
Acta de l’assemblea general ordinària
d’Òmnium Cultural de Sabadell

Sabadell, 19 de desembre de 2020

Hora: 11.00 h
Format: telemàtica

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea general ordinària
de l’11 de gener de 2020

L’acta es dona per llegida i a continuació és aprovada per unanimitat.

2.- Presentació de la Memòria d’activitats 2020

La presidenta Teresa Mira dona la benvinguda als assistents. Tot seguit fa
esment de la pandèmia i de les circumstàncies i condicions que ha dut i que
han afectat la nostra activitat. També parla de l’Any Beethoven, de la lectura
teatralitzada d’Egmont, de l’exposició al Casal Pere Quart i de l’exposició de
l’aparador. Recorda que Òmnium Cultural, amb 182.358 socis, és la primera
entitat cultural d’Europa i que Òmnium Cultural de Sabadell abasta 14
municipis amb un total de 9.181 socis, 3.231 més que dos anys enrere.

Tot seguit dona pas a la Memòria d’activitats que mostra com, malgrat la
pandèmia, l’activitat d’Òmnium Cultural de Sabadell no s’ha aturat ni un
minut:

- Inauguració del local al c. de Calderón
- Exposició Any Beethoven
- Lectura dramatitzada
- Produccions teatrals
- Club de lectura
- Taules rodones virtuals
- Activitats per Sant Jordi
- Presentacions de llibres
- Campanyes socials i de país
- Homenatge a Muriel Casals
- VOC
- Premi  Sambori
- Assemblea
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- Superdissabte
- Diada nacional
- Memorial Lluís Companys a Sabadell

3.- Informació d’altes i baixes de la Junta rectora

Es posa a votació la ratificació de Jaume Barberà com a secretari de la Junta,
en substitució de Manel Aljama, secretari anterior. No hi ha cap vot en contra
i, per tant, Jaume Barberà queda ratificat en el càrrec.

S’agraeix la feina feta a Montserrat Chacon i Montserrat Ribera que deixen les
seves vocalies (la 5 i la 10) i es comunica que, per tal de cobrir aquestes baixes,
s’han incorporat a la Junta, per cooptació, Xavier Guerrero i Marició
Llongueras, que ocuparan les vocalies 5 i 10 respectivament.

4.- Presentació i aprovació, si escau, del Pla de treball per al 2021

Cada un dels responsables dels tres projectes presenta la seva part del Pla de
treball 2021.

Projecte 1: Lluites compartides cap a la cohesió social

Josep Boltaina pren la paraula per informar que en aquest àmbit cal destacar
que lluitar per la independència ha d’estar íntimament lligat a la lluita pel
progrés social. Per tant, cal ser al costat del les organitzacions o entitats que
ja treballen en aquests temes. Per poder-ho fer, es necessita més que mai la
participació activa dels socis i de la gent que es senti interpel·lada per
treballar-hi.

Es relacionen les tasques proposades en el Pla de treball adjunt i per
poder-les dur a terme es proposa una organització que permeti treballar
arreu de la ciutat: grups de socis organitzats per barris o districtes, que
s’impliquin amb les entitats i persones del seu entorn que ja treballen en
aquesta direcció, aportant esforços i idees, sense perdre de vista els objectius
d’Òmnium de llengua, cultura i país. 

Projecte 2: Llengua i cultura com a elements de construcció d’un nou
país

Pren la paraula Laura Santamaria per explicar el Projecte 2, en el qual es posa
en relleu la voluntat de la Junta de mantenir l’activitat tradicional d’Òmnium
en l’àmbit de la llengua i la cultura (Sant Jordi, Sant Joan, el Correllengua, els
premis Sambori i Pissiganya, el VOC). Al mateix temps també es vol ampliar
l’impuls a la llengua amb beques per millorar el coneixement del català i
tallers relacionats amb l’ús del català. Es mantindran les iniciatives
destinades a augmentar el coneixement dels territoris que conformen els
Països Catalans i es dedicaran unes sessions a la situació de la llengua al País
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Valencià, amb l’afegitó d’un concert de Feliu Ventura. També es programarà
un cicle sobre les fronteres per conèixer com s’han mogut a Europa en els
darrers dos-cents anys, com s’eixamplen les fronteres dins dels Països
Catalans i com, dins de Sabadell, també els barris conformen unes fronteres
que divideixen la ciutat.

