franges
d’edat, la més nombrosa és la dels 46 a 65
anys, seguida per la de més de 65 anys,
però molt a prop de la de 31 als 45 anys.

Dones

Homes

48%

52%

Socis per edats

0 - 16
6,1%

17 - 30
5,5%

31 - 45
18,8%

46 - 65
43,1%

+65
25,5%

Nombre de socis 2019
GENER

135.201

FEBRER

155.547

MARÇ

163.643

ABRIL

167.007

MAIG

169.584

JUNY

171.744

JULIOL

173.134
50.000

100.000

150.000

200.000
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UN RECONEIXEMENT PLE DE POESIA
Òmnium distingeix la trajectòria i el compromís
de la poeta Marta Pessarrodona
L’anomalia del lliurament del 51è
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes
va ser que, per segon any, el president
d’Òmnium hagués d’inaugurar
l’acte des de la presó, a través de la
veu de l’actriu Mercè Martínez. En
un Palau de la Música ple de gom a
gom, Cuixart va glossar la figura de
Pessarrodona per haver “enriquit
l’imaginari dels Països Catalans i
apropat el patrimoni literari universal”.
Poeta, assagista, traductora,
narradora, crítica literària, editora i
articulista, Marta Pessarrodona va
rebre el guardó “amb la modèstia
16 | Cultura

que han de provocar els honors”.
És la sisena dona de les lletres
catalanes que rep el màxim
reconeixement, després de Mercè
Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat
Abelló, Maria Antònia Oliver i
Isabel-Clara Simó. “No reparem
cap injustícia”, va recordar Marcel
Mauri, “tan sols la fem visible”.
L’acte va resseguir la seva trajectòria
personal amb la participació de
persones importants en la seva
vida, com l’artista i perruquer
Lluís Llongueras, que va recórrer
les ciutats de la vida de la poeta:

Londres, París, Nova York i Berlín,
mentre Montse Guallar conduïa la
cerimònia amb la participació dels
músics de l’ESMUC o els ballarins de
l’IT Dansa, de l’Institut del Teatre.
“Vam néixer per salvar els mots
i hi seguim sent per salvar els
drets”, va fer ressonar Mauri. I amb
aquestes paraules de la poeta: “la
millor manera que tinc de servir
el meu país és maldant per fer
molt bé allò que jo faig, escriure”,
Pessarrodona al·ludia a Rodoreda
i a la rica tradició a la qual pertany,
“amb l’orgull del que soc: catalana”.

LA Nit de Santa
Llúcia DE TOTS
Aquest any la gran vetllada literària de la Nit de Santa Llúcia ha
arribat a la seva 69a edició. Des del 1951, la Festa de les Lletres
Catalanes se celebra de forma itinerant arreu de Catalunya, sent
les darreres ciutats acollidores Tortosa, l’Hospitalet de Llobregat,
el districte de Nou Barris de Barcelona o Sabadell, en l’edició del
desembre passat.
La Nit és un esdeveniment que omple de cultura els carrers
de la ciutat que l’acull alhora que serveix per projectar-ne els
creadors arreu del país.
Òmnium manté el compromís de ser present en espais
estratègics per construir un teixit amb les diverses realitats
socials del nostre país. Dins d’aquest nou pla d’actuació
s’engeguen noves accions de permanència perquè a través de
la cohesió s’arribi a la transformació social.
La Nit de Santa Llúcia camina cap a un nou model de treball
amb l’objectiu de generar una gran xarxa cultural permanent,
amb el màxim d’agents i iniciatives implicades possibles,
perquè la Nit esdevingui un espai propi de la ciutat acollidora.

