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Estimadíssim soci,

Des de la Presó de Lledoners, més de 184.000 compromisos com 
el teu són motiu de responsabilitat, però també d’esperança. 
Després d’un 2020 marcat per la pandèmia que fa estralls i pel 
conflicte polític que demana una solució política negociada amb 
l’Estat, el 2021 continuarà exigint el millor de cadascú de nosaltres 
per la República i el dret a viure dignament als Països Catalans.

Els presos i els exiliats polítics no som la representació de cap 
derrota, sinó un pas útil més cap a la victòria. Els poders de l’Estat 
no han pogut eliminar la voluntat insubornable de la societat 
catalana. Per això, l’amnistia esdevé una lluita compartida contra 
els cants de sirena. Aprofitem cada embat de l’Estat per avançar 
plegats. Necessitem passar de la protesta a la proposta, mitjançant 
un nou horitzó comú, des de la maduresa, el sentit d’estat i la 
plena assumpció de les conseqüències que se’n derivin.

Denunciem un estat que augmenta la despesa militar i encobreix la 
corrupció borbònica, mentre l’autèntica fractura social, la desigualtat 
i la pobresa creix fins a nivells intolerables. Plou sobre mullat, i 
normalitat també volia dir un de cada quatre catalans en risc d’exclusió. 
El projecte Lliures és una eina de transformació social i nacional. 

El pressupost públic dedicat a la cultura és de del 0,7%, i això és no 
entendre que l’accés a la cultura és un dret fonamental que permet 
garantir la igualtat d’oportunitats de tots els nostres conciutadans. 

Són temps difícils, però saber què cal fer elimina la por. 
L’empoderament col·lectiu és el millor antídot contra la resignació. 
Òmnium Cultural seguirà fent de la cultura la millor palanca de 
cohesió i futur compartit. Per sortir-nos-en, lluny de retrets o 
laments, és essencial que el català deixi de ser bandejat i que siguem 
capaços de normalitzar-lo com a llengua comuna i de trobada.

Gràcies al teu compromís, la feina feta és enorme. 
Però necessitem més mans, caps i cors que mai. Ser 
més per ser i fer arreu del país i el món sencer. 

Aquest 2021 celebrarem 60 anys de vocació de servei a la llengua, 
la cultura i el país; 60 anys d’autoestima i esperança en tots els anys 
que vindran, conscients que la nostra raó d'existir és vetllar per la 
pluralitat de l'independentisme com a eix central del catalanisme; 
i ser tan perseverants com diligents, sense esperar res a canvi.

Gaudim cada minut que ens regala la vida. Aquest és un bon 
homenatge als qui ens han deixat abans d’hora per la Covid i als herois 
anònims que lluiten als hospitals, les escoles o els teatres per tots 
nosaltres. Que la cultura ho inundi tot i una abraçada ben forta als qui 
pateixen més durament la repressió; Òmnium mai no us deixarà sols.

Visca Catalunya lliure!

Jordi Cuixart
10è president d’Òmnium Cultural
Presó de Lledoners, 11 de desembre del 2020

60 anys de vocació 
de servei al país

AMNISTIA ARA!
L’amnistia és el primer pas per 
desjudicialitzar el conflicte polític 
i cercar una solució dialogada 
entre Catalunya i l’Estat que ha de 
culminar amb l’exercici del dret 
a l’autodeterminació. És l’únic 
antídot davant del joc brut d’un 
estat repressiu i democràticament 
ferit, i és la condició que Òmnium 
Cultural posa sobre la taula per 
iniciar una negociació real 

amb el govern espanyol. 
Però l’amnistia no només és això, 
sinó que també és un moviment 
immens, un clam amplíssim de 
la societat civil catalana que 
compta amb el suport del 80% de 
la ciutadania. Una proposta que 
es planteja com a resposta política 
per abraçar tots els represaliats, ja 
que sense l’amnistia no és possible 
arribar a un acord democràtic 

de resolució del conflicte per 
a tothom. Per això, Òmnium 
demana l’aplicació d’una amnistia 
com a única via legítima, 
democràtica, políticament viable 
i jurídicament possible per posar 
el comptador a zero i avançar cap 
a l’autodeterminació. En aquest 
marc s’ha iniciat una recollida 
massiva de signatures al carrer 
per demanar una llei d’amnistia. 

Clam transversal i gran consens de país
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Davant la inexistent resposta del govern 
espanyol a una amnistia, Òmnium ha 
donat un pas més i ha instat els partits a 
impulsar l’amnistia. D’aquesta manera 
es visualitza una proposta de consens 
que ja compta amb un ampli suport de 
la ciutadania i es fa evident la unitat 
estratègica del catalanisme en aquest punt. 

Òmnium crida a la unitat contra la repressió 
i insta els partits a passar de la resposta a la 
proposta i a tirar endavant una amnistia que 
permeti posar el comptador a zero. Els juristes 
asseguren que aprovar una llei d’amnistia 
és possible jurídicament i perfectament 
legal, ja que la Constitució espanyola 
només prohibeix els indults generals. 

