Candidatura "Òmnium 2024"
Estimat soci, estimada sòcia,
Quan l'any 1961, en la negra nit del franquisme, un
grup de persones compromeses amb la llengua, la
cultura i el país fundaven Òmnium Cultural, poc es
podien imaginar que gairebé 60 anys després
aquesta entitat es convertiria en l'entitat cívicocultural amb més socis i sòcies d'Europa.
És per a tots nosaltres un honor i una
responsabilitat presentar-nos per a formar part de
la Junta Directiva d'Òmnium, al costat del nostre
president, Jordi Cuixart, i posar-nos al servei dels
183.000 socis i sòcies. Volem que l'entitat segueixi
sent un referent en la lluita per la llengua, per la
cultura i incidint al conjunt de la societat catalana.
I, sobretot, en aquests temps tan durs que ens ha
tocat viure, amb la repressió de l'Estat contra
l'independentisme i les greus conseqüències
socials i econòmiques fruit de la pandèmia, volem
que Òmnium segueixi fidel al compromís de
treballar per un país just i lliure per a tothom. No
ens aturarem fins que en Jordi i la resta de presos
polítics i exiliats siguin a casa. I fins que Catalunya
vegi culminat el seu dret a l'autodeterminació.
Gràcies per la vostra confiança.

2. Llengua i cohesió social per a un futur
compartit

1. Cultura com a eina de transformació social

Maldem per la defensa i promoció de l’ús de la llengua
catalana en tots els àmbits, indispensable per assolir una
societat cohesionada, oberta, acollidora i inclusiva.

Apostem per una cultura com a eina de transformació social
imprescindible per aconseguir una major cohesió social i
l'enriquiment d’una identitat col·lectiva.
Volem contribuir a democratitzar la cultura perquè sigui un bé comú
al servei de tota la societat.
Ens posem al servei del sector cultural del país durament afectat per
la crisi econòmica i social derivada de la pandèmia de la Covid-19.
3. Drets civils, polítics, culturals, socials i nacionals

Volem contribuir a l’enfortiment del teixit social des d’una
mirada comunitària i col·lectiva per fer minvar les desigualtats i
els discursos d’odi que atempten contra la convivència i la
cohesió social.
Volem ser un actor clau en la reconstrucció social del país
davant els reptes sorgits arran de la crisi econòmica i social
prèvia i la derivada de la pandèmia de la Covid-19.

Aspirem a ser una entitat referent en la defensa dels drets civils, polítics, culturals, socials i nacionals amb propostes
emmarcades en la lluita pacífica i no violenta.
Volem continuar exigint la llibertat dels presos i preses polítiques, el retorn de les persones exiliades i la fi de la repressió.
Perseverem en la defensa del dret a l’autodeterminació davant la regressió i manca de qualitat democràtica de l’estat espanyol,
mitjançant la desobediència civil quan escaigui.
4. Denúncia i reconeixement en l’àmbit

5. Construïm República catalana

internacional

Volem contribuir a reforçar i generalitzar el sentiment de pertinença
col·lectiva que ens permeti avançar cap a la República catalana.

Volem continuar sent un altaveu internacional de denúncia de
la vulneració de drets i llibertats per part l’estat espanyol.
Persistim en la necessitat de sumar suports dins de l'estat
espanyol i en la comunitat internacional per promoure una
solució política que passi per exercir el dret a l’autodeterminació
com a dret humà reconegut universalment a tots els pobles.

Volem continuar treballant per assolir una República construïda des
del reconeixement de totes les diversitats -de gènere, origen, religió,
nivell econòmic, etc.- del país i que interpel·li el conjunt de la ciutadania.

Un equip plural, paritari i compromès amb el país i les llibertats
Marcel Mauri i de los Ríos

Joan Vallvé i Ribera

Montse Ortiz i Moran

Vicepresident 1r
Badalona, 1977. Doctor en Comunicació i llicenciat en
Periodisme i Història. És professor de comunicació a
la UPF. Ha treballat en comunicació política. És soci
d’Arrels, l'Ateneu de Sant Roc de Badalona, d'Irídia i
del Grup de Periodistes Ramon Barnils, entre d'altres
entitats. Ha estat cooperant, monitor d'esplai i activista
pels drets civils i lingüístics. Va ser president
d'Òmnium Cultural al Barcelonès Nord.

Vocal 11

Vocal 15

Barcelona, 1940. Casat, dos fills i quatre néts. Antic
escolta. Doctor enginyer industrial. Ha estat secretari
general d’Indústria de la Generalitat, conseller
d’Agricultura i diputat al Parlament de Catalunya i al
Parlament Europeu. Exdegà del Col•legi d’Enginyers
Industrials. Secretari de la Junta de l’Orfeó Català.

Barcelona, 1979. Llicenciada en Ciències Polítiques
i de l’Administració per la UPF i màster en gènere i
desenvolupament per la UB-Cooperacció. Fa més
de 15 anys que milita i treballa al tercer sector i
actualment coordina la unitat de sensibilització i
educació de la Fundació Vicenç Ferrer. En l’àmbit
associatiu ha participat a espais feministes i va
formar part de la Junta d’Òmnium Ciutat Vella.

