
1. Benvinguda i salutació a càrrec de Jordi Cuixart,
president d’Òmnium Cultural empresonat des de
l’octubre de 2017

2. Aprovació, si escau, de les Actes de l’Assemblea
General del 22 de gener de 2021

3. Presentació de la memòria d’activitats 2020

4. Presentació i aprovació, si escau, del tancament
econòmic 2020

5. Torn de paraules

6. Cloenda a càrrec de Marcel Mauri, vicepresident
primer d’Òmnium Cultural.

Ordre del dia 
Assemblea 
General



ACTA DE 
L’ASSEMBLEA 
GENERAL 
ORDINÀRIA
Lloc: Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona (CCCB) (Barcelona)

Data: 22/1/2021

Hora d’inici: 19.05 h

Hora d’acabament: 20.05 h





Ordre del dia
Assemblea General Ordinària

1. Benvinguda i salutació de Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural em-
presonat des de l’octubre de 2017.
2. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària del 10 de 
juliol de 2020.
3. Informacions d’altes i baixes de membres de la Junta Directiva.
4. Breu memòria d’activitats del 2020 i presentació i aprovació, si s’escau, del 
Pla de Treball 2021.
5. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost 2021.

1. Benvinguda i salutació de Jordi Cuixart, 
president d’Òmnium Cultural empresonat 
des de l’octubre de 2017
Marina Gallés, secretària, saluda els assistents en nom de la Junta Directiva. Apunta 
que, a causa de la situació sanitària, l’Assemblea General es torna a celebrar en format 
virtual. Trasllada una abraçada per part de la Junta Directiva a totes aquelles persones 
que estan patint durant la pandèmia.

Recorda que l’Assemblea General es convoca per tal de presentar i aprovar, si escau, 
el pla de treball i el pressupost de l’entitat per a aquest any 2021. També es presentarà 
una proposta d’actualització dels estatuts. Més enllà d’aquestes qüestions, es validarà 
l’acta de la darrera Assemblea General, es presentarà la feina feta aquests darrers me-
sos, s’informarà d’algunes altes i baixes de membres de la Junta Directiva i, finalment, 
en Marcel Mauri, vicepresident primer, respondrà algunes de les preguntes i comen-
taris que els socis ens heu fet arribar aquests dies.

També recorda que dilluns passat es van posar en marxa les votacions electròniques 
i s’ha pogut votar fins avui a les quatre de la tarda.

Marina Gallés denuncia que, una vegada més, Jordi Cuixart, president, no podrà 
presidir l’Assemblea General de l’entitat a causa del seu empresonament per motius 
polítics. Informa que ha fet arribar una salutació en vídeo des de la presó de Lledo-
ners, tot aprofitant una de les visites penitenciàries a les quals té dret.

Jordi Cuixart saluda els assistents, lamenta l’excepcionalitat sociosanitària que es viu 
al país i a escala mundial, recorda la seva condició de pres polític per defensar el dret 
de Catalunya a exercir l’autodeterminació i anima tothom a seguir treballant per re-
soldre el conflicte polític.



2. Aprovació, si escau, de l’acta de 
l’Assemblea General Ordinària del 10 de 
juliol de 2020
Marina Gallés, secretària, saluda els assistents. Presenta l’acta de la darrera Assemblea 
General de socis, celebrada el 10 de juliol de l’any passat en format telemàtic. Recorda 
que l’acta forma part del plec de documentació de l’Assemblea. 

Sense res per comentar, dona els resultats de les votacions acumulades al llarg del 
període de votacions. 

Vots a favor: 5.180
Vots en contra: 10
Vots en blanc: 331

· L’Assemblea General aprova l’acta de l’Assemblea General del 10 de juliol de 2020.

3. Informacions d’altes i baixes 
de membres de la Junta Directiva
Marina Gallés, secretària, recorda que l’Assemblea General és l’òrgan que escull i rati-
fica els membres de la Junta Directiva. En aquest sentit, informa que des de la darrera 
Assemblea General hi ha hagut alguns moviments a la Junta Directiva. 

Informa que, al llarg d’aquestes darreres setmanes, un seguit de membres de la Junta 
Directiva han renunciat als seus càrrecs per motius personals i professionals, tot dei-
xant pas a noves persones per pilotar l’entitat els pròxims anys. 

Informa que els membres que enguany deixen la Junta són l’Umair Dar, la Roser 
Sebastià, en Jordi Bosch, el tresorer Pere Carles i la vicepresidenta segona Marina 
Llansana, tot ells presents avui a l’Assemblea. Agraeix i elogia la tasca feta per tots i ca-
dascun d’ells per l’entitat i per la societat catalana al llarg dels darrers anys, en un mo-
ment polític convuls en el qual l’entitat ha viscut un espectacular desenvolupament. 

Apunta que aquest seguit de baixes han comportat alguna reorganització interna. En 
aquest sentit, Clàudia Pujol passa de ser vicepresidenta tercera a segona, i Òscar Gi-
meno, fins ara vocal, passa a ser tresorer de l’entitat.

Informa també que la Junta Directiva, tal com preveuen els estatuts de l’entitat, pre-
senta una proposta de noves incorporacions per cooptació a les places vacants. 



Les noves incorporacions, totes elles majors d’edat, al corrent de pagament i amb un 
any d’antiguitat com a sòcies, són: Mònica Terribas, directora de documentals de 
no-ficció de Mediapro, professora de comunicació a la Universitat Pompeu Fabra i 
periodista amb una llarga i reconeguda trajectòria (vocalia 1); Àngel Castiñeira, Doc-
tor en filosofia i professor de la Universitat Ramon Llull, on treballa especialment en 
les àrees de lideratge, pensament geopolític, valors i sostenibilitat (vocalia 7); Jordi 
Muñoz, professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona (vocalia 14); Jordi 
Arcarons, que es dedica a la implantació de projectes estratègics en organitzacions i 
a les relacions institucionals (vocalia 17), i, finalment, Rosa Maria Codines, inspectora 
d’educació i fins ara presidenta d’Òmnium Tarragonès (vocalia 19). 

Marina Gallés dona la benvinguda a les noves incorporacions, apuntant que cobrei-
xen i reforcen les diferents comissions i espais de treball de la Junta Directiva.

4.- Breu memòria d’activitats del 2020
i presentació i aprovació, si escau, 
del Pla de Treball 2021
Marina Gallés, secretària, recorda que l’Assemblea es convoca, principalment, per 
aprovar el pla de treball i el pressupost d’enguany. Com en altres ocasions, es presen-
tarà en primer lloc una breu memòria d’activitats des de la darrera Assemblea. 

Marina Llansana, vicepresidenta segona sortint, presenta un vídeo amb les activitats 
més destacades dels darrers mesos, marcades per la irrupció de la Covid-19 i la crisi 
sanitària, social i econòmica que l’acompanya. Destaca les activitats que s’han dut a 
terme des de l’entitat per fer-hi front, sense deixar de banda la llengua, la cultura i els 
drets nacionals.

Recorda, en aquest sentit, el gran Esprint Solidari contra la Covid-19 que va recaptar 
435.000 euros per a quatre projectes sociosanitaris impulsats, respectivament, des de 
la Fundació Hospital Clínic, el Banc dels Aliments, el Col·legi de Metges de Barcelona 
i la Fundació contra la Sida. Recorda també la iniciativa solidària “Dona’m la mà” per 
ajudar durant el confinament a tothom qui ho necessités; els milers de fotografies 
rebudes amb diferents “Mirades des del confinament” que l’artista Joan Fontcuberta 
plasmarà en un gran mural, o bé l’impuls a la iniciativa “Llibreries Obertes” per donar 
suport a les llibreries, la literatura i el món editorial davant de la suspensió dels actes  
per la Diada de Sant Jordi, que va comptar amb la complicitat i l’agraïment del sector.

Afegeix que tota aquesta activitat extraordinària s’ha vist reforçada també amb una 
nova edició del projecte Lliures, que ha donat suport econòmic a una nova bateria de 
projectes locals per combatre la pobresa i l’exclusió social, ara encara més agreujades 
per la malaltia.



Marina Llansana valora que ha estat un any complicat, en què ens hem vist més a 
través de pantalles que en persona, però en què també hem comprovat que podem 
sentir-nos propers encara que no siguem tots al mateix lloc. 

Destaca que, després de 3 anys empresonat, hem tornat a tenir en Jordi Cuixart a la 
Seu Nacional de l’entitat, malauradament per molt poc temps. Òmnium ha seguit i 
seguirà demanant la seva amnistia i la de les gairebé 3.000 persones represaliades 
per l’Estat espanyol, un estat del qual hem seguit denunciant els poders, els del Rè-
gim del 78: per antidemocràtics, corruptes i injustos, començant per l’actuació de la 
monarquia espanyola i continuant per les clavegueres de l’estat. Apunta que Òmni-
um seguirà treballant per tal que el dret a l’autodeterminació sigui un dret bàsic i no 
pas un delicte.

Marina Gallés agraeix el ràpid repàs a les activitats dels darrers mesos. Informa que 
diferents membres de la Junta Directiva presentaran el Pla de Treball per al 2021, que 
s’estructura en els sis grans àmbits de treball d’Òmnium: autodeterminació, antire-
pressió, cultura, cohesió social i llengua, internacional i, finalment, creixement, terri-
tori i funcionament.

Xavier Antich, vocal, presenta les línies de treball per a l’autodeterminació, que per-
segueixen quatre grans objectius per tal d’assolir la República catalana: ampliar i 
enfortir la majoria a favor del dret a l’autodeterminació; denunciar la vulneració de 
drets per part dels diferents poders de l’Estat espanyol; empoderar-nos com a societat 
civil, i contribuir a crear una societat més justa, integradora i lliure.

En aquest sentit, hi emmarca la campanya per l’Amnistia, les campanyes de denún-
cia contra els poders de l’Estat, la mobilització i els espais de formació i exercici per 
la lluita no-violenta i la desobediència civil o bé, bevent del llegat de la campanya 
Lluites Compartides, la implicació en aquelles lluites socials i veïnals que recullen 
un clam majoritari i que ens fan avançar en positiu cap a una societat més justa.