UNA LLEI 
D’AMNISTIA

L’exposició arribarà a les principals ciutats del paísNo contempla tothom Una via legal i possible

Coincidint amb els tres anys de 
l’empresonament de Jordi Cuixart i Jordi 
Sànchez, Òmnium promou el 16 d’octubre 
una instal·lació artística per denunciar la 
repressió i exigir l’amnistia per al conjunt 
de represaliats. Aquesta obra s’inspira en 
l’acció que, anys enrere, havia realitzat 
l’ONG Human Rights Watch a la Grand 
Central Station de Nova York. Amb múltiples 
paral·lelismes, Òmnium desplega una 
instal·lació similar a la Plaça Catalunya de 
Barcelona amb 200 cel·les, on es veuen 
represaliats polítics i socials, entre els quals 
Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, la resta de 
presos polítics i exiliats, però també al Dani 
Gallardo, l’Adri i la Tamara, els membres de 
la Sindicatura Electoral; els condemnats per 

Ni l’indult, ni tampoc la reforma del Codi 
Penal que promou el govern espanyol són 
solucions vàlides per a Òmnium, ja que 
aborden parcialment la situació dels presos 
polítics, però no abracen el conjunt dels 
ciutadans represaliats per defensar drets 
fonamentals. El president, Jordi Cuixart, té 
clar que l’indult forma part d’una estratègia de 
maquillatge de l’executiu de Pedro Sánchez, 
igual que la reforma del Codi Penal. Són 
mesures insuficients: no posen fi a la 
repressió incessant i creixent de l’Estat espanyol 
i no impliquen abolir la sedició, un delicte 
totalment anòmal a les legislacions de les 
democràcies consolidades. L’amnistia és l’única 
de les propostes sobre la taula que aborda la 
repressió al conjunt de la població catalana. 

la consulta del 9-N; l’Ibrahim i el Charaf, o 
els perseguits per les accions del Tsunami 
Democràtic i el 23-F. La instal·lació convida 
la ciutadania a acostar-s’hi i treure un dels 
1.600 barrots, simbòlicament representats 
per bolígrafs, que empresonaven els 
activistes socials i els polítics. Amb aquests 
bolígrafs, els ciutadans poden signar a favor 
de l'amnistia de Jordi Cuixart i la resta de 
persones represaliades. En el seu conjunt, 
l’acció es converteix en una al·legoria a la 
llibertat i un clam ciutadà per l’amnistia 
i la fi de la repressió. A part de Barcelona, 
l’exposició també es podrà visitar els 
pròxims mesos en altres punts del país 
com Terrassa, Sant Cugat, Girona, Cornellà 
de Llobregat o Mataró, entre d’altres.

200 cel·les, 
1.600 barrots i una amnistia

LA TRAMPA 
DE L’INDULT
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1 president

+ de 1.000 ferits

+ de 70 periodistes

9 exiliats

+ de 700 ciutadans 15 bombers

18 docents 

29 investigats

18 investigats

+ de 700 alcaldes

12 condemnats
pel Judici a la Democràcia

investigats des del 2017 investigats

Pel Tribunal de Comptes

per clonar webs tancades

investigats per la fiscalia per 
donar suport al referèndum

investigats

de la Generalitat inhabilitat

per l’1-0

ferits

+ de 370 manifestants
ferits des del 2017

La repressió de l’Estat espanyol contra
l’independentisme ha estat incessant 
des del 2017 i fins al 2020

UN ESTAT SENSE ATURADOR Marcel Mauri
Vicepresident i portaveu 
d’Òmnium Cultural

Deia l'enyorada Muriel Casals que Òmnium 
-la nostra entitat, la de tots- havia de ser 
sempre l'últim pont, la baula resistent que 
en última instància serviria per reconstruir 
la cadena. Com a dona avançada als seus 
dies que va ser, la Muriel ens emplaçava 
a fer d'Òmnium el lloc amable, el punt 
de trobada quan les relacions entre les 
diverses sensibilitats del catalanisme i del 
sobiranisme estiguessin més fràgils que mai.

Amb la repressió com a única resposta a les 
ànsies de llibertat dels catalans i les catalanes, 
els poders de l'Estat han dedicat milions d'euros 
públics i tota l'activitat de les seves clavegueres 
a escapçar el moviment independentista. I 
a vegades pot haver semblat que ho hagin 
aconseguit. Però, si per un moment es 
pensaven que aquesta entitat nascuda 
durant la nit de la dictadura abandonaria la 
tasca i l’esperança, és que no ens coneixien. 
Portem gravades al pit les paraules del poeta: 
"viure és provar-ho infinites vegades".

I és també per això que, de la mà d'en Jordi 
Cuixart i amb la complicitat de desenes 
de persones de tots els espais, avui podem 
celebrar una estratègia antirepressiva 
compartida. Malgrat les desavinences 
notòries en l’independentisme, hem estat 
capaços de traçar un camí compartit per 
reclamar l'únic instrument que reconeix 
l'existència del conflicte polític i la 
necessitat d'exercir l'autodeterminació 
per solucionar-lo: l’amnistia. 

Si, davant la greu crisi social i sanitària, el 
sobiranisme vol reconstruir el país; si, de 
veritat volem convertir-lo en una república, 
ens caldrà seguir els camins que ha obert 
l'amnistia: els de la unitat estratègica i la gestió 
responsable de la divergència. Els ho devem 
als més de 2.850 independentistes perseguits 
per batallar cada vot, cada dret, cada pas fins a 
l'autodeterminació. Des d'en Jordi Cuixart fins 
a en Francisco i en Moisès, socis d'Òmnium 
Nou Barris condemnats a més de 1.600 dies 
de presó per protestar contra la repressió 
de l'Estat. Per tots ells, i per aixecar el país, 
continuarem teixint més que mai l'Òmnium 
de les lluites compartides. Perquè no hi ha 
res més bonic que lluitar per la llibertat.

