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Introducció

La COVID-19 i la repressió han marcat un abans i un després. Som
l’entitat cultural més gran d’Europa i la nostra fortalesa ens ha ajudat
a vèncer ràpidament els reptes socials i sanitaris. També hem estat
capaços d’iniciar un periple internacional que s’ha incorporat en els
nostres afers. Alhora, hem anat construint vincles d’aprofundiment
en la nostra societat a fi d’aconseguir arribar a tots els catalans que
vulguin ser i estar en aquesta nació que té l’autoestima per sobre de
les repressions i per sobre del sofriment que ens infringeix un estat
autoritari que margina la llengua i la cultura d’aquesta nació
oprimida.

El procés de substitució de la llengua catalana, s’ha accelerat aquests
últims anys i és més imprescindible que mai defensar llengua i la
cultura com a eixos vertebradors de la nació, com a elements
d’enfortiment de la cohesió social d’un poble que segueix lluitant per
construir un estat propi, la República Catalana.  Això vol dir treballar
per la millora de les condicions de vida de tots els catalans i per una
major justícia social.

Cal aprofundir en la millora dels canals de comunicació per fer arribar
a tothom que avançar en la defensa de la llengua, la cultura i el país
és l’únic camí per tenir un país amb projecte de futur i un projecte de
vida.

Per elaborar aquest Pla de treball per al 2022, hem recollit les
propostes de treball fetes pels socis que van participar al
Superdissabte i que van respondre el qüestionari, així com les dels
membres de la Junta. Des de la Junta rectora d’Òmnium Cultural de
Sabadell us encoratgem a participar activament en totes les activitats
que us presentem en aquest Pla de treball.
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Eix 1: Lluites compartides cap a la cohesió social

Grup de treball: Isabel Dulcet, Josep Boltaina, Marició Llongueras i
Assumpta Jané

Creiem que, en el marc del nostre lema (llengua, cultura, país) i en
l’època que ens ha tocat viure, Òmnium Cultural ha de dedicar els
seus esforços i activitats a dos aspectes que estan íntimament lligats:
la lluita per l’autodeterminació i la independència del nostre país, i la
lluita pel progrés social, per la reivindicació dels drets humans, amb la
defensa de la llengua i cultura catalanes com  a instrument
d’amalgama social

En aquestes lluites compartides volem ser-hi i no només estar-hi:
volem ser a tots els sectors de la societat que més necessiten un
canvi, perquè tots, i especialment els més desafavorits per raons
econòmiques, polítiques i socials, sortirien beneficiats amb la
independència de Catalunya. Volem compartir lluites i mobilitzacions,
sense perdre de vista els objectius que ens mouen: un nou país, ètic,
just, de dret i solidari. I finalment, volem afavorir la participació dels
socis i simpatitzants joves  en totes les nostres propostes.

1.1 Òmnium amb les entitats per prevenir l’emergència climàtica,
social i sanitària

Ens comprometem en la lluita per un planeta habitable per a les
generacions futures i una vida més justa, contra les desigualtats i la
pobresa. Per això, som al costat de la FAV i dels moviments veïnals,
les marees i les  taules social, per la república, i amb totes aquelles
entitats i moviments veïnals i populars que treballen per donar
solucions i exigir responsabilitats en reptes com l’habitatge, la salut ,
la situació laboral, les assistències socials, les pensions, el medi
ambient o la conservació de la natura.

Activitats i accions

● Grups d’acció social (GAS) - grups de socis d’Òmnium i
persones afins per barris o districtes. Cal buscar els socis que
tenim a cada barri i fer grups que estudiïn com participar i
col·laborar amb les entitats i grups que ja hi treballen de fa
temps.
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● Donar suport a les iniciatives de reivindicació social i ser
present a les mobilitzacions d’aquests barris o districtes i als
municipis del nostre àmbit.

● Participar en mobilitzacions i reivindicacions a nivell ciutadà.

● Participar en la recollida d’aliments i acollida de població, en
col·laboració amb les entitats dels barris i dels municipis.

● Fer activitats amb els barris de les ciutats i pobles del nostre
àmbit. Continuar amb les de Can Llong i iniciar-ne a d’altres
barris.

● Organitzar (Re)voltes: visites als barris i municipis per recuperar
i conèixer la seva història de lluites compartides, i alhora ser
crítics amb les deficiències i mancances socials i urbanístiques
actuals. Més informació al seu web.

● Continuar col·laborant amb les entitats independentistes i
republicanes també a nivell local.

● Impulsar el Projecte Lliures. Més informació al seu web.

● Pensar, debatre, concretar quin tipus de societat volem (un bon
mètode és seguir les propostes de l’Eix 3))

● Participar en taules municipals com la de gènere i feminisme,
transgènere, etc. però mantenir sempre la nostra
independència respecte dels partits polítics.

● Impulsar el projecte Tàndem cultural. Vegeu el seu web.

● Mobilització lingüistica: impulsar la col·laboració amb les altres
entitats que treballen en l’àmbit de la llengua.