Xavier Antich exposa també el seguit d’accions previstes per l’antirepressió, com 
ara la campanya “Amnistia Ara” per als presos polítics, exiliats i represaliats, com 
a primer pas per afrontar la resolució democràtica del conflicte; el previsible recurs 
al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) de la sentència contra Jordi Cuixart 
i la resta de dirigents independentistes, així com el seguiment processal de les cau-
ses obertes contra independentistes en una onada repressiva que a hores d’ara ha 
afectat gairebé 3.000 persones. Alhora, també es vetllarà per l’acompliment dels drets 
penitenciaris de Jordi Cuixart i la resta de presos polítics.

Clàudia Pujol, vicepresidenta tercera, presenta les propostes per a enguany en l’àm-
bit  de la cultura, que persegueix diferents objectius: promoure la literatura catalana; 
fomentar la creació i augmentar els lectors; potenciar el català en l’àmbit audiovisu-
al i a les xarxes socials; promoure iniciatives culturals d’arreu dels Països Catalans, o 
bé amb la democratització de l’accés a la cultura. 
 
Informa que es continuarà desplegant l’estratègia de renovació dels premis literaris 
per fomentar la creació i augmentar el nombre de lectors, amb el Premi Òmnium a la 
Millor Novel·la de l’any o el nou format televisiu de la Nit de Santa Llúcia, on es lliu-
ren alguns dels premis més prestigiosos del país: el Premi Sant Jordi, el Premi Mercè 
Rodoreda i el Premi Carles Riba. 

Apunta que es continuarà promovent l’ús social del català des d’iniciatives que inci-



deixin en un sector que considerem estratègic, com és l’audiovisual i les xarxes so-
cials, com per exemple amb la Mostra VOC, però també amb noves iniciatives en 
estudi. 

Informa que Òmnium seguirà desplegant iniciatives conjuntes arreu dels Països Ca-
talans, com ara la Flama del Canigó, el Sopar Estellés o bé la promoció del Premi 
d’Honor de les Lletres Catalanes, que comptarà amb un acte de caràcter itinerant en 
funció de la procedència de la persona guardonada. 
 
Iolanda Fresnillo, vocal, presenta les línies d’activitat en relació amb la cohesió social 
i la llengua catalana. En aquest sentit, destaca l’aposta per consolidar els projectes 
en marxa en l’àmbit de la cohesió social i de les lluites compartides.

Presenta el projecte Mentoria, a través del qual socis i sòcies d’Òmnium acompanyen 
jovent tutelat, extutelat i en risc d’exclusió social per a la millora de les oportunitats en 
el seu procés d’emancipació.

Destaca la promoció dels espais de diàleg en l’àmbit comunitari, les Àgores, tot tre-
ballant per l’aprofundiment democràtic, la reflexió, i l’escolta per reforçar els lligams 
entre diferents agents de la comunitat, i treballar així conjuntament en la construcció 
d’un teixit social més cohesionat.

Valora molt positivament l’arrencada del projecte (Re)voltes, que a partir de la inte-
racció, el coneixement i el reconeixement mutu, mitjançant sortides culturals per co-
nèixer lluites locals, serveix per actualitzar l’imaginari col·lectiu de la societat catalana.

Afegeix que també se seguirà potenciant el projecte Lliures, juntament amb Entitats 
Catalanes per l’Acció Social (ECAS) i Coop57, que consisteix a alimentar un fons 
econòmic estable i solidari que es destina a projectes locals  i que hem generat entre 
totes amb participació comunitària per contribuir a revertir les desigualtats, la pobre-
sa i l’exclusió social. 

Afegeix les línies d’acció en l’àmbit educatiu, amb la voluntat de consolidar i ampliar 
la presència d’Òmnium en l’àmbit escolar, com a agent articulador i dinamitzador. 
Entre d’altres, amb un renovat Sambori, com a projecte de promoció de l’ús social de 
la llengua a les aules i per a la generació d’oportunitats educatives i socials. També es 
treballa per reimpulsar la plataforma Som Escola, en defensa de la llengua catalana 
amb diferents agents educatius. En relació amb l’activisme en favor de la llengua 
catalana, es treballarà per fer possible l’existència d’espais d’interacció i contacte amb 
no catalanoparlants i per combatre la segregació social (escolar i urbana) en les pràc-
tiques culturals, donant suport, per exemple, a espais d’aprenentatge no formals.

Afegeix, finalment, que enguany també s’intensificarà la sensibilització i la formació 
en l’àmbit de cohesió social al territori.

Jordi Bosch, vocal sortint, presenta el seguit de propostes en l’àmbit internacional 
en les quals es vol treballar. Destaca que l’àrea internacional ha anat potenciant-se al 
llarg dels darrers anys per tal que agafi un paper troncal en l’activitat de l’entitat.

En aquest sentit, apunta que es treballarà per aconseguir suports al dret a l’autode-
terminació, per la llibertat dels presos, el retorn dels exiliats i la fi de la repressió. 
La denúncia de les vulneracions dels Drets Humans per part de l’Estat espanyol a la 
comunitat internacional o el recurs al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) 



seran dues de les grans línies de treball. En sintonia, es vol incidir en l’opinió pública 
europea, aconseguint més ressò en la premsa internacional. 

Alhora, des d’Òmnium es treballarà també per internacionalitzar l’entitat com a 
actor civicocultural a Europa. En concret, participant en les xarxes internacionals, 
com ara ELEN (European Language Equality Network) i en la plataforma de la qual, 
des d’aquest estiu, formem part, l’European Civic Forum, així com enfortint el Centre 
Unesco de Catalunya–CATESCO.

Òscar Gimeno, vocal sortint que entomarà la tresoreria de l’entitat, presenta final-
ment totes aquelles línies d’acció vinculades a l’estructura territorial, així com al 
creixement i funcionament de l’entitat.

Més enllà del Pla de Treball, Òmnium afronta en paral·lel un procés de reflexió es-
tratègica de més recorregut, per tal d’encarar el canvi de cicle polític, econòmic i 
social en què ens trobem immersos. Ens volem aturar i repensar-nos per afrontar els 
pròxims anys, sempre amb vocació de servei al conjunt de la ciutadania del país.

En l’àmbit territorial, s’aposta per organitzar Òmnium a les principals poblacions 
del país, millorant la presència a les grans ciutats i àrees de població, així com per 
incrementar els espais de debat, participació i formació de l’estructura territorial i 
els serveis que s’ofereixen a les seus territorials. 

Òscar Gimeno agraeix i reconeix la feina i el compromís de les més de 500 persones 
que formen part de les juntes territorials de l’entitat.

Més enllà de l’activitat orgànica de les seus territorials, se seguirà treballant arreu dels 
Països Catalans amb els companys i companyes de l’Obra Cultural Balear, Acció 
Cultural del País Valencià o bé amb les entitats germanes a la Catalunya Nord i l’Al-
guer.
 
Portes endins, se seguirà treballant per enfortir l’entitat. Es vol seguir ampliant la nos-
tra massa social, amb especial atenció a tots aquells socis que passen per moments 
difícils. Se seguirà treballant per diversificar les fonts de finançament privades via 
donatius o mecenatge. Òmnium també entoma la responsabilitat interna: se segui-
rà treballant en els processos endegats per eliminar les desigualtats entre dones i 
homes dins l’entitat, així com per incorporar la responsabilitat mediambiental a 
l’organització. 

Marina Gallés agraeix les presentacions als companys i companyes de la Junta Di-
rectiva. Recorda que s’ha pogut votar telemàticament aquests darrers dies. Informa 
que han votat  5.521 socis. 
 
Vots a favor: 5.285
Vots en contra: 27
Vots en blanc: 209

· L’Assemblea General aprova el Pla de Treball 2021.



5.- Presentació i aprovació, 
si s’escau, del pressupost 2021
Pere Carles, tresorer sortint, presenta el pressupost per aquest any 2021, per un valor 
de 10.360.000€, unes xifres lleugerament inferiors de les dels darrers dos anys a causa 
de la situació que ha dibuixat la Covid-19 aquests darrers mesos, que ha comportat 
una reorganització de l’activitat, amb dificultats econòmiques per als socis i la reduc-
ció d’activitat pública al carrer. La proposta de pressupost és continuista en funció del 
tancament econòmic de l’any que tot just deixem.

En aquest sentit, informa que, tot i acabar de tancar un any complicat, es preveu un 
balanç positiu de l’exercici. Valora molt positivament la feina feta per part de tota l’en-
titat, i molt especialment per l’equip de direcció.

Tornant a la proposta per a aquest 2021, apunta que els ingressos provenen una ve-
gada més dels propis recursos de l’entitat: el 84% dels ingressos prové de les quotes 
dels socis (8.727.700 €), i el 16% restant prové de les accions de captació, donatius i 
llegats (970.300 €), i de les mateixes activitats realitzades (662.000 €).

Pere Carles planteja a continuació la previsió de les despeses. Apunta que el gruix del 
pressupost es destina a activitats (5.773.217 €), i tot seguit, a funcionament (2.932.896 
€) i socis i comunicació (1.653.887 €).
 
En relació amb la despesa per activitats, presenta el desglossament per partides 
concretes: drets civils i polítics (2.016.357 €), cultura (1.071.496 €) i cohesió social 
(711.946 €). Afegeix també les despeses en accions, projectes i campanyes en l’àmbit 
territorial (1.973.408 €) que cada seu organitza i distribueix segons les especificitats 
del respectiu pla de treball. 

Pere Carles repassa ràpidament l’evolució de socis, destaca el progressiu rejoveni-
ment de la massa social de l’entitat i l’equilibri en la distribució dels socis entre homes 
i dones. 

Marina Gallés agreix la presentació. Un cop més, recorda que s’ha pogut votar tele-
màticament aquests darrers dies. Informa que han votat  5.521 socis. 

Vots a favor: 5.226
Vots en contra: 25
Vots en blanc: 270

    • L’Assemblea General aprova el Pressupost 2021.