Ponts des de l’amnistia 

* Les dades exposades són vives i sorgeixen de diversos informes de l’Oficina de 
Drets Civils i Polítics de la Generalitat, l’Associació de Municipis per la Independència, 
el Síndic de Greuges, el SIRECOVI, Alerta Solidària, Media.cat o Som Defensores, entre 
d’altres. A principi del 2021, la xifra ja ascendeix a més de 3.000 represaliats.
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El 17 de juliol, primer dia de tercer grau per als presos 
polítics, Jordi Cuixart torna per primer cop a la seu 
d’Òmnium i ho fa de la mateixa manera que tres anys 
abans n’havia sortit: com a president. “L’Estat espanyol 
mai no decidirà qui és el president d’Òmnium”, diu 
després de més de 1.000 dies empresonat. Acompanyat 
per membres de la Junta Nacional i les territorials, 
Cuixart afirma: “No renunciarem a seguir lluitant, la 
presó mai no serà el límit”. I assegura que allò que li ha 
donat força és la determinació de la societat civil: “Sense 
l’exemple del Jordi Porta, sense l’exemple de la Muriel, 
dels fundadors, i sense l’exemple de tots vosaltres, homes 
i dones lliures que heu deixat de tenir por, jo no hauria 
pogut resistir ni un dia a la presó”. “Ha estat un orgull 
enorme ser a la presó i seguir-hi sent per defensar els 
drets i les llibertats”, diu abans de retornar al seu despatx, 
que ningú més no ha ocupat des del seu empresonament. 
Però els poders de l’Estat no triguen a respondre.

El 28 de juliol, la cúpula judicial tomba el tercer 
grau. A instàncies de la Fiscalia, el poder judicial 
impedeix als presos polítics que compleixen 
condemna a la presó de Lledoners disposar d’aquest 
dret penitenciari i dicta de nou l’ingrés immediat 
a presó. Amb una diligència extrema, el Suprem 
s’atribueix, així, unes competències que mai no 
ha tingut, i canvia de forma inèdita les regles del 
sistema penitenciari i de reinserció, fent una esmena 
a la totalitat a la independència dels centres. Un 
autèntic “155 a les presons”, com ho considera més 
tard el president d’Òmnium. Aquell dia, des de les 
portes de Lledoners, Cuixart afirma: “Amb tercer 
grau o sense, amb 100.2 o sense, no és que no 
vulguem, és que no podem deixar de seguir lluitant 
per la llibertat dels Països Catalans, i aquesta 
és la raó per la qual avui ens tornen a tancar”.

EL 155 A LES PRESONS
El Suprem triga 11 dies a tombar el tercer grau dels presos polítics Espanya vulnera tractats internacionals

L’1-O NO S’OBLIDA

UNA CONDEMNA SEGURA

Tres anys després de l’1 d’octubre, 
la violència policial contra els 
ciutadans que volien exercir el 
seu dret a vot continua impune. 
Òmnium Cultural té clar que els 
responsables de la brutalitat contra 
la ciutadania han de ser jutjats, i per 
això anirà fins al final en els processos 
d’acompanyament a les víctimes i es 
personarà com a acusació popular. 
Com a principal entitat de la societat 
civil i una de les que té més socis 
d’Europa, Òmnium seguirà sent 
pal de paller perquè l’Estat espanyol 
passi comptes davant la justícia, 
i per això ha iniciat una ofensiva 
estatal, però també internacional, 
contra els màxims responsables 
de la violència policial de l’1-O. 
L’entitat continuarà al costat de les 
víctimes i les acompanyarà durant 
els processos judicials. Així, s’ha 

Òmnium ha denunciat davant 
les Nacions Unides i el Consell 
d’Europa que Espanya encara 
no ha investigat la violència de 
l’1-O, malgrat que té l’obligació 
de fer-ho, segons indiquen 
diversos tractats internacionals 
com el Conveni Europeu de Drets 
Humans o el Conveni contra la 
Tortura de les Nacions Unides. 

En aquest sentit, l’advocat 
internacional d’Òmnium, Olivier 
Peter, ja ha advertit que, si Espanya 
no obre una investigació d’ofici 
sobre la violència de l’1-O, els fets 
desembocaran al Tribunal Europeu 
de Drets Humans d’Estrasburg, on 

Òmnium, acusació popular en les principals causes 
per la violència policial contra la ciutadania

personat com a acusació popular 
en les principals causes obertes, 
com ja ha fet en el cas de Barcelona 
i Girona, i ho farà també a Manresa i 
Mataró, entre d’altres. En tots aquests 
casos, Òmnium seguirà denunciant 
la repressió i la violència d’estat 

exercida contra la ciutadania, i traurà 
a la llum l’entramat politicopolicial 
de l’operatiu, que fa evident la 
inacció tant de la Fiscalia com del 
Ministeri d’Interior, que han intentat 
impedir que s’investiguin els fets. 

El dia 1 d’octubre del 2017, 2,2 
milions de catalans exerceixen el 
dret a l’autodeterminació participant 
en un dels majors gestos de 
desobediència civil que s’ha vist mai 
a Europa. Durant l’1-O, vota el 43% 
de la població de Catalunya, malgrat 
l’enorme desplegament policial: més 
de 1.000 persones són víctimes de la 
violència policial. Coincidint amb els 
tres anys de l’1-O, Òmnium  ha tret 
a la llum dades sobre els sobresous 
que van cobrar els agents de la 
Guàrdia Civil i de la Policia Nacional 
espanyola: 42 milions d’euros.

s’espera una “condemna segura." 
En els últims anys, Espanya ja ha 
estat condemnada 10 vegades 
per no investigar denúncies de 
tortura contra els poders de l’estat. 
A més, que s’obri una investigació 
és un dels clams de les principals 
organitzacions internacionals 
de defensa dels drets humans, 
com Amnistia Internacional, 
l’Organització Mundial contra la 
Tortura o Front Line Defenders.

OFENSIVA 
CONTRA ELS 
RESPONSABLES 
DE LA VIOLÈNCIA 
DE L’1-O
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La societat civil s’ha tornat a 
manifestar, coincidint amb la 
visita del Borbó a Barcelona, 
amb una gran cadena humana 
organitzada de manera transversal 
per entitats, partits i sindicats. 
Felip VI pretenia passejar la seva 
impunitat pels carrers del país i, un 
cop més, la ciutadania ha deixat 
clar que Catalunya no té rei! 