Projecte 3: Lluita no-violenta i mobilització

Jordi Carbonell exposa les línies mestres dels quatre apartat d’aquest bloc i
destaca que té com a eix la lluita no-violenta i com a base imprescindible
l'aprofundiment territorial en les activitats d'Òmnium i la comunicació
mitjançant les xarxes. Destaca les activitat previstes més rellevants.

5.- Presentació i aprovació, si escau, del pressupost per al 2021

Joan Ignacio, tresorer, presenta el pressupost per a l’exercici 2021. Es posa a
votació i, sense cap vot en contra, s’aprova per unanimitat.

6.- Torn obert de paraules

El torn obert de paraules es canalitza pel xat, on queden registrats
comentaris i suggeriments que tracten principalment de la necessitat de ser
presents a les xarxes socials, especialment a les més noves que és on hi ha el
jovent. També hi ha comentaris sobre la llengua, la desobediència i
l’amnistia.

7.- Cloenda

La presidenta Teresa Mira agraeix el suport dels socis a aquest ambiciós Pla
de treball i dedica un reconeixement especial a tots els voluntaris de l’entitat
per la seva tenacitat indiscutida tant de nit com de dia. També fa esment de
les eleccions del proper 14 de febrer amb el següent prec: “Votem per
aquelles propostes que garanteixin un futur millor per al nostre país d’avui i
per al de les generacions futures”.

Acaba dient que el proper 2021, Òmnium Cultural es prepararà per tancar
una etapa i obrir-ne una altra, amb una canvi d’estratègia. Tot seguit agraeix
la presència d’Òscar Gimeno de la Junta nacional i li passa la paraula.

Òscar Gimeno comença el seu parlament dient que Òmnium Cultural
planteja un marc de treball i pressupost per aquest 2021 que ens permeti ser
més i més determinats. Cal una societat civil organitzada i empoderada per
culminar el procés cap a la independència i l’entitat afronta un procés de
reflexió estratègica, per tal d’encarar el canvi de cicle polític, econòmic i social
que s’està produint.
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En concret, parla de tres eixos estratègics i de 6 grans àmbits d’actuació.

Eixos estratègics:

● Empoderem-nos: cal afavorir la implicació, la mobilització i
l’enfortiment de la ciutadania.

● Acusem-los: cal avançar en l’autodeterminació.
● Emancipem-nos: hem de construir un projecte de país.

Àmbits d’actuació:

1. Autodeterminació - Ampliar i enfortir la majoria a favor del
reconeixement i l’exercici del dret d’autodeterminació.

2. Antirepressió - Denunciar la repressió política i posicionar l’amnistia al
centre del debat.

3. Cultura - Com a eina inclusiva i de cohesió i per promoure i dignificar
la cultura catalana.

4. Llengua i cohesió social - Òmnium Cultural defensarà sense descans el
model d’immersió lingüística. Pel que fa a la cohesió social s’ha de
reforçar el sentit de pertinença col·lectiva i s’ha de contribuir a l’impuls
de l’ús social de la llengua.

5. Internacional - Aconseguir suports internacionals per una solució
política en base al dret a l’autodeterminació.

6. Creixement, territori i funcionament - Enfortir la presència i
l’organització d’Òmnium Cultural.

I sense cap més intervenció, es dona per acabada l’assemblea.

Jaume Barberà Canudas, Teresa Mira Lozano,
secretari presidenta
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