Marina Gallés, secretària, dona per tancada l’Assemblea General Ordinària de l’entitat. 
Recorda que avui també s’ha de presentar —i, si s’escau, validar— la proposta d’actu-
alització dels estatuts de l’entitat, si bé qualsevol modificació estatutària requereix la 
celebració d’una Assemblea General Extraordinària, que estava convocada a conti-
nuació. 



ACTA DE 
L’ASSEMBLEA 
GENERAL 
EXTRAORDINÀRIA
Lloc: Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona (CCCB) (Barcelona)

Data: 22/1/2021

Hora d’inici: 20.05 h

Hora d’acabament: 20.30 h



Ordre del dia
Assemblea General Extraordinària

1. Presentació i aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació dels articles 
2, 4, 14, 23 i 27 dels Estatuts de l’Associació Òmnium Cultural.
2. Cloenda a càrrec de Marcel Mauri, vicepresident primer d’Òmnium Cultural.

Marina Gallés, secretària, obre l’Assemblea General Extraordinària per abordar la pro-
posta de modificació estatutària. Recorda que s’ha fet arribar la convocatòria de l’As-
semblea, la proposta d’esmenes i la presentació d’aquestes esmenes amb antelació. 
Recorda que els socis han pogut votar telemàticament aquestes esmenes al llarg dels 
darrers dies.

1. Presentació i aprovació, si escau, 
de la proposta de modificació 
dels articles 2, 4, 14, 23 i 27
Marina Gallés, secretària, valora que aquests darrers anys la Junta Directiva ha anat detectant 
i anotant un seguit de qüestions que els estatuts de l’entitat no acabaven de resoldre. Després 
de gairebé 10 anys sense actualitzar els estatuts (la darrera modificació va ser el novembre de 
2011) s’ha pensat que era un bon moment per agrupar aquests temes i endreçar-los. 

La intenció d’aquestes modificacions és adaptar Òmnium a la nova realitat i resoldre algunes 
qüestions operatives que garanteixin el correcte funcionament de l’entitat.

Des de la Junta Directiva, doncs, es proposen fins a cinc esmenes a cinc articles dels ac-
tuals Estatuts d’Òmnium. Amb voluntat de mantenir i respectar al màxim el text actual, es 
plantegen esmenes d’addició al text original, és a dir, que incorporen un nou redactat al text 
original. 

Marina Gallés procedeix a presentar les cinc esmenes.

La primera esmena és per a l’article 2. Pretén actualitzar les finalitats de l’associació, inclo-
ent-hi la possibilitat d’exercir com a acusació popular, i afegir la cohesió social com un dels 
eixos de treball de l’entitat. En aquesta esmena també s’indica de quina manera es volen 
aconseguir aquestes finalitats, com és organitzar activitats o actuacions, en clau divulgativa o 
reivindicativa, respecte als diversos àmbits de treball de l’entitat.



La segona esmena afecta l’article 4 i és, simplement, per adequar-se a la normativa 
del Codi civil i fer constar que Òmnium compta amb voluntariat.

La tercera esmena afecta l’article 14. Incorpora la possibilitat de celebrar les reunions 
de la Junta Directiva en format telemàtic en moments excepcionals, com en el que 
ens trobem ara amb la Covid. Això també inclou que els acords es puguin prendre 
virtualment.

La quarta esmena s’afegiria a l’article 23. L’objectiu d’aquesta esmena és poder comu-
nicar les convocatòries de l’Assemblea General de socis a través del web, del correu 
electrònic o d’un missatge de mòbil, sense haver de recórrer a les trameses postals.

I per acabar, la cinquena esmena, que s’afegiria a l’article 27, per deixar constància 
que Òmnium compta amb un codi ètic que determina el sistema de valors i principis 
(com la igualtat de gènere) amb els quals actuen tant l’entitat com els seus treballadors 
i col·laboradors.

Marina Gallés procedeix a donar els resultats de les votacions a cadascuna de les 
esmenes. Recorda que les esmenes requereixen majoria simple per ser aprovades. 
Informa que han votat 5.521 socis.

Esmena 1. Sobre objectius de l’associació 
Vots a favor: 5.253 
Vots en contra: 58
Vots en blanc: 203 

Esmena 2. Sobre voluntariat
Vots a favor: 5.399
Vots en contra: 12
Vots en blanc: 110

Esmena 3. Sobre reunions telemàtiques de la Junta Directiva
Vots a favor: 5.393
Vots en contra: 13
Vots en blanc: 115 

Esmena 4. Sobre convocatòria de l’Assemblea General 
Vots a favor: 5.401 
Vots en contra: 23
Vots en blanc: 97 

Esmena 5. Sobre codi ètic, independència de l’entitat i per la igualtat de gènere 
Vots a favor: 5.422
Vots en contra: 20
Vots en blanc: 79 

L’Assemblea General aprova la modificació estatuària.

Marina Gallés agraeix la confiança dels socis i dona pas a la cloenda de l’Assemblea 
General, a càrrec de Marcel Mauri, vicepresident primer d’Òmnium Cultural. Roser 
Sebastià, vocal sortint, dinamitzarà aquesta cloenda traslladant algunes de les pre-
guntes que els socis han fet arribar aquestes darreres setmanes. 



2. Cloenda a càrrec 
de Marcel Mauri, 
vicepresident primer d’Òmnium
Roser Sebastià, vocal sortint, informa que aquesta última setmana s’han rebut tele-
màticament prop d’un centenar de preguntes, propostes i comentaris dels socis i sò-
cies. Informa que s’han anat responent totes de forma individualitzada, si bé s’ha fet 
una selecció d’aquelles més recurrents per plantejar-les al llarg de l’acte d’avui. 

El Joan Cerdà des d’Eivissa, la Maria des de Cornellà i el Pedro des de Vic pregunten 
si, en el marc de la campanya per l’amnistia, es contempla la possibilitat d’iniciar una 
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) i  quins són els següents passos a seguir en la via 
institucional. També es pregunta per què s’aposta per l’amnistia i no per l’indult.

Marcel Mauri valora que l’amnistia serà una de les línies d’acció cabdals d’enguany, 
tant per resoldre la situació dels presos polítics, els exiliats i els represaliats com per 
abordar el conflicte polític que avui dia no deixa que la societat catalana pugui exercir 
el dret a l’autodeterminació. L’amnistia dona una resposta global a la situació, mentre 
que l’indult és una resposta discrecional que resol sols unes situacions concretes. En 
relació amb l’amnistia, apunta que la proposta inicial és que les formacions polítiques 
amb representació al Congrés dels Diputats puguin tramitar la proposta de llei sobre 
l’amnistia, si bé destaca que hi ha altres vies similars a les de la ILP que es poden arri-
bar a plantejar si és necessari. 

El Martí i l’Enric Guzmán pregunten què farà l’entitat per afavorir la presència del 
català a Internet i en el món audiovisual. 

Marcel Mauri informa que enguany, més enllà de repensar i potenciar la Mostra VOC, 
es treballa per endegar noves línies de treball en l’àmbit de la llengua, amb l’objectiu 
d’abordar un seguit de reptes, com són la disminució de les dades sobre ús habitual 
del català, els canvis tecnològics i les seves implicacions, la manca de sobirania per 
administrar recursos i regulacions, així com el fet que les desigualtats socials posen 
en perill el rol cohesionador que l’ús de la llengua catalana ha tingut fins ara. Valora, 
en aquest sentit, que és cabdal promoure l’ús social de la llengua fent especial èmfasi 
en l’àmbit audiovisual.

La Victoria Garcia i la Carmina posen de manifest que Catalunya és cada cop una 
societat més plural, amb gent vinguda d’arreu del món. Pregunten quins projectes 
farem per garantir que se sentin part del país que volem construir.



Marcel Mauri agraeix les reflexions. Recorda, tal com ha informat anteriorment Io-
landa Fresnillo, com el pla de treball d’enguany reafirma i reforça un seguit de pro-
jectes endegats els darrers anys (Lliures, (Re)voltes, Mentoria, Àgores) que perse-
gueixen aquest objectiu de comptar amb una societat més cohesionada i una societat 
civil més forta.

Marina Gallés agraeix totes les intervencions i dona per tancada l’Assemblea General. 
Abans, però, aprofita per fer pujar a l’escenari Marina Llansana, Pere Carles, Jordi 
Bosch, Roser Sebastià i Umair Dar, membres sortints de la Junta Directiva, i els agra-
eix molt especialment la feina feta al llarg d’aquests anys al capdavant de l’entitat.
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Tot i el context de crisi sanitària, social i econò-
mica, Òmnium Cultural segueix creixent a un 
ritme estable i es consolida com l’entitat civico-
cultural més gran d’Europa i compta amb el su-
port de més de 185.000 socis i sòcies.

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

Enguany l’entitat ha fet aposta per la cohesió soci-
al fruït de la situació del COVID a Catalunya amb 
projectes solidaris com per exemple l’Esprint Soli-
dari i Dona’m la mà, i d’altres projectes per donar 
suport a la cultura en aquests temps complicats 
com per exemple el de Llibreries Obertes.

A continuació detallem els principals projectes i activitats de l’any 2020:

1. Cultura
2. Cohesió Social i llengua
3. Drets Civils, nacionals i polítics: autodeterminació i lluita antirepres-

siva
4. Internacionalització
5. Incidència i enfortiment de l’entitat
6. Altres projectes extraordinaris
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1. CULTURA
NIT DE SANTA LLÚCIA: 70 ANYS
La Nit es consolida com a cita de referència cultural
La 70a Nit de Santa Llúcia ha canviat de format amb l’objectiu de consolidar la gala com 
la nit de referència del calendari cultural dels Països Catalans i esdevenir el punt de tro-
bada del sector editorial i literari: deixa de ser itinerant i se celebrarà cada any al Teatre 
Nacional de Catalunya. La gala, amb un clar format televisiu, es treballa en format d’hu-
mor. Presentada pel youtuber català Long Li Xue, la gala va posar el focus en els joves 
que avui fan ús i promoció de la llengua.  