D’altra banda, el 12 d’octubre
ha tornat a ser un dia laborable.
L’entitat no celebra la Hispanitat
entenent que no hi ha cap raó
per commemorar la festa d’un
estat que vulnera els drets i les
llibertats més fonamentals, i
ignora i reprimeix els anhels de
democràcia i llibertat d’una part
molt important de la ciutadania.
Enguany, s’han col·locat senyals
de perill d’estat davant de diversos
edificis militars de Catalunya per
assenyalar els poders de l’Estat.

Denunciar els poders de l’Estat 
que impedeixen que s’exerceixi 
el dret a l’autodeterminació, des 
de la monarquia, les clavegueres 
o el poder judicial, fins a l’últim 
indici de corrupció o mala praxi 
policial. Aquest és l’objectiu de 
l’entitat davant un estat que ha 
fet una triple fallida democràtica, 
social i econòmica, i que la crisi de 
la Covid ha deixat encara més al 
descobert: seguir desemmascarant 
i debilitant els poders de l’Estat 
perquè volem una República 
catalana lliure i justa per a tothom. 

La monarquia espanyola està 
marcada per la corrupció i per ser 
un sistema antidemocràtic des de fa 
segles. És un règim imposat i hereu 
del franquisme, no està sotmès a 
cap control i suposa una autèntica 
anomalia en les democràcies 
modernes. La monarquia no 
reflecteix la realitat social: està 
repleta de privilegis, gaudeix de 
palaus i sous desmesurats i sense 
de suport ciutadà. La corrupció 
l’envaeix i blinda la seva impunitat 
gràcies a l’opacitat que l’envolta. 
Quina és la seva fortuna? Com 
l’ha aconseguit? És un gran secret 
gràcies a la complicitat dels 
poders de l’Estat. Però ni el rei és 
inviolable, ni té poder diví, ni està 
per sobre de la resta de ciutadans. 
És el moment de destapar la 
corrupció de la monarquia per totes 
les vies possibles i dir: Coronaciao!

Òmnium interposa una 
querella contra el rei emèrit. 
L’entitat ha presentat davant del 
Suprem una querella criminal contra 
Joan Carles de Borbó per presumptes 
delictes vinculats a la corrupció, 
el blanqueig de capitals i el frau 
fiscal. La querella, curiosament, ha 
recaigut a mans d’un vell conegut: 
el magistrat Manuel Marchena, el 
mateix que va condemnar Jordi 
Cuixart a nou anys de presó en 
un judici ple d’irregularitats. 

Òmnium posa en qüestió les 
activitats de l’exmonarca que, 
durant anys, va dur a terme 
negocis privats amb ànim de 
lucre, aprofitant-se de la seva 
condició de cap d’Estat. L’admissió 
a tràmit (o no) de la querella donarà 
moltes pistes sobre la veritable 
voluntat d’investigar el borbó.

La via internacional: Suïssa. 
La justícia del país helvètic és una 
de les que que està investigant més 
a fons la corrupció del Borbó. Per 
això, Òmnium ha demanat al seu 
govern que, aplicant la llei, bloquegi 
els fons del rei emèrit en aquest 
país. Diversos diputats suïssos 
ja han forçat el Consell Federal a 
respondre en seu parlamentària 
sobre l’origen il·lícit de la fortuna 
de l’emèrit. És una iniciativa del 
diputat socialista Christian Dandrès, 
secundada per una vintena de 
diputats més, que compta amb el 
suport de diverses associacions 
de defensa dels drets humans. 

I és que, mentre la justícia i els 
partits polítics suïssos s’interessen 
per qüestionar la corrupció del 
borbó, els seus homòlegs espanyols 
no hi mostren el mínim interès.

FEM-LA CAURE!

CORONA CIAO
Acusem i 

denunciem 
els poders 

de l’estat

#CoronaCiao
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PLOU SOBRE MULLAT
150.000 € al servei de nou entitats
per l’emergència social

Lliures… de pobresa, d’exclusió i 
de desigualtats ha engegat en ple 
confinament una marató solidària 
per l’emergència social davant la 
crisi de la Covid-19.  
 
Així, aquest projecte impulsat per 
Òmnium Cultural, Entitats 
Catalanes d’Acció Social (ECAS) 
i Coop57, ha posat a disposició de 
nou entitats 150.000 euros recollits 
durant el maig en una convocatòria 

extraordinària per finançar projectes 
transformadors, emancipadors i 
innovadors, de caràcter col·lectiu i 
amb base comunitària.  
 
Totes tres entitats tornen a posar 
l’emergència social al centre 
del debat per sumar en les lluites 
compartides contra les desigualtats 
i no deixar ningú pel camí. 

La gran marató de país Esprint 
Solidari ha esdevingut el front 
comú de la societat civil per recollir 
recursos que ajudin a combatre el 
coronavirus, frenar la pandèmia i 
pal·liar els efectes de la greu crisi 
sanitària, social i econòmica que 
l’acompanya. Els 400.000 euros 
recaptats en poc més d’una 
setmana han servit per donar 
empenta a quatre projectes concrets 
(a l’esquerra). L’objectiu de sortida 

de 200.000 euros s’ha doblat en poc 
més de 48 hores: l’entitat ha afegit 
un euro per cada euro que hi ha 
aportat la ciutadania. En un moment 
d’excepcionalitat i urgència sanitària 
i social, Òmnium posa tota la seva 
estructura al servei de la lluita contra 
el virus i assumeix el lideratge 
civil que li correspon com a entitat 
amb més socis del país amb la 
voluntat de ser útil a la ciutadania.  

ESPRINT SOLIDARI
Més de 400.000 euros 
contra la Covid-19

Més de 50.000 llibres venuts 
a llibreries d’arreu dels Països Catalans

OBRIM LES LLIBRERIES!