El Tinter se supera
160.000 alumnes dels Països
Catalans hi han participat

El Tinter de les Lletres Catalanes, que agrupa els premis
literaris d’autors d’entre 6 i 18 anys, el Sambori i el Pissiganya,
ha batut rècords de participació, amb 30.000 alumnes més
que en l’edició anterior; fet que el converteix en el premi
literari escolar amb més participació de tot Europa.
En la festa del passat 31 de maig es van donar a conèixer els
guanyadors de Catalunya de la 13a edició del premi Sambori
de narrativa i la 8a del Pissiganya de poesia, ambdós guardons
comparteixen la missió de potenciar la creativitat d’infants i
joves i reconèixer els valors emergents de les lletres catalanes.
L’acte es va vehicular sobre la figura de Teresa Pàmies de qui,
aquest any, es commemora el centenari del seu naixement.
“Fem del català punt de trobada” els va encoratjar Cuixart,
mentre que Mauri els va recordar que “escrivint i llegint
aconseguim societats millors i ser persones lliures i crítiques”.
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La Flama
del Canigó
Per mantenir viva
la llengua i l’exercici
dels drets fonamentals
En la rebuda de la Flama del Canigó al
Parlament de Catalunya, la vicepresidenta
d’Òmnium, Marina Llansana, va
descriure l’anomalia que dos anys abans,
Carme Forcadell i Jordi Cuixart fossin els
protagonistes d’aquest acte i actualment
estiguin empresonats per exercir drets
fonamentals: “és una situació
de vergonya democràtica que ja
han denunciat les Nacions Unides,
Amnistia Internacional i moltes
altres entitats de drets humans”.
“Davant del dilema d’haver d’acatar
lleis injustes o bé exercir drets
fonamentals, sempre optarem per
exercir els drets fonamentals: si ens
condemnen per manifestar-nos, ens
tornarem a manifestar”, va assegurar
la vicepresidenta de l’entitat.
Llansana va recordar que “la flama expressa
la unitat de la llengua i la unitat de la
nació catalana, sencera i completa” i,
posant veu també a les paraules de Cuixart,
“ens neguem a viure sense esperança”.
Amb la flama renovada del cim del Canigó,
“renovem el compromís insubornable
amb la llengua i la llibertat”.
Per això, malgrat la repressió, la Flama també
va arribar a l’exili, a Brussel·les i Ginebra.
Enguany la Patum de Berga s’ha encès amb
la flama del Canigó per la coincidència
del Corpus amb la revetlla de Sant Joan.
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UN 60è premi sant
jordi de rècord
El 60è Premi Sant Jordi ha arribat a la xifra rècord
de 59 obres rebudes. Ara, el jurat, compost per Maria Campillo, professora de la UAB, Míriam Cano,
poeta i crítica literària, Fe Fernández, llibretera, Ferran Gadea, catedràtic d’institut, i David Guzmán, periodista cultural, haurà d’escollir l’obra premiada, que
es donarà a conèixer durant la Nit de Sant Llúcia.
La dotació del premi és de 60.000 euros, el més ben dotat
en llengua catalana, i la novel·la serà publicada en règim de
coedició per Òmnium Cultural i Enciclopèdia Catalana. Convocat ininterrompudament des de l’any 1960,
després de prendre el relleu del Premi Joanot Martorell,
compta en el seu palmarès amb noms com el de Mercè
Rodoreda, Manuel de Pedrolo, Pere Calders, Maria Aurèlia
Capmany, Montserrat Roig, Jaume Cabré i Baltasar Porcel.
L’any passat, el Premi va ser per a Jordi Cabré amb la
novel·la Digues un desig, que es convertirà en una sèrie
de televisió gràcies a l’adaptació que en farà la productora
britànica BlackBox Multimedia. En aquests moments el director està treballant l’adaptació conjuntament amb l’autor.

més VOC,
més català
Incorporarà ciutats del País
Valencià i de les Illes Balears
La 4a edició del VOC (Versió Original en Català) es
programarà en 36 municipis i la novetat és que s’hi incorporen
ciutats del País Valencià, de les Illes Balears i d’Europa.
El VOC és un projecte audiovisual per fomentar
el talent, incrementar la presència de contingut
audiovisual en català i de qualitat a través de la
producció, la difusió i la creació de nous públics.
S’inaugurarà el 7 de febrer al CineBaix de
Sant Feliu de Llobregat i es podrà veure fins l’1
de març. S’hi projectaran 15 curtmetratges tant
de ficció com documentals, i el públic, amb les
seves votacions, determinarà qui s’emporta el

Premi del públic al millor curtmetratge, dotat
amb 1.000 € en cada categoria. El jurat, amb cinc
professionals de renom del sector audiovisual,
decidirà qui s’emportarà el Premi del jurat al
millor curtmetratge (de ficció i documental), dotat
cadascun amb 4.000 €. Les inscripcions estaran
obertes fins al 30 de setembre de 2019.
La novetat d’enguany és la categoria Sala Oberta pensada,
exclusivament, per a nous llenguatges audiovisuals amb
convocatòria oberta per a projectes en construcció. Se’n
seleccionaran cinc, un dels quals serà guardonat i, a més
de 1.800 € de premi, comptarà amb la mentoria d’un
professional durant la producció i fins a la seva estrena.
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tornem-ho a fer!
aconsegueix els productes de la campanya i ajuda’ns a finançar-la