Víctor García Tur es va endur el Premi Sant Jordi amb L’aigua que vols. El pèndol, d’An-
na Gas, va ser el Premi Mercè Rodoreda de Contes i Narracions, i la poesia de Miquel 
Desclot a Despertar-me quan no dormo va guanyar el Carles Riba. Els Pòstits del senyor 
Nohisoc, de Tina Vallès, va ser 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 van ser persones que, du-
rant la pandèmia, han promogut iniciatives culturals d’especial interès per al conjunt del 
sector. 
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FEDERACIÓ LLULL

És una organització formada per les principals entitats culturals dels Països Catalans: 
Acció Cultural del País Valencià, Obra Cultural Balear i Òmnium Cultural. Mitjançant la 
Federació, coordinen el seu treball i multipliquen la capacitat d’incidència a favor de la 
llengua i la cultura catalanes a tot el seu territori. Al llarg de l’any 2020, cal destacar un 
parell de col·laboracions concretes: d’una banda, la contribució en la realització, promo-
ció i difusió de la pel·lícula La mort de Guillem, sobre l’assassinat de Guillem Agulló, amb 
l’organització de gairebé 30 projeccions arreu dels Països Catalans, entre els mesos de 
setembre i octubre.

D’altra banda, destaquem la col·laboració amb la Fundació Reeixida per a la reedició i 
distribució del mapa comarcal dels Països Catalans, editat l’any 1971 per Joan Ballester i 
Canals. El valor i la rellevància del “mapa Ballester” rau en el fet que la seva edició, a les 
acaballes del franquisme, va comportar la denúncia i l’empresonament del seu editor 
durant tres mesos i vint dies per “propaganda il·legal”.  Aquesta ha estat un dels materials 
més demanats a la botiga d’Òmnium Cultural.

PREMIS 
L’estratègia de premis d’Òmnium respon a la vocació transformadora de l’entitat a tra-
vés dels seus projectes. En aquest cas, la voluntat és fomentar el pensament i el sentit 
crític a través de la lectura, incrementar el nombre de lectors, donar suport als creadors, 
dinamitzar el sector editorial i donar suport a les llibreries.

Òmnium està vinculat a un gran nombre de premis literaris: alguns són propis i, en al-
tres, només hi col·laborem; alguns són d’àmbit nacional i, altres, d’àmbit local. Tenim 
premis que abasten tot el cicle vital dels creadors: des dels infants i joves (premis d’El 
Tinter) fins al reconeixement a la trajectòria (Premi d’Honor).
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PREMI D’HONOR DE LES LLETRES CATALANES

Un 52è Premi d’Honor a la riquesa, la continuïtat i la vitalitat del català
Aquest any s’ha atorgat el 52è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes a Enric Casasses 
i Figueres. L’acte, que es va haver d’endarrerir del juny a l’octubre a causa de la Covid, 
es va poder celebrar presencialment al Palau de la Música Catalana. Per tercer any con-
secutiu, va estar marcat per l’absència del president de l’entitat, Jordi Cuixart. Les seves 
paraules, però, van obrir l’espectacle al Palau de la Música Catalana amb un vídeo inèdit 
on apareixia amb el guardonat. Cuixart va agrair a Casasses la tasca realitzada a favor de 
la cultura del país. 

Casasses és un dels poetes amb més intensitat artística i literària del país. Narrador, dra-
maturg, traductor i amb un repertori profund i extens, beu d’una àmplia gamma de cor-
rents artístics. Amb els anys, ha esdevingut un referent d’una nova manera de fer poesia 
a Catalunya. “Si he marcat escola? Ara soc jo qui aprèn dels joves”, va dir Casasses quan 
va recollir el guardó, i va afegir: “A la meva edat, em sento com un nen que el deixen 
seure a la taula dels grans”. 

La vetllada, plena de poesia, per primera vegada va comptar amb la participació a escena 
del mateix premiat, així com d’aquells que l’han acompanyat al llarg de la seva trajectòria. 
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PREMI ÒMNIUM A LA MILLOR NOVEL·LA DE L’ANY

L’any 2017, Òmnium Cultural va crear el Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any amb 
l’objectiu de prestigiar la literatura catalana i, alhora, crear un catàleg de les millors 
novel·les de cada any. A més de donar visibilitat a les grans obres contemporànies, el 
premi persegueix donar a conèixer la literatura catalana més enllà del propi àmbit cultu-
ral i fomentar-ne la traducció a altres llengües.

L’esperit del temps, de Martí Domínguez, va ser l’obra guanyadora de la tercera edició 
del premi. L’escriptor va afirmar que “L’esperit del temps és un llibre escrit amb l’objectiu 
d’alterar de l’arribada de la ultradreta a tants països del món, entre ells Espanya”.
 
El Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any és el premi més ben dotat econòmicament 
a obra publicada, amb 20.000 euros directes per a l’autor i 5.000 més per a promoció. 

PREMI SANT JORDI DE NOVEL·LA

El Premi Sant Jordi de Novel·la és un dels més prestigiosos de la literatura catalana. Es 
convoca ininterrompudament des de l’any 1960, quan va agafar el relleu del premi Joa-
not Martorell. En el seu palmarès trobem noms com Mercè Rodoreda, Manuel de Pedrolo, 
Pere Calders, Maria Aurèlia Capmany, Montserrat Roig, Jaume Cabré o Baltasar Porcel.

Creat i atorgat per Òmnium Cultural, té una dotació de 60.000 euros directes per al 
guanyador. D’aquesta manera, el Premi Sant Jordi esdevé el guardó més ben dotat de la 
literatura catalana. 
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L’escriptor i traductor David Nel·lo va obtenir el 60è Premi Sant Jordi de Novel·la amb 
l’obra Les amistats traïdes, en el marc de la Nit de Santa Llúcia, la Festa de les Lletres 
Catalanes, celebrada el desembre del 2019. Posteriorment, el mes de febrer, l’obra es va 
presentar en un acte al Teatre Lliure de Gràcia, juntament amb les altres guanyadores 
de la Nit de Santa Llúcia (el Premi Mercè Rodoreda i el Premi Carles Riba). 

A conseqüència de la crisi sanitària, es van haver de suspendre les presentacions previs-
tes arreu del territori durant els mesos de març, abril i maig, però es van poder celebrar 
18 presentacions arreu de Catalunya, en el marc de la campanya d’estiu. 

PREMIS CULTURALS AL TERRITORI

Durant el 2020, les seus han atorgat diversos premis:

- 41è Concurs per a la Joventut (Alt Empordà).

- 24è Premi Mossèn Albert Vives de Periodisme (Alt Urgell).

- 9a edició Premis al Compromís Cultural (Anoia).

- 5e Premi Singladura (Badalona-Barcelonès Nord).

- Premi de Narrativa Jove (Bages-Moianès).

- Premi Joaquim Amat-Piniella (Bages-Moianès).

- Premis per a Joves Escriptors (Baix Camp):

· 40è Premi Gabriel Ferrater de Poesia. 

· 40è Premi Antoni de Bofarull de Narrativa Breu.

· 8è Premi Josep Maria Gort i Sardà d’Assaig Breu.
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- Premi Empordà de Novel·la (Baix Empordà).

- 5è Premi Descobrim Gavà (Baix Llobregat).

- Premis Palacios (Garraf).

- 46a edició Premis literaris (Garrotxa).

- Concurs fotogràfic de la Diada Castellera (Horta-Guinardó).

- 5è Premi Oriol Canals d’animació infantil (Les Corts).

- 42è Premi de literatura jove Enric Farreny de poesia (Lleida-Ponent).

- 40è Concurs Literari - Memorial Joaquim Casas (Maresme).

- Premi Pere Ferrer de narrativa històrica breu (Sant Cugat del Vallès).

- Premi Amadeu Oller de poesia (Sants-Montjuïc).

- Premis DRAC (Solsonès).

- Premis Literaris. (Tarragonès).

· Premi de novel·la Pin i Soler.

· Premi Vidal Alcover.

· Premi Tinet.

- La Nit del Misteri (Terrassa):

· Premi Ferran Canyameres de novel·la.

· Premi Ferran Canyameres de narracions curtes.

· Premi Maria Rovira.

· Premi M. Montserrat Oller.

· Premi de Poesia Enric Gall.

- 3r Premi infantil i juvenil de punts de llibre d’Òmnium Cerdanya.

- 6è Premi Neus Gràcia (Terres de l’Ebre).

- Nit de les Lletres (Vallès Oriental).

· 30è Premi de novel·la Josep Saperas.

· 30è Premi de poesia Estabanell Energia.

· 9è Premi a l’acció cívica en favor de la llengua catalana Ramon Casanovas.

· 19è Premi de sociolingüística.

· 8è Premi de periodisme Eugeni Xammar.

· 3r Premi de Recerca sobre el Territori.

STREAMINGS CULTURALS: LITERATURA A DOMICILI, CONTES 
CONFINATS I VIRUS POPULAR

Per tal de donar suport al sector cultural i sensibilitzar la ciutadania de les greus conse-
qüències que estava comportant la crisi sanitària, durant el confinament Òmnium ha 
obert el canal “Òmnium a Casa”, amb una programació especial centrada en tres eixos:

1) Literatura a domicili: Un total de 15 presentacions d’algunes de les principals novetats 
editorials de l’any en col·laboració amb llibreters del país. Entre d’altres, van participar en 
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aquesta programació Enric Casasses, Sebastià Alzamora, Núria Cadenes, Gemma Ruiz 
o David Nel·lo.

2) Contes Confinats: Programació de versions actualitzades de contes populars per a 
nens i nenes, en col·laboració amb la companyia Vivim del cuento.

3) Virus Popular: Programació que va oferir converses en directe i continguts de cultura 
popular online.

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS REGULARS

Durant tot l’any, i de manera regular, les seus d’Òmnium organitzen un gran nombre 
d’activitats culturals arreu de Catalunya: xerrades, taules rodones, conferències, cursos, 
cicles, projeccions i presentacions de novetats. Des d’Òmnium també col·laborem en 
l’organització d’activitats al País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya Nord i l’Alguer, 
amb entitats germanes d’aquests territoris.