Amb l’objectiu de fomentar 
la compra de llibres durant el 
confinament, Llibreries Obertes 
s’ha consolidat com la iniciativa 
solidària més important destinada 
a aquest sector. A través del web, 
s’han posat a disposició dels lectors 
més de 7.000 títols per comprar i, 
tot seguit, decidir a quina llibreria 
es volia encarregar. Les llibreries 
han rebut el 100% de l’import de 
la venda i, quan van tornar a aixecar 

la persiana després de gairebé 3 
mesos tancades, els lectors van 
poder-se endur a casa els llibres 
escollits. A les portes de Sant Jordi, 
Òmnium Cultural assumeix el 
projecte, engegat per la cooperativa 
SOM i l’agència Mortensen. En 
total, es van vendre més de 50.000 
llibres, una xifra que suposa una 
injecció de gairebé un milió d’euros 
per a les 475 llibreries adherides. 

Què diuen 
els llibreters?

La ciutat invisible, 
Barcelona. 
Irene Jaume
"Gràcies per ajudar 
el comerç local 
quan més ho necessita."

La Llibreteria, Gelida.
“Aquesta és la clau de 
Llibreries Obertes: suport 
mutu i difusió. Gràcies!"

Llibreria Gaudí, Tarragona. 
Montsant Fonts
"Gràcies per voler que 
tornem a apujar la persiana."
.
Llibreria la Cultural, 
Vilafranca del Penedès. 
Quim Jubert
"Gràcies per fer d’un Sant Jordi 
diferent una diada 
excepcional."

Llibreria Fan Set, València.
Núria Cadenes
“Una iniciativa positiva i 
preciosa! Afegiu-vos-hi! 
Perquè el món no deixi 
de rodar, aconseguirem 
de mantenir les 
Llibreries Obertes!.”

Resposta Coronavirus! 
Hospital Clínic de Barcelona 
Investiga una cura per frenar 

i combatre la Covid-19. 

Antoni Trilla: “Hem fet camí, 
però encara ens queden metres 

per arribar a la fita final.”

Banc dels Aliments
Recaptació i distribució 

d’aliments a persones en situació 
de precarietat alimentària.

Roser Brutau: “Moltes famílies 
recorren a la nostra ajuda; ara, 
més que mai, ens necessiten.”

Col·legi de Metges de Barcelona 
i Fundació Àngel Soler Daniel

Material sanitari, compra de 
tests i equipaments mèdics. 

Jaume Padrós: “Gràcies a l’Esprint, 
fem arribar equips de protecció 

als qui estan a primera fila.”

#JoEmCorono 
Busca vacuna i tractament 

precoç per reduir la transmissió 
comunitària i frenar l’epidèmia.

Bonaventura Clotet: “Si tothom 
té sensibilitat per ajudar a la 

recerca, tindrem un món millor.”

Immersos en el confinament derivat 
de la Covid-19, l’entitat ha engegat 
la campanya "Dona’m la mà", una 
xarxa solidària que posa en contacte 
diferents sectors i necessitats per 
donar suport als més vulnerables 
aprofitant la capacitat d’incidència 
i mobilització de la qual disposa 
Òmnium.  
 
Com recorda el president, Jordi 
Cuixart, “ara és el moment de posar 

DONA’M LA MÀ

60 anys de compromís amb la 
cohesió per fer front a aquesta 
crisi sanitària, social i econòmica, 
i superar-la entre tots i totes”. 
D'altra banda, el vicepresident 
Marcel Mauri, ha fet prevaldre el 
paper de les juntes territorials, 
que en el marc del "Cuidem-
nos", en menys de 15 dies han 
contactat amb més de 4.000 
socis i sòcies majors de 75 anys 
per vetllar pel seu benestar.

Xarxa solidària de suport
als més vulnerables
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Aixequem el país
La crisi de la Covid-19 ha fet aflorar les desigualtats i, alhora, la necessitat d’enfortir 

l’autoestima col·lectiva. Defensem les lluites compartides i no deixem ningú pel camí.

iae noricione cul verio, notiam. Tili, nor

12 | Solidaritat Solidaritat | 13



JOAN FONTCUBERTA
“Mirades des del 
confinament fa pinya 
per sortir-nos-en”

“Mirades des del confinament” és un 
projecte colossal, amb més de 60.000 
fotografies. L’arribada de la Covid va 
obligar a un canvi de plantejament.

Sí, la idea inicial va quedar en suspensió, però 
això ens donava l’oportunitat de buscar-hi un 
altre sentit: resiliència, pensar un document de 
com la gent resisteix psicològicament aquesta 
reclusió global tant temps, la tragèdia que 
suposa per a moltes famílies, tant pels afectats 
per la malaltia, com per l’atur, el tancament 
de negocis... era una situació dramàtica. 
Ens va semblar que aquesta convocatòria de 
fotomosaic podia ser una eina de participació 
col·lectiva, de fer pinya per sortir-nos-en. 

El resultat, un mural amb 11 
fotografies i 64.000 imatges.

Sí, semblen moltes, però sempre es pot 
mirar el got mig ple o mig buit. Són més 
que suficients per fer un mosaic de qualitat, 
però, com més se’n tinguin, millor.  La 
gent va entendre que li demanaven “la” 
foto, una foto única, una síntesi visual del 
confinament i de les vivències d’aquelles 
setmanes. Em sembla molt interessant de 
quina manera el contingent gràfic resultant 
desplega un inventari sociològicament 
representatiu del que ha estat el confinament. 

I com entenia la gent el sentit 
“fotogràfic” d’estar tancats a casa?