Joan Pujolar Cos

Vocal 12
Marina Gallés i Clarà

Secretària
Barcelona, 1979. Advocada i màster en Migracions
Internacionals. Especialitzada en Dret d’Estrangeria i
Asil, ha treballat en el seu propi despatx, diferents
multinacionals i ONG. Exresponsable internacional del
Consell Nacional de la Joventut i vocal de la Comissió
Assessora del Consell d’Europa del Fòrum Europeu
de la Joventut. Ha residit a la Xina on va obrir un
despatx legal.

Olot, 1964. Catedràtic de sociolingüística a la
Universitat Oberta de Catalunya, on dirigeix
actualment el Doctorat en Humanitats i Comunicació.
S'ha dedicat sobretot a l'ensenyament de la llengua
catalana i a la recerca sobre els usos socials del
català des de la universitat. Ha estat president de la
Societat Catalana de Sociolingüística i són coneguts
els seus treballs sobre les llengües entre els joves i
sobre els nous parlants de català.

Estimat soci, estimada sòcia,
Blanca de Llobet i Argemí

Vocal 16
Figueres, 1970. Llicenciada en Filologia Catalana.
Modista i dissenyadora de roba. Dedicada també a
la gestió patrimonial, i des de Foixà, al Baix
Empordà, on viu, lidera el projecte empresarial de
roba de la llar An ant, Original Home Textiles.
Òscar Gimeno i Prats

Vocal 17
Paco Poch

Maria Majó i Clavell

Vocalia 13

Vocal 6
Mataró, 1946. Mestra, llicenciada en Filologia
Catalana. Jardinera Educadora pel CICF, Educadora
social i postgrau en Educació intercultural. 41 anys de
mestra a Primària i Secundària, coautora del llibre
‘Hola’ i, un cop jubilada, coordinadora del Projecte
‘Totes Plegades’ per a dones de nova ciutadania.
Vocal d’Educació de l’Associació Veïnal de
Rocafonda. Implicada en l’àmbit cooperatiu,
antiracista i d’educació intercultural.

Igualada, 1951.Doctor en Comunicació Audiovisual
per la Universitat Pompeu Fabra, on ha donat clases
de producció durant 24 anys. Va debutar com a
fotògraf cultural per l’agencia de Montpellier Les
chants du monde i com a cap de producció de
Figarofilms. Productor cinetelevisió amb Mallerich
films i distribuidor amb pacopochcinema. Dirigeix el
màster producció i distribució de
UVic/Mediapro/ECIB/EPAC. Membre del European
Producers Club i European Films Academy.

Barcelona, 1973. Enginyer industrial i MBA, va
estudiar a la UPC, a ESADE i a la New York
University. Professionalment es dedica a la gestió
de la recerca científica com a gerent del Barcelona
Insitute of Science and Technology. En l'àmbit cívic,
ha estat dirigent del Bloc d’Estudiants
Independentistes, el Consell Nacional de la
Joventut, la Plataforma per la Llengua i l’Associació
Catalana de Professionals. Actualment és el
secretari de l’Associació d’Enginyers Industrials de
Catalunya.
Marta Garsaball i Pujol

Maria Neus Torbisco Casals

Umair Dair

Vocal 10
Igualada, 1970. Advocada i Doctora en Dret per la
UPF. Actualment és Senior Research Fellow al Albert
Hirschman Centre on Democracy, i catedràtica de
Drets Humans i Dret Internacional al Graduate
Institute for International and Development Studies
(Ginebra). Especialista en filosofia política, dret
internacional dels drets humans i drets de les
minories. Ha treballat com a consultora en diversos
casos de vulneracions de drets humans i va ser
lletrada interina al Tribunal Europeu de Drets Humans.

Vocalia 14
Gujrat (Pakistan), 1988. Mediador intercultural.
Graduat en Ciències Polítiques i Gestió Pública per la
UAB i formació en l'àmbit fiscal. Ha treballat com a
mediador intercultural i lingüístic en el Consorci
Badalona Sud i altres administracions públiques. És
soci d'Òmnium Badalona i col•labora amb diferents
entitats que treballen per la cohesió social i èxit
educatiu.

Vocal 18
Barcelona, 1971. Advocada i funcionària de la
Generalitat de Catalunya, actualment directora de
serveis del departament d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència. En el món associatiu
prové de l’escoltisme. Va formar part de l’equip
impulsor de la seu d’Òmnium Gràcia, de la qual en
va ser secretària. Actualment és vocal de la Junta
Nacional.

La pandèmia que vivim ens demostra que en
els moments més durs sempre emergeix la
solidaritat i l’esperança col·lectives. Avui,
Òmnium també il·lustra com la força d’un país
és la seva gent, amb més de 183.000 socis
compromesos a no renunciar mai als objectius
fundacionals malgrat la repressió de l’Estat.
Com en qualsevol empresa, organització o
país, els lideratges compartits són l'única
garantia per reeixir. I la presó no ha fet més
que enfortir la confiança en l'equip encapçalat
pel Marcel Mauri, l'esforç compartit per
ambicionar una entitat més forta i gran.
Conjurats per avançar cap a la República
catalana, sense deixar-nos ningú pel camí.
Jordi Cuixart
Presó de Lledoners, 15 de juny del 2020.
Donen suport a aquesta candidatura altres
membres de la Junta Nacional d'Òmnium
Cultural:
Clàudia Pujol
Jordi Bosch
Xavier Antich
Núria Basi

Iolanda Fresnillo
Gerard Pijoan
Lluís Duran