LA FLAMA HA ARRIBAT ARREU DELS PAÏSOS CATALANS

La Flama del Canigó va tornar a il·luminar el país aquest 2020, adaptada al context ac-
tual 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 Ca-
talans, amb 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.
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Un any més, la Flama va arribar 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 cul-
tura catalanes. Acompanyat pel president del Parlament, Roger Torrent, el vicepresident 
d’Òmnium, Marcel Mauri, va destacar 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’excep-
cionalitat democràtica”, que té la repressió com a principal exponent.

VOC 2020

El curtmetratge terrassenc Ferides i el documental valencià Savis de l’horta van empor-
tar-se els principals premis de la 4a edició dels Premis VOC 2020. Pel que fa a la categoria 
Sala Oberta, nova secció del VOC d’enguany, pensada per impulsar nous projectes audi-
ovisuals encara per realitzar, el guanyador va ser el projecte llobregatenc Sant Just Fever. 
Els guardons es van lliurar en un acte celebrat a la sala InGràcia de Barcelona.

Enguany, els premis VOC s’han vist a més de 30 municipis dels Països Catalans i d’Euro-
pa. La Mostra ha arribat gairebé als 3.000 espectadors, 1.300 més que en l’edició anterior.

EL VOC MULTIPANTALLA 

Els Premis VOC es van adaptar a la pandèmia i, per això, durant els mesos de juliol i 
agost, es va presentar un Festival extraordinari sorgit del confinament: el Festival Con-
fitats en Curt. Aquest festival, que es va fer en format virtual i de cinema a la fresca com 
una de les activitats d’Òmnium en Ruta, va recollir produccions originals enregistrades 
en llengua catalana, la temàtica de les quals va ser relacionada, directament o indirecta, 
amb l’experiència del confinament marcada pel coronavirus. El premi del jurat el va gua-
nyar el curtmetratge Confinats amb una nena de 4 anys, de Pol Mallafré, entregat durant 
la gala de cloenda del Festival Zoom del 28 de novembre. 

La Mostra habitual també es va reinventar per adaptar-se a les circumstàncies, però sen-
se renunciar a la presencialitat, i va tenir 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 va configurar les sessions de la mostra i en 
va destacar una participació de gran qualitat. 
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2.COHESIÓ SOCIAL I LLENGUA
Òmnium Cultural és una entitat compromesa amb la cohesió social del país que aprofita 
la seva capacitat d’articulació entre els agents socials i culturals en favor d’una societat 
amb més oportunitats per a tothom, inclosa la població en situació de vulnerabilitat. Per 
aconseguir-ho, hem treballat per 4 objectius:

Reforçar el teixit social davant l’intent de fractura social i l’augment dels discur-
sos de l’odi.

Ser allà on no hem estat prou, creant oportunitats per un futur compartit.

Repensar-nos i preparar-nos com a entitat en nous àmbits, nous coneixements 
i noves complicitats.

Recuperar, reconèixer i fer valdre la reconstrucció de la memòria col·lectiva per 
contribuir a un sentiment de pertinença compartit.

Promoure el català com a llengua emotivament propera, especialment entre els 
joves i les persones nouvingudes.

La crisi sanitària provocada per la Covid-19 ha portat intrínseca una nova crisi econò-
mica 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 res-
posta. I ho ha fet treballant des de la base i en xarxa, reforçant el teixit social i associ-
atiu 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. 
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Un dels focus de treball ha estat les desigualtats educatives, gràcies a l’impuls del projec-
te Acompanyament Educatiu, una col·laboració d’Òmnium amb 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 activitats de lleure 
i tasques d’acompanyament educatiu durant l’estiu. I és que el 18% dels alumnes en situ-
ació de vulnerabilitat no van seguir el curs escolar a distància, segons dades de Càrites.

El (Re)Voltes té per objectiu reforçar i incrementar la cohesió social i el sentit de per-
tinença col·lectiva desmuntant l’estigmatització i la segregació territorial i social dels 
barris i les persones que formen la societat catalana avui, recuperant i revaloritzant la 
història quotidiana i popular dels col·lectius, els llocs i els protagonistes infrarepresen-
tats en la memòria col·lectiva, i reforçant el teixit associatiu i comunitari del país a partir 
de la interacció, el coneixement i el reconeixement mutu. El projecte consisteix en pas-
sejades grupals per barris, pobles i ciutats, que va adaptar-se a la situació sanitària i es va 
presentar en format virtual. Les Revoltes Confinades van passejar 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 al teixit comunitari van explicar les vivències de la comunitat, amb 
la participació d’una quarantena de testimonis que van aportar i explicar la seva història 
de vida i experiències durant l’itinerari.

PROJECTE LLIURES 

El Projecte Lliures és un fons social i econòmic impulsat per Coop57, Òmnium Cultural 
i ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) per donar finançament econòmic i acompa-
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nyament tècnic a projectes que treballen per erradicar les desigualtats, la pobresa i 
l’exclusió social arreu del territori, tot generant noves oportunitats laborals i socials 
per a les persones que els lideren o protagonitzen. Lliures respon a l’emergència social 
donant suport a projectes que contribueixen a revertir la pobresa i l’exclusió des de la 
mateixa societat, amb fórmules transformadores, innovadores, emancipadores i equita-
tives. Durant el 2020, es va donar suport i acompanyament a 9 projectes socials com Top 
Manta, Asociación Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona (Barcelona); Llars 
cooperatives per a jovent extutelat, de Sostre Cívic (Barcelona); Espai Món Banyoles, un 
projecte de ciutat, de Món Banyoles (Banyoles); Xarxa Suport Mutu de Manresa, presentat 
per la Xarxa de Suport Mutu de Manresa (Manresa), o la Casa feminista comunitaria, de 
Mujeres Migrantes Diversas.

SAMBORI

El Premi Sambori Òmnium és el concurs de narrativa escolar en llengua catalana. El 
2020 va arribar a la 15a edició i va comptar amb la participació de 490 centres educatius, 
806 docents i 46.000 participants.

L’any 2020, ens vam adaptar a la situació de la pandèmia i les festes de demarcació no es 
van poder celebrar. Tanmateix, les seus territorials van lliurar els premis en unes recep-
cions de petit format.

El Premi Sambori Òmnium forma part del projecte que agrupa els premis literaris d’au-
tors entre 6 i 18 anys amb més prestigi dels Països Catalans. Vol fomentar l’ús del català 
escrit i la creativitat dels infants i joves, i, alhora, reconèixer els valors emergents de les 
lletres catalanes.
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3. DRETS CIVILS I POLÍTICS
L’any 2020 va estar marcat per la incidència en dues línies estratègiques de treball: l’am-
nistia i l’acusació dels poders de l’Estat i, en concret, de la monarquia, amb la campanya 
Coronaciao. En aquest sentit, aquestes van ser les dues grans campanyes polítiques de 
l’any, però també van vertebrar els continguts d’altres projectes i activitats com Sant Jor-
di, la campanya d’estiu i els continguts en streaming generats per l’àrea de Drets Civils i 
Polítics durant la fase de confinament domiciliari.

CONVERSES DELS DEL CONFINAMENT

Durant el període de confinament domiciliari, des de l’àrea de Drets Civils i Polítics es 
van impulsar debats en streaming, en els quals dos o tres cops per setmana es debatien 
assumptes d’actualitat amb personalitats referents de cada temàtica. En aquest sentit, es 
van fer un total de 22 debats entre el 25 de març i el 28 de maig.

FREE CATALAN POLITIC PRISONERS- 12 DE JULIOL 

Amb motiu dels 1.000 dies d’empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, a la plaça 
dels Àngels de Barcelona es van fer projeccions lumíniques sobre la façana del Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA). Les imatges d’aquestes projeccions -en for-
mat foto i vídeo- es van difondre a través dels canals corporatius d’Òmnium.
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EN RUTA PER AIXECAR EL PAÍS

“Posar-se en ruta per aixecar el país, pels drets i les llibertats, per la cultura, l’autodeter-
minació i l’amnistia, i en contra d’aquells qui les volen suprimir”. Amb aquesta frase, el 
vicepresident, Marcel Mauri, va donar el tret de sortida a la campanya Òmnium en Ruta. 
La caravana mòbil, inspirada en el bibliobús d’Òmnium dels anys 70, va recórrer 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 ca-
ravana d’Òmnium va fer parada a Barcelona, Manlleu, Berga, Santa Coloma de Farners, 
Banyoles, Manresa, o Ripoll, entre d’altres.

La ruta també va acotar 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 Novel·la 2019, Les amistats traïdes, amb la presència del seu autor, David Nel·lo. 

ONZE DE SETEMBRE, FESTA PER LA LLIBERTAT

L’Onze de Setembre del 2020, a causa de la Covid-19, es va celebrar una Diada inusual. 
El Passeig Lluís Companys es va omplir de 2.850 cadires buides que representaven les 
2.850 persones represaliades des de la tardor del 2017. A les 12 del migdia, amb la lectura 
del poema, una actuació musical i un breu discurs polític del vicepresident d’Òmnium 
Cultural, Marcel Mauri, es va fer una atenció a mitjans.

3 ANYS DE L’1 D’OCTUBRE, 3 ANYS DE PRESÓ I 1 ANY 
DE LA SENTÈNCIA DEL JUDICI A LA DEMOCRÀCIA 

Jordi Cuixart, president d’Òmnium, ha complert al llarg d’aquest 2020 el seu tercer any a la 
presó per motius polítics. Aquest passat mes de juliol va comptar amb un efímer tercer grau 
penitenciari que va permetre poder passar uns quants dies a casa i poder trepitjar altra ve-
gada la seu nacional de l’entitat. Jordi Cuixart va poder saludar l’equip tècnic de l’entitat i als 
socis que es van acostar a la seu.

Amb motiu del tercer aniversari de l’1 d’Octubre, Òmnium va convocar al Passeig Lluís Com-
panys representants de les principals organitzacions del país per fer una foto conjunta. Amb 
motiu del tercer aniversari de la sentència del Tribunal Constitucional, per la qual 9 líders 
socials i polítics van anar a la presó, es va celebrar un col·loqui d’anàlisi de la sentència, amb 
la participació de 4 juristes, a la sala d’actes de l’escola Pia del carrer Diputació de Barcelona.