Hi ha moltes fotos de paelles, de pa fet a 
casa, d’arcs de Sant Martí, de selfies amb 
mascareta, de gent fent-se petons... I escenes 
de natura, potser perquè l’enyoràvem. I 
moltes roses, perquè hi va haver Sant Jordi 

entremig. En conjunt, és una radiografia 
indicativa de les dèries del moment. 

Per què un fotomosaic?

Cap a començament del 2000, vaig començar 
a utilitzar un software de fotomosaics i 
vaig fer un seguit d’obres que anomenava 
“Googlegrames”. A partir d’unes paraules 
de cerca a Google, es generava un mosaic 
de milers d’imatges captades d’internet. 
Era una eina que em permetia posar en 
relació paraules i imatges. Però el mosaic 
ja m’interessava de sempre perquè té 
una estructura gràfica que precedeix la 
imatge digital: els romans feien servir les 
tessel·les, nosaltres fem servir píxels. La 
tecnologia ha canviat, però la lògica de 
construcció de la imatge és la mateixa.

Ara hi haurà una altra obra coral 
icònica que explicarà el simbolisme 
del temps viscut.  On veurem l’obra? 

L’obra estarà composta d’una seqüència d’11 
retrats representatius dels col·lectius que 
homenatgem, on cada personatge fa el signe 
d’una lletra de l’alfabet dactilològic -la llengua 
de signes-, formant la paraula “solidaritat”.  
Estem treballant sobre la base d’instal·lar el 
mural a Igualada com un reconeixement 
a la ciutat que ha estat el punt 0 de la 
pandèmia a Catalunya. Tindria, aleshores, 
una dimensió simbòlica molt coherent. I 
deixar el llegat d’una obra permanent en 
l’espai públic significa correspondre a l’esforç, 
l’emoció i l’entusiasme de tots els qui hi 
van contribuir, que segurament tenien el 
precedent del mural del petó com a referent.

> Laura Pinyol

Joan Fontcuberta (Barcelona, 1955), 
fotògraf, és autor del projecte “Mirades des 
del confinament”. Ha estat reconegut amb 
premis de prestigi, com el Premi Nacional de 
Fotografia; el Chevalier de l’Ordre des Arts 
et des Lettres, pel Ministeri de Cultura de 
França; el Premi Nacional de Cultura; el Premi 
Hasselblad de Fotografia, o el Premi Ciutat 
de Barcelona. L’any 2020, la Université Paris 
VIII el va nomenar Doctor Honoris Causa. 

ENTREVISTA 
A JOAN FONTCUBERTA
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EVOLUCIÓ EN Nombre de socis 2010 - 2020
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*Seus territorials d'Òmnium Cultural

Òmnium, l’entitat civicocultural 
més gran d’Europa
Tot i el context de crisi sanitària, social i 
econòmica, Òmnium Cultural segueix 
creixent a un ritme estable, i es consolida 
com l’entitat civicocultural més gran 
d’Europa: des de principi d’any, compta amb 
el suport de més de 182.000 socis i sòcies. 
Però l’entitat vol continuar creixent, i és per 
això que ha impulsat la quota mínima d’un 
euro mensual, perquè els motius econòmics 
no siguin un obstacle per formar-ne part 
i sumar-se a la defensa de la cultura, la 
llengua, els drets civils i la cohesió social. 

Pel que fa al desplegament territorial, 
aquest any s’ha complert un dels objectius 
marcats, que és el de tenir presència a tot 
el país amb quaranta-tres seus territorials i 
sis gestores. A més, l’entitat també segueix 
creixent en nombre de socis a la resta 
dels Països Catalans i a l’estranger.

Marcel Mauri ha estat reelegit vicepresident 
d’Òmnium Cultural en la primera assemblea 
telemàtica de la història de l’entitat. Aquesta 
assemblea ha tingut un format inèdit 
a causa de la pandèmia sanitària de la 
Covid-19. Tot i això, més de 20.000 socis 
han exercit el seu dret a vot, i han ratificat 
Mauri com a vicepresident per unanimitat. 

Durant la retransmissió, s’ha visualitzat un 
vídeo gravat especialment per a l'ocasió en 
el qual el president d’Òmnium, Jordi Cuixart, 
ha denunciat que ja fa més de 1.000 dies que 
està empresonat, i ha assegurat que el seu 
objectiu és “mantenir la serenor i determinació 
per sortir de la presó com a president 

d’Òmnium” i “no cedir al xantatge de l’Estat 
per respecte als socis i a la ciutadania”. Per 
la seva banda, Mauri ha destacat la voluntat 
de l’entitat d’afeblir els poders de l’Estat. 

Durant l’assemblea, s’ha aprovat el tancament 
econòmic del darrer exercici i s’han incorporat 
quatre nous membres a la Junta Directiva: 
Neus Torbisco,  exlletrada interina al TEDH 
i Catedràtica de Drets Humans; Umair Dar, 
mediador intercultural i un dels portadors de 
la pancarta a la manifestació del 10 de juliol 
de 2010; Paco Poch, doctor en Comunicació 
i reconegut productor de cinema, i Joan 
Pujolar, catedràtic i expresident de la 
Societat Catalana de Sociolingüística.

Primera assemblea telemàtica de la història de l’entitat
Mauri, REELEGIT VICEPRESIDENT

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
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CASASSES 
HETERODOX
Un 52è Premi d’Honor a 
la riquesa, la continuïtat 
i la vitalitat del català.

