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PLA DE TREBALL 2021

ÒMNIUM 2021
Conscients que el procés d’alliberament nacional no té marxa enrere, Òmnium planteja un marc 
de treball i un pressupost per a aquest 2021 que ens permeti ser més i més determinats. 
Necessitem una societat civil organitzada i empoderada per culminar el procés cap a la República 
catalana en contraposició amb el rol d’un estat en fallida democràtic i també -després del confina-
ment- social i econòmica.

El Pla de Treball 2021 fixa les línies de treball, els objectius operatius i les principals accions 
per aconseguir-ho. 

Òmnium afronta en paral·lel un procés de reflexió estratègica de més recorregut, per tal d’encarar el 
canvi de cicle polític, econòmic i social en què ens trobem immersos. En tot cas, com sempre, l’enti-
tat referma la vocació de servei al conjunt de la ciutadania de Catalunya, en contacte amb tot l’àmbit 
sobiranista i amb voluntat de lideratge de la societat civil. 

Recordem que el Pla de Treball d’Òmnium inclou el seguit d’accions que l’entitat preveu dur a 
terme al llarg d’un any natural. Aquest pla de treball s’acompanya del seu corresponent pressupost i 
integra el seguit de plans de treball i pressupostos de les 44 seus territorials.

La Junta Directiva és l’òrgan que acorda i valida la proposta de pla de treball i pressupost per al prò-
xim exercici, si bé és l’Assemblea General de socis l’organisme que aprova aquests dos documents.

EIXOS ESTRATÈGICS
Per tal d’assolir els seus objectius, Òmnium impulsa una estratègia amb 3 pilars:

EMANCIPEM-NOSACUSEM-LOS

EMPODEREM-NOS

A. Empoderem-nos

Som agents de canvi. Des d’Òmnium volem afavorir la implicació, la mobilització i l’enforti-
ment de la ciutadania per generar i construir aquest canvi de cicle. Volem transitar el camí de 
forma activa, crítica, constructiva i conjunta. 
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Ens cal refer-nos i reconèixer-nos per avançar. Ens cal enfortir-nos i autoorganitzar-nos; mobi-
litzar-nos per fer front a la pandèmia i les seves conseqüències, treballant perquè cap ciutadà no 
quedi enrere: potenciar les capacitats de la ciutadania, promoure l’esperit crític i de responsabili-
tat social de crear ciutadania; vincular diversos agents de la societat, promoure sinergies per a la 
defensa dels drets i teixir una societat catalana cohesionada i amb menys desigualtats; crear més 
vincles amb la societat civil d’altres països, fer arribar el conflicte polític a la ciutadania -sobretot 
europea- i tenir relacions amb organismes internacionals.

B. Acusem-los

Volem plantar cara col·lectivament a la repressió i avançar en l’exercici del dret a l’autodetermi-
nació. Desemmascarar i desacreditar els poders de l’Estat des de la lògica que el seu descrèdit 
internacional facilita la consecució dels nostres objectius.

Els poders de l’Estat ens voldrien resignats, paralitzats i dividits, i per això ens cal tota la intel·ligèn-
cia col·lectiva per transformar cada embat en un pas endavant. Necessitem recuperar la iniciativa i 
passar de la protesta a la proposta. 

C. Emancipem-nos

Tenim la voluntat i la capacitat per construir un projecte de país, comptant amb la legitimitat i la 
cohesió interna del país. Volem enfortir i exercir els drets civils, incloent-hi el dret d’autodetermi-
nació, exercint la desobediència civil.

L’adquisició i l’exercici de ciutadania implica potenciar xarxes de solidaritat col·lectiva, enfortir 
un projecte col·lectiu en totes les zones del país. Volem treballar perquè la societat catalana en 
el seu conjunt tingui una visió compartida de futur i hi hagi un lloc digne per a tothom en 
aquest projecte compartit.

Per assolir els objectius estratègics que es proposa, Òmnium treballa en 6 grans àmbits d’actuació: 
autodeterminació, antirepressió, cultura, llengua i cohesió, i l’àmbit internacional, en els quals es 
proposa desenvolupar projectes, accions i activitats, al llarg de l’any.

A continuació, desenvoluparem cadascun dels àmbits

1. Autodeterminació

L’Autodeterminació és un dret fonamental. Treballem per garantir els drets fonamentals a través del 
seu exercici, mantenir una mobilització amb objectius clars i definits, i una formació de la societat 
en l’àmbit de la no-violència i la desobediència civil. 

• Treballar per ampliar i enfortir la majoria a favor del reconeixement i l’exercici del dret 
d’autodeterminació, amb l’objectiu d’assolir la República catalana des del reconeixe-
ment de la diversitat col·lectiva.

• Impulsar mobilitzacions, accions, actes i campanyes que contribueixin a fer d’altaveu i de 
denúncia de la vulneració de drets per part dels diferents poders de l’Estat espanyol, i 
a articular la defensa i l’exercici dels drets civils i polítics.

> Campanya de denúncia dels poders de l’Estat.

ÀMBITS D’ACTUACIÓ, OBJECTIUS I ACCIONS
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> Accions de denúncia de la presència del franquisme 
a la democràcia espanyola (acte 20-N).