Coincidint amb els tres anys de l’empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, Òmnium
va promoure el 16 d’octubre una instal·lació artística per denunciar la repressió i exigir l’am-
nistia per al conjunt de represaliats. Aquesta instal·lació s’inspirava en l’acció que, anys enre-
re, havia fet l’ONG Human Rights Watch a la Grand Central Station de Nova York.
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EN RUTA 
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Amb múltiples paral·lelismes, Òmnium va desplegar una instal·lació similar a la Plaça Cata-
lunya de Barcelona amb 200 cel·les, on es podien veure represaliats polítics i socials, entre 
els quals Jordi Cuixart, Jordi Sànchez i la resta de presos polítics i exiliats, però també el Dani 
Gallardo, l’Adri i la Tamara, els membres de la Sindicatura Electoral, l’Ibrahim i el Charaf, o els 
perseguits per les accions del Tsunami Democràtic i el 23-F.

La instal·lació convidava la ciutadania a acostar-s’hi i treure un dels 1.600 barrots simbòli-
cament representats per bolígrafs que empresonaven els activistes socials i els polítics. Amb 
aquests bolígrafs, els ciutadans podien signar la carta de Cuixart adreçada a Pedro Sánchez 
demanant l’amnistia per a tots ells. En el seu conjunt, l’acció es va convertir 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’expo-
sició també es va poder visitar a diverses poblacions de Catalunya.

20-N: QUÈ FEM AMB ELS ESPAIS DE REPRESSIÓ FRANQUISTA?

Com cada any, coincidint amb l’aniversari de la mort del dictador Franco, Òmnium or-
ganitza un acte amb totes les entitats memorialistes del país. El 2020, per motiu de la 
pandèmia, es va canviar el format i es va emetre un documental d’una hora, en el qual es 
van recuperar algunes de les històries de tortures que es van viure a la comissaria de la Via 
Laietana de Barcelona, i també va comptar amb la participació de representants d’espais 
de memòria de tot el món, que van explicar com s’han transformat els centres d’atenció 
de les dictadures. És un documental per conèixer el passat i evitar que es torni a repetir.

CAMPANYA CORONA CIAO

Òmnium Cultural va endegar l’estiu del 2020 una campanya de denúncia de la monar-
quia per tal de deslegitimar-la i exposar a tota la societat que l’única solució per construir 
una societat més lliure i justa és la República Catalana. 

Aquesta campanya es va articular en dues fases:
La primera, realitzada durant l’estiu del 2020, consistia a fer una denúncia a les auto-
ritats suïsses per revisar els comptes del rei emèrit en aquest país.
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La segona, impulsada el mes d’octubre, es va centrar a impulsar mocions municipals 
per retirar del nomenclàtor dels carrers i places del país els noms borbònics.

En el marc d’aquesta campanya, també es van fer dues accions de mobilització amb mo-
tiu de la visita del rei espanyol: al Monestir de Poblet, el 20 de juliol, i al Barcelona New 
Economy Week, el 9 d’octubre. 

La campanya CoronaCiao va tenir una dimensió internacional. Durant el mes de juny, 
vam enviar un informe al govern suís sobre la presumpta corrupció del rei emèrit, a més 
d’adaptar tota la campanya (web inclosa) a les llengües anglesa i francesa. A més, vam 
elaborar un informe sobre la inviolabilitat del rei que vam fer arribar al GRECO, institució 
que lluita contra la corrupció en l’àmbit internacional. Aquesta campanya va ser un èxit, 
ja que vam rebre una resposta oficial del govern suís que assegurava el compromís del 
país en la lluita contra la corrupció

AMNISTIA. FEM-NOS LLIURES

L’amnistia és el primer pas per desjudicialitzar el conflicte polític i cercar una solució di-
alogada entre Catalunya i l’Estat que ha de culminar amb l’exercici del dret a l’autodeter-
minació. En aquest sentit, Òmnium Cultural juntament amb les organitzacions mem-
bres de la Taula per l’Amnistia, va impulsar la tramitació de la Llei d’Amnistia al Congrés 
dels Diputats. Davant la negativa de la cambra espanyola, Òmnium va respondre amb 
una crida massiva a signar a favor de l’amnistia per exercir el dret de petició i que l’am-
nistia per a les més de 3.300 persones represaliades fos finalment aprovada. Per assolir 
aquest objectiu, es van impulsar diverses accions, tant digitals -postals i vídeos- com 
parades i accions al carrer per recollir les signatures.

DIARI AMNISTIA

Es va repartir 100.000 impressions dels diaria Amnistia Ara! per tot el territori en el marc 
de la campanya engegada per l’entitat i la plataforma Som el 80% per reclamar la neces-
sitat d’una amnistia per a tots els represaliats.

1 ANY SENTÈNCIA 
JUDICI A LA 
DEMOCRÀCIA- 14 
OCTUBRE 
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4. INTERNACIONAL
DENÚNCIA INTERNACIONAL DE LA VULNERACIÓ DE DRETS HUMANS A ESPANYA

Pel que fa a la violència policial de l’1O, Òmnium va elaborar un mapa de les 13 causes 
judicials obertes i va iniciar els tràmits per a ser acusació popular a diferents indrets, 
amb l’objectiu de començar a encarar la litigació internacional. En aquest sentit també 
va ampliar l’informe sobre la manca d’investigació judicial efectiva sobre la violència 
policial, fent-lo arribar a ONGs internacionals, al Consell d’Europa i a diferents espais de 
Nacions Unides, i es va fer públic en el tercer aniversari de l’1 d’Octubre en una roda de 
premsa pública. 

Òmnium també va denunciar les disfuncions del sistema judicial espanyol fent arribar 
un informe al mecanisme de consulta obert per primera vegada per la Comissió Euro-
pea sobre el Rule of Law in Europe, i també va fer una campanya via xarxes de preguntes 
al TJUE per promoure preguntes ciutadanes sobre els presos catalans, coincidint amb el 
Dia d’Europa, el 9 de maig. 

Òmnium Cultural va mantenir durant el 2020 contactes bilaterals amb diferents relators 
especials de Nacions Unides que s’ocupen de vetllar que els estats compleixin els Pactes 
Internacionals de Drets Humans, també firmats per Espanya. A més a més, va participar 
presencial o telemàticament a diferents espais oberts a la societat civil: pel que fa a les 
sessions del Consell de Drets Humans de Nacions Unides que van tenir lloc durant el 
2020, a Ginebra, Òmnium Cultural va participar al debat interactiu amb el Relator Es-
pecial contra la tortura (20 de febrer), a la presentació de l’informe del Relator Especial 
per a les minories sobre la seva visita a Espanya, on ÒC també hi havia participat (8 de 
març), i al debat interactiu amb el Relator Especial de dret de manifestació pacífica (10 de 
juliol). A més a més, a la sessió de març la seva representant internacional hi va poder fer 
una intervenció oral presencial reivindicant l’amnistia i la fi de la repressió. Prèviament 
Òmnium també va participar com a ponent a un acte organitzat per l’Institut de Drets 
Humans a Nacions Unides, al costat de representants d’ONGs de Drets Humans.

Un any després que el Grup de Treball de Detencions Arbitràries de l’ONU demanés 
l’alliberament dels presos polítics, Òmnium va participar en una campanya unitària amb 
tots els partits polítics independentistes i l’ANC per reclamar el seu acatament per part 
de l’Estat espanyol. 

POSICIONAMENTS INTERNACIONALS

Al llarg del 2020 la preocupació internacional per la repressió política a Catalunya i l’em-
presonament de líders de la societat civil s’ha mantingut, sobretot pel fet que Cuixart si-
gui un defensor dels drets humans empresonat. Pel que fa a ONG’s internacionals, Am-
nistia Internacional, Front Line Defenders, el Pen Internacional i l’Organització Mundial 
contra la Tortura han fet pressió a l’estat espanyol amb comunicats on demanaven la 
llibertat de Jordi Cuixart, que Espanya garantís la llibertat d’expressió i de reunió pacífica 
i el compliment del dret internacional. A més a més, AI també va visitar Cuixart i Sàn-
chez a Lledoners.
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A nivell institucional, cal destacar el posicionament crític tant de la Relatora Especial de 
Nacions Unides per a Defensors de Drets Humans, com de la Relatora del Consell d’Eu-
ropa sobre Defensors de Drets Humans, en motiu dels 3 anys d’empresonament de Cui-
xart, així com la carta oberta de diferents diputats del Parlament Europeu, incloent dos 
vicepresidents, demanant la llibertat de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. 

DIALOGUE FOR CATALONIA

El manifest internacional Dialogue for Catalonia, que finalment es va fer públic el 4 de gener 
de 2021, va ser firmat per 50 personalitats de renom internacional, posicionant-se per la lli-
bertat dels presos polítics, el retorn dels exiliats, la fi de la repressió i l’amnistia i la necessitat 
d’una solució política en base al dret a l’autodeterminació. A més a més d’elaborar materials 
de campanya i web, es va publicitar a dues capçaleres de premsa de renom internacional. 

INTERNACIONALITZACIÓ DE PROJECTES I CAMPANYES NACIONALS

La campanya CoronaCiao va tenir una dimensió internacional, adaptant i traduint tota 
la campanya i les seves eines a l’anglès i el francès. Durant el mes de juny es va fer arribar 
un informe al govern suís sobre la presumpta corrupció del rei emèrit, i un informe sobre 
la inviolabilitat del rei al GRECO, òrgan del Consell d’Europa que lluita contra la corrup-
ció en l’àmbit internacional. 

També cal destacar que, en motiu dels actes de reivindicació sobre memòria històrica, el 20 
de novembre, es va vehicular la col·laboració del Stasimuseu (Alemanya) i el Museo do Alju-
be (Portugal) per aconseguir el seu testimoni per a un documental sobre espais de memòria. 