Els Premis VOC s’adapten a la 
pandèmia i, per això, durant 
els mesos de juliol i agost s’ha 
presentat un festival extraordinari, 
sorgit del confinament: el Festival 
Confitats en Curt. Aquest festival, 
que s’ha fet en format virtual i 
de cinema a la fresca com una 
de les activitats d’Òmnium en 
Ruta, ha recollit produccions 
originals enregistrades en llengua 
catalana, la temàtica de les quals 
ha estat relacionada, directament 
o indirecta, amb l’experiència 
del confinament. El premi del 
jurat l’ha guanyat el curtmetratge 
Confinats amb una nena de 4 anys 

Per tercer any consecutiu, l’acte de lliurament 
del 52è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 
ha estat marcat per l’absència del president de 
l’entitat, Jordi Cuixart, condemnat a 9 anys de 
presó per exercir drets fonamentals. Les seves 
paraules han obert l’espectacle al Palau de la 
Música Catalana amb un vídeo inèdit del president 
d’Òmnium i el guardonat, el poeta Enric Casasses 
i Figueres, quan se li va comunicar el premi. 
Cuixart agraeix a Casasses la tasca realitzada a 
favor de la cultura del país: “Ha estat molt valent 
perquè, més enllà de la poesia que s’escriu, també 
hi ha la poesia que es recita i que es comparteix 
amb la paraula viva. I si alguna cosa podem fer 
de bo, és compartir la cultura”. Enric Cassasses, 
al seu torn, ha rebut el premi amb un “honorat 
amb l’honor” i ha tingut paraules de record per 
al president d’Òmnium: “no cal dir res i tots ho 
sabem. Què hi fa Cuixart a la presó? No ho entenc”. 
Casasses és un dels poetes amb més intensitat 
artística i literària del país. Narrador, dramaturg, 
traductor i amb un repertori profund i extens, 
beu d’una àmplia gamma de corrents artístics, 
i és un referent d’una nova manera de fer 
poesia a Catalunya: “A la meva edat em sento 
com un nen que el deixen seure a la taula 
dels grans”. La vetllada, per primera vegada 
ha comptat amb la participació a escena del 
premiat, així com d’aquells que l’han acompanyat 
al llarg de la seva trajectòria. El vicepresident, 
Marcel Mauri, ha subratllat que èpoques com 
aquesta converteixen la cultura en l’últim 
reservori, i ha defensat la cultura i llengua 
catalanes: “una cultura segura, antídot contra 
la intolerància i el millor instrument per a la 
construcció “d’un país just, cohesionat i lliure”.

La Nit es consolida com 
a cita de referència cultural

EL VOC MULTIPANTALLA

SANTA LLÚCIA 
70 anys

La 70a Nit de Santa Llúcia canvia de format per consolidar 
la gala com la nit de referència del calendari cultural dels 
Països Catalans i esdevenir e l punt de trobada del sector 
editorial i literari: deixa de ser itinerant per celebrar-
se cada any al Teatre Nacional de Catalunya.

Víctor García-Tur s’endú el Premi Sant Jordi amb L’aigua 
que vols, una història que reivindica el dret a una mort digna. 
El pèndol d’Anna Gas és el Premi Mercè Rodoreda de Contes 
i Narracions i la poesia de Miquel Desclot a Despertar-me 
quan no dormo ha guanyat el Carles Riba. Els Pòstits del 
senyor Nohisoc, de Tina Vallès és el 58è Premi Josep M. 
Folch i Torres de Novel·les per a Nois i Noies i Les esferes del 
temps, de Rubén Montañà, el 47è Premi Joaquim Ruyra de 
Narrativa Juvenil. Els lliuradors dels guardons d’enguany són 
persones que, durant la pandèmia, han promogut iniciatives 
culturals d’especial interès pel conjunt del sector.

de Pol Mallafré, entregat durant 
la gala de cloenda del Festival 
Zoom del 28 de novembre.  
La Mostra habitual també s’ha 
reinventat per adaptar-se a les 
circumstàncies, però sense 
renunciar a la presencialitat, i tindrà 
lloc simultàniament en format 
online a través de la plataforma 
Filmin i en format presencial a més 
de 40 poblacions de tot el territori 
durant el mes de febrer. El Comitè 
de Selecció ja ha configurat les 
sessions de la Mostra i en destaca 
una participació de gran qualitat.

“Què hi fa Cuixart a la 
presó? No ho entenc”
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La Flama arriba arreu 
dels Països Catalans

Dona el teu llegat solidari

EN RUTA PER 
AIXECAR EL PAÍS

La Flama del Canigó ha tornat a il·luminar el país 
aquest 2020, adaptada al context actual de pandèmia 
i garantint totes les mesures de seguretat. Gràcies 
als equips de foc, la Flama va viatjar des del cim del 
Canigó fins a més de 3.000 punts d’arreu dels 
Països Catalans sota el lema “Enguany, encenc 
la Flama per tu”, un record per als presos polítics i 
exiliats però també un homenatge a aquells que han 
fet front a l’emergència sanitària, social i econòmica. 
Un any més, la Flama ha arribat la vigília de Sant 
Joan al Parlament de Catalunya de la mà de 
representants de la Junta Directiva d’Òmnium, 
de l’Obra Cultural Balear i d’Acció Cultural del 
País Valencià, per refermar-se com a símbol de 
la unitat de la llengua i la cultura catalanes. 
Acompanyat pel president del Parlament, Roger 
Torrent, el vicepresident d’Òmnium, Marcel 
Mauri, ha destacat que “la Flama del Canigó 
és una invitació a la gent de tots els Països 
Catalans per construir un futur compartit” 
davant la situació “d’excepcionalitat democràtica” 
que té la repressió com a principal exponent.