> Fer un congrés d’estat presencial de dret destinat a juristes i advocats.

• Empoderar-nos com a societat civil (preparar-nos, instruir-nos, mobilitzar-nos) amb eines 
com la desobediència civil i la lluita no-violenta per avançar en l’exercici de drets i llibertats.

• Donar suport a les iniciatives encaminades a exercir el dret d’autodeterminació.

> Nova campanya en defensa del dret a l’autodeterminació.

• Contribuir a crear una societat més justa, integradora i lliure, implicar-nos en les lluites 
compartides socials i veïnals.

• Treballar amb altres entitats per impulsar projectes que dignifiquin els represaliats i desapa-
reguts durant la dictadura, i contribuir a reparar la memòria històrica i democràtica.

2. Antirepressió

Denunciar, arreu del país i també a nivell internacional, la repressió política contra milers de 
persones al llarg dels darrers anys, incloent-hi l’empresonament del president de l’entitat, Jordi 
Cuixart. Això també inclou el suport a les persones represaliades. Continuar fent de la repressió 
lluita compartida sobiranista i palanca democràtica per al conjunt de la societat catalana. I fer-ne 
difusió internacional.

• Impulsar la Campanya “Amnistia Ara” en defensa de l’amnistia per als presos polítics, exi-
liats i represaliats, com a primer pas imprescindible per afrontar la resolució democràtica 
del conflicte i treballar per sumar-hi més suports.

• Recórrer al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) la sentència contra Jordi 
Cuixart. Tot plegat, en coordinació amb la resta de dirigents independentistes.

• Acompanyar i donar suport a Jordi Cuixart i la resta de presos polítics, reiterant 
la petició d’aplicació dels seus drets penitenciaris (com el 100.2 o el 3r grau) i denunci-
ant-ne la vulneració.

• Seguiment de la situació processal de totes les causes a Catalunya, identificant sota un 
únic paraigua els judicis polítics que hi ha.

> Fer d’acusació popular en diverses causes contra la violència policial.

> Coordinar-nos amb entitats en la defensa d’aquestes causes.

> Forçar l’Estat a investigar i condemnar els autors materials 
i els comandaments de les violències policials de l’1 d’Octubre de 2017.

3. Cultura

La cultura té una gran potencial com a eina inclusiva i de cohesió, ens fa créixer individualment i 
col·lectiva, ens enxarxa i possibilita vincles amb la comunitat. La cultura ha de ser un dels eixos ver-
tebradors del país. Òmnium treballa per promoure i dignificar la cultura catalana per enfortir la seva 
presència en tots els àmbits culturals i garantir-ne l’accés tothom, esborrant-ne les barreres físiques i 
simbòliques que fan de la cultura un luxe o un producte elevat i inaccessible.

• Consolidar l’estratègia de premis literaris per promoure la literatura catalana, fomentar la 
creació i augmentar el nombre de lectors.
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> Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any.

> Premi Sant Jordi de Novel·la, Premi Mercè Rodoreda de Contes i Narracions, 
Premi Carles Riba de Poesia, i altres premis.

> 71a Nit de Santa Llúcia, la Festa de les Lletres Catalanes.

> 53è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.

> Impuls Premi Jesús Tuson a la diversitat lingüística.

• Lluitar per garantir la presència del català en el marc de la revolució digital que vivim, tot 
projectant el talent i els referents culturals en català a les xarxes.

> Premis VOC.

> Premi continguts xarxes socials en català.

> Nou projecte per a l’audiovisual en català.

• Promoure iniciatives culturals d’arreu dels Països Catalans (Flama del Canigó, Diada Sant 
Jordi), commemoracions i efemèrides, o bé accions concretes (Sopar Estellés)

• Impulsar el projecte Cultura Oberta (VesdeCult) per fomentar la socialització dels béns 
culturals i la democratització en les formes d’accedir-hi.

• Dur a terme accions per refermar el paper d’Òmnium com a articulador cultural.

> Dinamitzar les entitats implicades en la distribució de la Flama del Canigó 
i les revetlles de Sant Joan.

> Impulsar la iniciativa Llibreries Obertes.

• Visualitzar els projectes culturals de l’entitat, impulsant accions de comunicació especia-
litzades per xarxes socials.

4. Cohesió social i llengua

Volem reforçar el sentiment de pertinença col·lectiva entre totes les persones de la societat catala-
na, a través de la generació i projecció d’imaginaris compartits, el reconeixement en peu d’igualtat 
de tothom i la lluita contra les desigualtats. Alhora, cal posar èmfasi en la necessitat de contribuir a 
l’impuls de l’ús social de la llengua i la generació del vincle afectiu amb la llengua catalana de nous 
catalanoparlants, a través de les diverses accions de cohesió, cultura i projectes específics.

• Projecte Mentoria, per acompanyar en la millora de les oportunitats el jovent tutelat, extu-
telat i en risc d’exclusió social en el seu procés d’emancipació.

• Projecte Àgores. Espais de diàleg per reforçar els lligams amb altres agents i treballar con-
juntament en la construcció d’un teixit social més cohesionat.