Entra a botiga.omnium.cat

Òmnium, a la Setmana
del Llibre en Català
Una taula rodona servirà per parlar dels premis literaris
La 37a Setmana del Llibre en
Català se celebra del 6 al 15 de
setembre a l’avinguda de la Catedral
de Barcelona. És la més extensa de
la seva història, amb 219 expositors,
el doble que fa sis anys. La Setmana
s’ha consolidat com la millor targeta
de presentació del llibre en català i
tret de sortida de les novetats de la
represa literària.
Òmnium Cultural hi serà present
amb dues activitats. Dissabte 7 a les
18.30 h, amb la presentació del
llibre Ho tornarem a fer, de Jordi
Cuixart. Un acte organitzat per l’editorial Ara Llibres amb la participació
de Marcel Mauri i Marina Llansana,
vicepresidents d’Òmnium Cultural, i el fotoperiodista Jordi Borràs.
També es presentarà l’obra Contra el
feixisme d’Umberto Eco.

La segona activitat és una taula
rodona sobre els premis literaris i
el seu paper com a eina per fomentar la lectura i dinamitzar el sector
editorial, amb la presència d’Eugènia
Broggi, editora de l’Altra Editorial;
Marta Orriols, escriptora i guanyadora del Premi Òmnium a la Millor
Novel·la de l’Any amb Aprendre a
parlar amb les plantes; Jordi Nopca,
periodista cultural i escriptor i Jordi
Lon, membre de la Junta Nacional
d’Òmnium. Serà diumenge 15 de
setembre a les 11 del matí.

s’hi presentarà
el llibre ‘ho
tornarem a fer’
de jordi cuixart

Tots els assistents a la Setmana que
comprin un exemplar del Premi
Sant Jordi rebran com a obsequi
una bossa especialment dissenyada
per a l’ocasió.
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un país més lliure és un país més just

Lliures de pobresa i exclusió
Es rellança el fons per ajudar a projectes socials

Més d’un milió i mig de persones
estan en risc d’exclusió social
a Catalunya. Les dones, les
persones migrades, les que estan
a l’atur, les famílies nombroses o
monoparentals i els infants són els
col·lectius socials més vulnerables
a l’exclusió. Ni tan sols tenir feina
és garantia de sortir de la pobresa,
perquè més del 12% de les persones
ocupades a Catalunya són pobres
i un 15% corren el risc de ser-ho.
És per això que Òmnium Cultural,
Coop 57 i Entitats Catalanes
d’Acció Social (ECAS) rellancem
el Fons Lliures de Pobresa,
d’Exclusió i de Desigualtats.
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dones, migrants
i infants, entre
els col·lectius
més vulnerables

En aquest marc, posem en marxa
una campanya de captació de fons
per a quatre projectes socials. El Fons
recull aportacions econòmiques
de persones i organitzacions que
es destinen íntegrament a finançar
els projectes que s’acompanyen.
Lliures participarà a la Festa
per la Llibertat que se celebrarà a
Barcelona durant la Diada Nacional
on tothom qui ho desitgi podrà tenir
més informació de com funciona el
projecte i de com se li pot donar suport.
Amb el Lliures construïm el país
que volem. Perquè un país més
lliure és un país més just.

(Re)Volta
Trobades i passejades per
fomentar la cohesió social
Seguim apostant per la cohesió social com a eina
indispensable per un millor futur per al país. Un dels
projectes que s’han iniciat és el (Re)Volta, una activitat
d’intervenció sociocomunitària basada en trobades i
passejades amb diversos col·lectius. Amb aquesta iniciativa
es pretén reforçar la cohesió social tot impulsant el teixit
associatiu i la reducció de l’estigmatització territorial.
El (Re)Volta consisteix en passejades guiades pels barris
perifèrics de les ciutats amb una una conversa posterior,
dinamitzada entre els participants amb diversitat d’edat,
gènere, classe social i llocs i barris de procedència.
L’activitat és una experiència cultural on la veu dels
protagonistes, el territori i les lluites compartides
esdevenen un lloc de trobada. Les primeres activitats
s’han fet a l’Hospitalet de Llobregat i als barris barcelonins
del Carmel i Horta-Guinardó. Fins a finals d’any, n’hi ha
previstes una trentena més on s’espera la participació de
mig miler de persones.

La pobresa en xifres

24,7%

358.830

52,7%

14.000

Gairebé un de
cada quatre catalans
està en risc
de pobresa
o exclusió social

persones
sense feina

Més de la meitat
dels catalans té
dificultats per
arribar a final
de mes

A Catalunya hi ha
14.000 persones
sense llar,
de les quals 5.400
dormen al carrer
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La llum
de la
llibertat
Fes que llueixi
al teu balcó

Ajuda’ns a ser més forts i més lliures
Entra a botiga.omnium.cat