Si deixes el teu llegat solidari a Òmnium Cultural, 
continuaràs ajudant a millorar la societat de 
les futures generacions. Amb la teva aportació, 
seguirem defensant la cultura, la llengua, els 
drets civils, la cohesió social i l’autodeterminació 
quan tu ja no hi siguis. Si vols saber com fer-ho 
o estàs interessat a rebre més informació, pots 
escriure un correu a llegats@omnium.cat 

“Posar-se en ruta per aixecar el país, pels drets i les
llibertats, per la cultura, l’autodeterminació i l’amnistia,
i en contra d’aquells qui les volen suprimir”. Amb
aquesta frase, el vicepresident, Marcel Mauri, i la 
vicepresidenta, Marina Llansana, han donat el tret de 
sortida a la campanya "Òmnium en Ruta". La
caravana mòbil, inspirada en el bibliobús d’Òmnium
dels anys 70, ha recorregut el país per denunciar la
situació d’excepcionalitat marcada per l’existència de
presos polítics i represaliats, i agreujada per la crisi de
la Covid-19.

Sempre respectant les mesures sanitàries, i pendents
de l’evolució de la pandèmia, la caravana d’Òmnium ha
fet parada a Barcelona, Manlleu, Berga, Santa Coloma
de Farners, Banyoles, Manresa, Olot o Ripoll, entre d’altres.

La ruta també ha acostat arreu del país l’exposició "El
mapa de la repressió", informació del projecte Lliures, i
va incloure debats polítics i literaris, com la presentació
del Premi Sant Jordi de novel·la 2019, Les amistats
traïdes, amb la presència del seu autor, David Nel·lo.

compartim 
Cultura
En plena pandèmia i durant els mesos de confinament
domiciliari, l’entitat ha engegat #CompartimCultura,
una plataforma de continguts digitals per difondre i
compartir la cultura en català. La web és un recopilatori
de totes les iniciatives sorgides de manera espontània
durant el confinament, dividides en quatre eixos: lectura,
audiovisual, música i participació activa. La campanya s’ha
reforçat amb els “Confins Culturals”, streamings adreçats
a tota la població i d’emissió diària com contes infantils,
tertúlies literàries i monòlegs sobre la cultura popular.
Nombrosos rostres coneguts del món cultural i
la societat civil han donat suport a la campanya a
través de les xarxes socials, entre els quals els actors
Lluís Marco i Sílvia Bel; els escriptors Carlota Gurt, 
Víctor Garcia-Tur, Núria Cadenes o Màrius Serra, o els 
periosites Gemma Ruiz i Jordi Nopca, entre d’altres.
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Un futur compartit 
contra les desigualtats
La crisi sanitària provocada per 
la Covid-19 ha portat intrínseca 
una nova crisi econòmica i també 
social que ha aguditzat i eixamplat 
les desigualtats de manera dràstica. 
En aquest context, Òmnium 
Cultural ha adaptat els projectes 
de cohesió per donar-hi resposta. 
I ho ha fet treballant des de 
la base i en xarxa, reforçant 
el teixit social i associatiu 
del país: generant oportunitats 
per a tothom i contribuint a la 
cohesió social com a element 
vertebrador i indispensable per a la 
construcció d’un futur compartit. 

Un dels focus de treball han 
estat les desigualtats educatives 
amb l'impuls del projecte 
Acompanyament Educatiu, una 
col·laboració d’Òmnium amb 

Èxit de participació a la 
Trobada Nacional a Tarragona
Més de 400 persones han participat 
a la Trobada Nacional d’Òmnium 
Cultural de Tarragona, encara 
en un context sense restriccions 
marcades per la Covid-19 durant el 
mes de març. Una jornada de treball 
adreçada a tots els membres de les 
juntes territorials que ha resultat 
tot un èxit de participació i en què, 
durant tot el dia, s’han donat a 
conèixer les principals línies de 
treball de l’entitat per a aquest curs 
2020-2021. Durant la trobada, els 
participants han pogut debatre els 
punts forts i estratègics de l’entitat, 
així com els projectes que es 

diferents col·lectius per generar 
oportunitats per a infants i joves 
des del lleure i compensar la 
pèrdua de vincles i referents 
educatius durant el confinament. 
L’entitat ha establert convenis 
amb el CCCB, el Casal dels Infants 
al Raval, Salt i Badalona per fer 
possible un activitats de lleure 
i tasques d’acompanyament 
educatiu durant l’estiu. I és que 
el 18% dels alumnes en situació 

desenvoluparan durant els pròxims 
mesos, amb l’objectiu de poder-los 
fer extensius tant en l'àmbit nacional 
com en el conjunt de les 43 seus i sis 
gestores que Òmnium té la territori. 

La situació de pandèmia sanitària, 
immediatament després de la 
Trobada Nacional a Tarragona, 
ha obligat l’entitat, d'altra banda, a 
adaptar en format online la segona 
edició de l’Aula de Formació per 
a membres de les juntes directives, 
una activitat que també ha destacat 
per la bona participació. Dos dies 
intensos de formacions i xerrades 

en què s’han tractat temes vinculats 
a la llengua, la cultura, la cohesió 
social i els drets civils, entre 
altres projectes i eixos d’actuació 
d’Òmnium. En el marc de l’Aula de 
Formació, hi han participat també 
diversos professionals reconeguts 
en els seus àmbits, com l’advocat 
de Jordi Cuixart, Benet Salellas; el 
portaveu del Sindicat de Llogaters 
i Llogateres, Jaime Palomera, o 
la sociòloga Eugenia Delgado. 

les desigualtats 
educatives, UN 
focus prioritari

de vulnerabilitat no van seguir 
el curs escolar a distància, 
segons dades de Càrites.

Les (Re)Voltes també s’han adaptat 
a la situació sanitària i s’han 
presentat en format virtual. Les 
Revoltes Confinades han passejat 
pels barris de La Mina, el Bon 
Pastor, les barraques de la Perona 
o el Centre Històric de Lleida. Més 
de 35 entitats amb un paper actiu 
en el teixit comunitari han explicat 
les vivències de la comunitat, amb 
la participació d’una quarantena 
de testimonis que aporten i 
expliquen la seva història de vida 
i experiències durant l’itinerari.
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