• Projecte Lliures. Construcció d’un fons econòmic estable amb el qual donar suport solida-
ri a projectes arrelats al territori, i amb participació comunitària per contribuir a revertir les 
desigualtats, la pobresa i l’exclusió social.

• Consolidar i ampliar la presència d’Òmnium en l’àmbit escolar com a agent articulador i 
dinamitzador; entre altres maneres, repensant el Sambori com a projecte de promoció de 
l’ús social de la llengua i per a la generació d’oportunitats educatives i socials.
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• Compartir la visió i la mirada d’un futur compartit a tots els òrgans tècnics i polítics a 
través d’eines formatives, de sensibilització per aprendre, i construir accions per a la cons-
trucció de ciutadania.

• Impulsar el projecte (Re)voltes, per reforçar el teixit associatiu i comunitari del país a partir 
de la interacció, el coneixement i el reconeixement mutu. 

• Generar un model d’intervenció compartit amb altres agents en l’àmbit de l’activisme en 
favor de la llengua catalana que se centri en els parlants, les seves necessitats i aspiraci-
ons, el vincle social i el sentit de pertinença.

• Posicionar Òmnium com a actor en l’àmbit de la cohesió social i de les lluites comparti-
des. Treballar la relació amb les entitats de l’àmbit social, comunitari i del tercer sector 
que treballen per l’empoderament i l’emancipació individual i col·lectiva.

> Reactivar el paper d’Òmnium com a activista de la llengua. Reactivar el treball 
de la plataforma Som Escola. 

> Visibilitzar i incorporar el discurs de gènere i l’aposta per una societat diversa. 
Implicar-nos com a entitat en l’organització del 8-M. 

5. Internacional

Aconseguir suports internacionals per a una solució política d’acord amb el dret a l’autodetermina-
ció, així com per la llibertat dels presos polítics, el retorn dels exiliats, la fi de la impunitat policial, la 
fi de la repressió i l’amnistia. Per això cal denunciar les vulneracions de drets humans i la persecució 
ideològica, així com iniciar litigacions estratègiques. 

• Participació als mecanismes oferts a la societat civil a Nacions Unides, el Consell d’Euro-
pa, la UE i l’OSCE per denunciar la regressió de drets humans a Espanya.

• Relacions bilaterals amb ONGs internacionals de drets humans, així com amb càrrecs 
polítics d’altres estats i d’organitzacions internacionals.

• Denúncia de la manca d’investigació efectiva sobre la violència policial 1-O i litigació in-
ternacional de causes de l’1-O, en coordinació amb acusacions particulars de tot el territori.

• Preparació del camí per guanyar el recurs al TEDH.

• Especialització de la comunicació corporativa internacional, amb especial atenció a la 
premsa internacional i a l’opinió pública europea, i desenvolupar una major estratègia digital.

• Internacionalització d’Òmnium com a actor civicocultural que participa en debats i acci-
ons en l’àmbit europeu, en concret, participant en les xarxes internacionals com ara ELEN 
(European Language Equality Network) i l’European Civic Forum, així com participar al 
Centre Unesco de Catalunya - CATESCO.

6. Creixement, territori i funcionament

Volem créixer per poder continuar perseguint els objectius de construir un país més lliure i més just, 
seguir essent una eina útil per als socis i sòcies, així com per a tota la societat catalana. Per això, im-
pulsem objectius interns de l’entitat com a eina de gestió de la seva activitat, actualitzant-la i verte-
brant-la per desenvolupar els reptes que es proposa. 

• Adaptar la utilitat de l’entitat al canvi de cicle polític, econòmic i social en què ens 
trobem immersos.

> Fer un Pla d’actuació estratègica pels propers anys.
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• Treballar per la fidelització de la massa social, mantenir el creixement sostingut, aprofun-
dir en la recuperació de baixes d’impagats. 

• Ampliar, fidelitzar i diversificar les fonts de finançament privades (donatius, mecenatge 
i patrocinis).

• Organitzar Òmnium a les principals poblacions del país, consolidant la creació de no-
ves seus i millorant la presència de l’entitat a les grans ciutats i àrees de població, com ara el 
Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

• Incrementar els espais de debat, participació i formació de l’estructura territorial, i 
actualitzar els serveis i procediments interns. 

> Potenciar les trobades nacionals, les trobades sectorials i l’Escola de Formació 
de quadres directius.

> Actualitzar els serveis i procediments a les seus territorials, com ara l’Aula Virtual 
d’Òmnium o els butlletins territorials.

• Impulsar l’activitat cultural als Països Catalans (Federació Llull, Òmnium Catalunya 
Nord i l’Alguer).

• Seguir treballant per eliminar les desigualtats entre dones i homes dins l’entitat segons 
el principi d’equitat de gènere.

• Incorporar la responsabilitat mediambiental a l’organització, identificant, coordinant i 
fomentant les respostes i les eines necessàries a favor de la sostenibilitat mediambiental.

• Enfortir el model organitzatiu de l’entitat, modernitzant els sistemes i processos tecnolò-
gics, i incorporant i potenciant l’anàlisi per a la presa de decisions.