A més a més, es va impulsar la vessant internacional de dues campanyes nacionals: fent 
la versió anglesa i francesa del projecte “Mirades del Confinament”, d’una banda, i, de 
l’altra, fent difusió entre més de 50.000 europeus del llibre de Jordi Cuixart en anglès, 
We’ll do it again. A més a més

Finalment, es va crear un nou leaflet informatiu per a visitants estrangers sobre Catalu-
nya per repartir en les parades de la campanya d’estiu.

RELACIONS I XARXES INTERNACIONALS 

El 8 d’octubre, Òmnium va participar, per primera vegada des que va ser admès com a 
membre, el mes de juny, a l’Assemblea General de l’European Civic Forum, i també va 
participar, el 23 d’octubre, en la reunió ampliada de Juntal d’ELEN, organisme amb el 
qual es va col·laborar durant l’any en diverses activitats.

Juntament amb la periodista Txell Bonet, ÒC va intervenir a un acte públic de l’All Party 
Parliamentary Group on Catalonia, a Londres, amb representants de tots els partits po-
lítics britànics. També cal destacar que ÒC va convidar el líder del moviment dels parai-
gües a Hong Kong, Jason Y.Ng, a Barcelona, on va poder intercanviar opinions sobre el 
dret a l’autodeterminació i les accions de protesta. 
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A nivell institucional cal destacar que membres del secretariat de la Comissió de Drets 
Humans i Afers Jurídics de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, i el diputat 
Boriss Cilevics, responsable de la ponència sobre polítics presos a Turquia i Espanya van 
mantenir reunions a Barcelona i a Lledoners amb Òmnium Cultural.

COMUNICACIÓ INTERNACIONAL

Durant l’any, també es van fer nombrosos vídeos per comunicar les nostres activitats, 
per denunciar la violació de drets a Catalunya i per defensar el dret d’autodeterminació, 
coincidint amb esdeveniments rellevants o dates assenyalades, com el Human Rights 
Day (10 de desembre) o el Dia Internacional contra la Tortura (26 de juny). 

Durant la pandèmia, a més, la comunicació internacional d’Òmnium va canviar. Així, 
el 2020 va ser un any en el qual es van provar nous formats per primera vegada. Així, 
durant els mesos d’abril, maig i juny, Òmnium va organitzar tres xerrades digitals (Di-
gital Talks) sobre temàtiques variades (drets civils i polítics i cultura), amb la participa-
ció d’experts de renom mundial i uns 2.000 espectadors per sessió. A més, a través de 
campanyes a les xarxes socials, Òmnium va fer arribar el seu missatge a 8,3 milions de 
ciutadans europeus.
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5. INCIDÈNCIA I ENFORTIMENT 
DE L’ENTITAT
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Òmnium ha celebrat dues Assemblees Generals Ordinàries (AGO) al llarg de l’any 2020: 
una, el 10 de gener, i l’altra, el 10 de juliol. 

L’AGO del 10 de gener es va celebrar al Casino de l’Aliança del Poblenou (Barcelona). Es 
va aprovar el pla de treball i el pressupost 2020 de l’entitat. També es van ratificar alguns 
canvis a la Junta Directiva.

Aquesta va ser la cinquena AGO que el president de l’entitat, Jordi Cuixart, no va poder presidir 
per la seva condició de pres polític. Es va llegir una carta per a l’ocasió escrita des del Centre 
Penitenciari Lledoners. A l’AGO també vam comptar amb la col·laboració de Joan Queralt, 
soci i jurista especialitzat en Dret Penal, per conversar sobre l’actualitat política i penitenciària.
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Aquesta va ser la darrera AGO que vam poder celebrar abans de la irrupció de la pandè-
mia, en format presencial. 

L’AGO del 10 de juliol es va celebrar a (Cornellà de Llobregat), en format estrictament 
telemàtic a causa de la Covid-19. També es va celebrar més tard del que és habitual, a 
causa de les especificitats adoptades pel Departament de Justícia de la Generalitat sobre 
la celebració de reunions dels òrgans directius de les associacions.

En format telemàtic, i amb la presentació per part de la periodista Elisabet Carnicé, es va 
repassar la memòria d’activitats 2019, es va aprovar el tancament econòmic de l’any 2019 
i, es va renovar la meitat de la Junta Directiva de l’entitat.

En aquest sentit, Marcel Mauri va renovar la vicepresidència primera de l’entitat; Mari-
na Gallés, la secretaria, i Maria Majó, Joan Vallvé, Montse Ortiz, Blanca de Llobet, Òscar 
Gimeno i Marta Garsaball, les respectives vocalies. També es van incorporar a la Junta 
Directiva com a vocals Neus Torbisco, Joan Pujolar, Paco Poch i Umair Dar, que van 
ocupar diferents vacants.

20.328 socis van participar en les votacions per renovar la Junta Directiva. Cal recordar 
que es va presentar una sola candidatura electoral i que les votacions es feien en format 
de llista oberta, indicant el vot a favor (o no) per a cadascun dels integrants de la candida-
tura a un dels càrrecs concrets a elecció. Més de 850 socis van participar en les votacions 
dels diferents documents de l’ordre del dia. 
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TROBADA NACIONAL I ESCOLA DE FORMA-
CIÓ

Èxit de participació a la Trobada Nacional i a 
l’Escola de Formació virtual
Més de 400 persones van participar en la Tro-
bada Nacional d’Òmnium Cultural a Tarragona 
durant el mes de març, encara en un context 
sense restriccions marcades per la Covid-19. 
Va ser una jornada de treball adreçada a tots 
els membres de les juntes territorials que va 
resultar tot un èxit de participació i en la qual, 
durant tot el dia, es van donar a conèixer les 
principals línies de treball de l’entitat. Durant 
la trobada, els participants van poder debatre 
els punts forts i estratègics de l’entitat, així com 
els projectes que es desenvoluparien durant els 
pròxims mesos, amb l’objectiu de poder-los fer 
extensius tant en l’àmbit nacional com en el 
conjunt de les  seus i les gestores que Òmnium 
té arreu dell territori. 

La situació de pandèmia sanitària, immediata-
ment posterior a la Trobada Nacional, va obli-
gar l’entitat a adaptar en format online la sego-
na edició de l’Aula de Formació per a membres 
de les juntes directives, una activitat que també 
ha destacat per la bona participació. Van ser 
dos dies intensos de formacions i xerrades, en 
els quals es van tractar temes vinculats a la llen-
gua, la cultura, la cohesió social i els drets civils, 
entre altres projectes i eixos d’actuació d’Òm-
nium. L’Escola de Formació ha esdevingut un espai de referència anual en el qual els 
membres dels òrgans directius de l’entitat poden adquirir i posar en comú un seguit 
d’aprenentatges sobre diferents àmbits d’interès general. En el marc de l’Aula de Forma-
ció, hi van participar també diversos professionals reconeguts en els seus àmbits, com 
l’advocat de Jordi Cuixart, Benet Salellas; el portaveu del Sindicat de Llogaters i Llogate-
res, Jaime Palomera, o la sociòloga Eugenia Delgado.

ÒMNIUM SEGUEIX TREBALLANT EN L’ESTRATÈGIA DE GÈNERE

Al llarg d’aquest any des de l’entitat s’ha seguit treballant en el pla d’acció per assolir 
l’equitat de gènere a l’entitat, és a dir, la justa distribució de drets i obligacions entre ho-
mes i dones des del respecte de la diferència.  Més enllà de posar en marxa la comissió 
impulsora i de  l’assignació d’una partida pressupostària, cal destacar el curs de formació 
bàsica en perspectiva de gènere que s’ha ofert a tota la plantilla.
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6- ALTRES PROJECTES EXTRAORDINARIS
ESPRINT SOLIDARI

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 més de 
350.000 euros recaptats en poc més d’una setmana va servir per donar empenta a quatre 
projectes concrets. 

Fundació Hospital Clínic

Fundació per la lluita contra la Sida

Fundació Banc dels Aliments

Col·legi de Metges de Barcelona

L’entitat va afegir 100.000 euros addicionals del seu pressupost a les donacions rebudes. 
En un moment d’excepcionalitat i urgència sanitària i social, Òmnium va posar tota la 
seva estructura al servei de la lluita contra el virus i assumeix el lideratge civil que li cor-
respon com a entitat amb més socis del país amb la voluntat de ser útil a la ciutadania. 

 

LLIBRERIES OBERTES

Òmnium Cultural va liderar el projecte Llibreries Obertes, la iniciativa solidària més im-
portant destinada al sector del llibre per contrarestar els greus efectes que la pandèmia va 
comportar; entre d’altres, la suspensió de la celebració de Sant Jordi.
En col·laboració amb la cooperativa SOM es va crear un web amb més de 7.000 referèn-
cies de pràcticament tots els segells editorials del país i amb la participació de més de 400 
llibreries dels Països Catalans. La campanya “Regala un llibre per Sant Jordi” va incenti-
var la compra de llibres per avançat, a través del web LlibreriesObertes.cat. D’aquesta ma-
nera, s’aconseguien fons per superar aquests moments de crisi i perquè, un cop finalitzat 
el període de confinament, poguessin tornar a aixecar la persiana.

L’entrada d’Òmnium va possibilitar que les llibreries rebessin des del primer moment el 
100% de l’import de la venda. Es tractava d’una iniciativa doblement solidària, que també 
donava resposta a l’emergència social de la Covid-19: el preu final del llibre es podia ar-
rodonir a l’alça i aquests diners es destinaven a programes d’emergència social.

Tots els objectius plantejats van ser assolits amb molt bons resultats. Es van vendre 
51.287 exemplars i recaptar 896.038 €. L’èxit de vendes també va repercutir en el ves-
sant solidari de l’arrodoniment: 4.392 €. Tots aquests ingressos van ser íntegrament 
per les llibreries.
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DONA’M LA MÀ

Immersos en el confinament derivat de la Covid-19, l’entitat va engegar la campanya 
Dona’m la mà, una xarxa solidària que posava 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 60 anys de compromís amb la cohesió per fer front a aquesta crisi sanitària, 
social i econòmica, i superar-la entre tots i totes”. De la seva banda, el vicepresident 
Marcel Mauri, va posar en valor el paper de les juntes territorials, que en el marc del Cui-
dem-nos, en menys de 15 dies van contactar amb més de 4.000 socis i sòcies majors de 
75 anys per vetllar pel seu benestar.

Els resultats del projecte: 

· 44 seus territorials i 4 gestores implicades

· 500 persones fent trucades

· 800 persones es van oferir a ajudar

· 4.000 trucades a socis majors de 75 anys

PRINCIPALS CONVENIS SUBSCRITS

A continuació es detallen els principals convenis de col·laboració subscrits per l’entitat 
durant aquest període:

S’ha donat continuïtat al Conveni de col·laboració amb la Fundació Coop57 i 
ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) per l’impuls, la creació i la gestió del 
fons econòmic de solidaritat “Lliures... de desigualtat, pobresa i Exclusió Social”.
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Diversos convenis amb Cooperatives de cohesió social dins de la nostra activi-
tat i a favor d’una societat amb més oportunitats per a tothom, inclosa la pobla-
ció en situació de vulnerabilitat. (Cooperativa+educació, Cooperativa Marges, 
Punt de Referència, entre d’altres)

Diferents convenis de col·laboració amb universitats i escoles per acollir alum-
nes en pràctiques: Universitat de Vic, Universitat de Girona, Universitat Oberta 
de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra

Conveni amb el CCCB i Punt de referència per al projecte d’Acompanyament 
Educatiu

Convenis amb el Casal dels Infants per al projecte Acompanyament Educatiu

Conveni amb l’Ateneu Sant Roc de Badalona per al projecte Revoltes

Conveni amb l’Institut Vives per la creació dels Premis Tusón i els Premis Au-
diovisuals



COMPTES 
ANUALS 
EXERCICI 
2020



ACTIU Exercici 2020 Exercici 2019  
 
    
   
A) ACTIU NO CORRENT 4.879.788 € 4.754.771 €  
    
    
I. Immobilitzat intangible 587.302 € 481.383 €  
   
       1. Aplicacions informàtiques 269.184 € 238.090 €  
  
       2. Altres immobilitzats intangibles 318.118 € 243.293 €  
   
 
II. Immobilitzat material 3.459.770 € 3.439.086 €  
                           
       1. Terrenys i construccions 2.990.773 € 2.970.337 €  
  
       2. Instal·lacions, maquinària i utillatge 213.199 € 204.817 €  
  
       3. Mobiliari i Equips per a processament 
           d’informació 244.280 € 248.788 €  
  
       4. Altre immobilitzat material 11.518 € 15.144 €  
  
       5. Immobilitzacions materials en curs
           i a comptes 0 € 0 €  
    
  
 III. Inversions immobiliàries 427.686 € 432.174 €  
  
       1. Terrenys i béns naturals 322.082 € 322.082 €  
  
       2. Construccions 105.604 € 110.092 €  
    
  
     VI. Inversions financeres a llarg termini 405.030 € 402.128 €  
    
       1. Instruments de patrimoni 3.032 € 3.032 €  
  
       2. Crèdits a tercers 359.596 € 361.196 €  
  
       3. Altres actius financers 42.402 € 37.901 € 

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE DE 2020



ACTIU Exercici 2020 Exercici 2019 
 

B) ACTIU CORRENT 1.218.661 € 976.366 €  
    
  
I. Existències 316.370 € 326.302 €  
  
       1. Existències 316.370 € 326.302 €  
    
  
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les 
activitats i altres comptes a cobrar 92.751 € 104.942 €  
  
    1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 37.071 € 106.604 €  
  
    2. Altres deutors 55.299 € -2.223 €  
  
    3. Altres crèdits amb les Administracions Públiques 382 € 561 €  
    
  
 III. Inversions en entitats del grup i associades 
a curt termini 0 € 0 € 
 
    
IV. Periodificacions a curt termini 0 € 140.941 €  
    
  
V. Inversions financeres a curt termini 340.459 € 48.200 €  
  
       1. Altres actius financers 340.459 € 48.200 €  
    
    
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 469.081 € 355.982 €  
  
       1. Tresoreria 469.081 € 355.982 €  
    
  
    TOTAL ACTIU (A + B) 6.098.449 € 5.731.137 € 



PATRIMONI NET I PASSIU Exercici 2020 Exercici 2019  
    
    
  
 A) PATRIMONI NET 3.011.604 € 2.199.032 €  
  
     A-1) Fons propis 1.612.201 € 1.112.254 €  
    
       I. Fons socials 301 € 301 €  
    
           1. Fons socials 301 € 301 €  
    
  
       III. Excedents d’exercicis anteriors 1.111.953 € 1.275.415 €  
    
         1. Romanent 1.714.512 € 1.714.512 €  
  
         2. Excedents negatius d’exercicis anteriors -602.558 € -439.097 €  
    
  
       IV. Excedents pendents d’aplicació 
             en activitats estatutàries 0 € 0 €  
    
  
       V. Excedent de l’exercici (positiu o negatiu) 499.947 € -163.461 €  
    
  
     A-2) Donacions i llegats rebuts 1.399.402 € 1.086.778 €  
    
       1. Donacions i llegats de capital 1.399.402 € 1.086.778 €  
    
  
B) PASSIU NO CORRENT 1.451.667 € 1.560.813 €  
    
  
     I. Provisions a llarg termini 0 € 0 €  
  
     II. Deutes a llarg termini 1.451.667 € 1.560.813 €  
  
       1. Deutes amb entitats de crèdit 1.416.467 € 1.529.413 €  
  
       2. Altres deutes a llarg termini 35.200 € 31.400 €  
    
    
    
  



PATRIMONI NET I PASSIU Exercici 2020 Exercici 2019 
 

C) PASSIU CORRENT 1.635.179 € 1.971.292 €  
    
  
     I. Provisions a curt termini. 0 € 0 €  
  
     II. Deutes a curt termini 323.682 € 561.601 €  
    
       1. Deutes amb entitats de crèdit 322.387 € 560.666 €  
  
       2. Altres deutes a curt termini 1.296 € 936 €  
    
 
     IV. Creditors per activitats i altres 
           comptes a pagar 1.311.496 € 1.408.190 €  
  
       1. Proveïdors 774.807 € 871.523 €  
    
       2. Creditors varis 140.830 € 101.932 €  
    
       3. Personal (remuneracions pendents 
            de pagament) 83.036 € 87.611 €  
    
       4. Altres deutes amb les Administracions 
           Públiques 312.824 € 347.124 €  
    
    
     V. Periodificacions a curt termini. 0 € 1.500 €  
    
  
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C) 6.098.449 € 5.731.137 €  
    
    
    
    
    
    
    
    
  
    
    
    
  
    
    
    
  
    
    
    
  
    
    
    
  
    



Exercici 2019Exercici 2020

1) Ingressos per les activitats 9.564.530 € 11.416.997 € 
   
    a) Vendes i prestacions de serveis 178.773 € 912.336 € 
 
    b) Ingressos rebuts amb caràcter 
        periòdic. Quotes de socis 9.072.473 € 9.188.338 € 
   
    c) Ingressos de promocions, 
        patrocinadors i col·laboracions 4.700 € 22.550 € 
   
    d) Subvencions oficials a les activitats 0 € 0 € 
   
    e) Donacions i altres ingressos per activitats 308.585 € 1.293.773 € 
   
 2) Ajuts concedits i altres despeses -488.214 € -181.008 € 
   
    a) Ajuts concedits -488.214 € -181.008 € 

4) Treballs realitzats per la entitat 
     pel seu actiu 102.638 € 277.926 € 

 5) Aprovisionaments -190.695 € -477.434 € 
   
    a) Consums i deteriorament d’existències -190.695 € -477.434 € 
   
 6) Altres ingressos de les activitats 59.666 € 65.245 € 
   
    a) Ingressos per arrendaments 59.666 € 65.177 € 
   
    b) Altres ingressos accessoris i altres 
        de gestió corrent 0 € 67 € 
   
7) Despeses de personal -4.101.989 € -3.888.751 € 
   
8) Altres despeses d’explotació -4.149.886 € -7.198.060 € 
   
    a) Serveis exteriors -4.086.145 € -7.162.523 € 
   
            a2) Arrendaments i cànons -333.691 € -274.177 € 
   
            a3) Reparacions i conservació -16.588 € -332.633 € 
   

COMPTE DE RESULTATS



            a4) Serveis professionals independents -1.060.762 € -2.499.163 € 
   
            a5) Transports -15.361 € 0 € 
 
            a6) Assegurances -34.423 € -26.744 € 
   
            a7) Serveis bancaris -94.239 € -84.146 €

            a8) Publicitats, propaganda i relacions 
                   públiques -722.344 € -2.074.010 € 
   
            a9) Subministraments -99.900 € -118.129 € 

            a10) Altres serveis -1.708.837 € -1.753.522 € 
   
     b) Tributs -58.090 € -35.537 € 
   
     c) Pèrdues, deteriorament i variació 
         de provisions per operacions 
        de les activitats -5.651 € 0 € 
   
 9) Amortització de l’immobilitzat -267.879 € -165.876 € 
   
10) Donacions i llegats traspassats 
       al resultat 12.023 € 11.472 € 
   
12) Deterioració i resultat per alienacions 
       de l’immobilitzat -19.556 € 0 €  
   
13) Altres resultats -3.458 € -18.559 € 
  
 I) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ  
(1+2+3-4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 517.181 € -158.047 € 
   
14) Ingressos financers 1.901 € 232 € 
   
15) Despeses financeres -19.135 € -5.072 € 
   
17) Diferències de canvi. 0 € -574 € 
   
   
 II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) -17.234 € -5.414 € 
   
   
III) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (I+II) 499.947 € -163.461 € 
   
19) Impostos sobre beneficis   
   
   
IV) RESULTAT DE L’EXERCICI  (III+19) 499.947 € -163.461 € 
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16%
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TANCAMENT ECONÒMIC ÒMNIUM CULTURAL