1.2 Col·laboració amb col·lectius diversos

Col·laboració amb el poble gitano a través del Secretariat Gitano

El poble gitano, mil·lenàriament perseguit, s'ha expandit per tota
Europa amb uns importants vincles interns i una idea pròpia de la
llibertat. Volem compartir amb el poble gitano, avui encara víctima
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de la discriminació en la seva vida quotidiana, idees com cohesió,
llibertat,  cultura, identitat i fraternitat.

Col·laboració amb la comunitat amaziga

La comunitat amaziga comparteix molt la nostra visió de la cohesió,
l'amistat  i la llibertat. La cultura amaziga és la d’un poble sense estat
que cerca la llibertat i que ha estat sotmès a la tirania i els atacs a la
seva cultura que és molt més antiga que els estats que els han
oprimit: àrabs, francesos, marroquins... Volem tornar a recuperar la
participació d’Òmnium i els nostres socis en les activitats que la
comunitat amaziga organitza a la nostra ciutat: la  Festa de l’any Nou
i la Festa de la Primavera.

Roda de la Pau i Plataforma ciutadana de suport a persones
refugiades i migrades

El món del segle XXI té molts conflictes que han sepultat al mar
milers de refugiats i que han destruït països sencers com Síria. Per
això participem i promovem la Roda de la Pau, que fa més de 15 anys
que té lloc a Sabadell cada dijous al vespre, en un esforç col·lectiu de
denúncia de les guerres, la venda d'armes i el tràfic de persones.
També som presents a la Plataforma ciutadana de suport a persones
refugiades i migrades.

Activitats i accions

● Participació en la trobada setmanal de la Roda de la Pau
● Participació en la Plataforma ciutadana de suport a persones

refugiades i migrades i especialment intentar ser presents al
Mescla’t

● Empoderar el  voluntariat en projectes de ciutat

1.3 Voluntariat

La gestió del voluntariat és un dels reptes més importants de la
nostra entitat que ha crescut fins a 190.000 socis i la nostra seu
territorial fins a 10.097 socis. L'any 2022 continuarem treballant la
gestió del voluntariat  en cada projecte, però dedicarem una atenció
especial a la necessitat de cobrir tots els aspectes que requereix,
també en el treball a barris i pobles.

6



Activitats i accions

● Actes de persistència
● Actes de campanyes
● Formació en gestió dels actes i dels materials

1.4 Òmnium a les taules i consells de ciutat i de districtes

La societat catalana i els ajuntaments formen xarxes a partir de la
participació de les entitats en la vida pública. Òmnium Cultural és un
referent de ciutat i participa amb projectes i deliberacions en les
diverses taules, conjuntament amb les altres entitats de la ciutat,
com per exemple a la Taula de Memòria Històrica o a la Taula del
Nomenclàtor.

Activitats i accions

● Actes compartits i d’homenatge i memòria
● Debats i exposicions de ciutat
● Col·laboració en l’elaboració de fitxes del patrimoni immaterial
● Participació en esdeveniments ciutadans vinculats amb les

temàtiques d’aquest bloc.
● Suport a festes majors de barri i actes de cultura popular
● Conveni de cooperació cultural amb el Club Natació Sabadell
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Eix 2: Llengua i cultura com a elements de construcció
d’un nou país

Grup de treball: Laura Santamaria,  Jaume Barberà, Assumpta Jané i
Eulàlia Llargués

2.1 Dies de llibres

Sant Jordi

La festa de Sant Jordi ens projecta al món com a poble alegre i
combatiu i dona la mesura de com valorem la cultura com a arma de
seducció massiva.

Activitats i accions

● Parada informativa
● Organització de la trobada d’escriptors que viuen el seu primer

Sant Jordi amb obra publicada

Mostra Sambori Òmnium

És un dels projectes d’Òmnium Cultural que també es duu a terme la
demarcació de Sabadell. Enguany canvia radicalment i consisteix en
una creació d’autoria col·lectiva i en català; pot ser literària, escènica,
musical, audiovisual o interdisciplinària. La temàtica és lliure sempre
que es fomentin valors per a una societat activa, crítica, integradora i
cívica. Hi pot participar alumnat que cursi educació primària,
educació secundària obligatòria, batxillerat o cicles formatius de grau
mitjà en centres educatius del Principat, la Franja, Andorra o la
Catalunya Nord. Més informació al seu web.

Activitats i accions

● Contactar amb els centres escolars per presentar el projecte i
animar-los a participar-hi.

● Participació i organització, si escau, de la festa de lliurament
dels premis,
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Premi Joan Oliver

● Un any més Òmnium Sabadell formarà part del Jurat del Premi
Joan Oliver.

2.2 Clubs de lectura 2021-2022 i 2022-2023

Els participants en els dos clubs de lectura que organizem gaudeixen
dels llibres i reflexionen sobre cada lectura de manera col·lectiva.
Sovint, acompanyats pels mateixos autors o traductors..

Activitats i accions

● Club de lectura: 8 sessions
● Club de lectura de no-ficció: 6 sessions
● Participació en el Sabadell Negre amb l’organització d’una

taula
● Col·laboracions amb entitats vinculades a la promoció i defensa

de la llengua catalana, com la Plataforma per la Llengua, el
Consorci per a la Normalització Lingüística de Sabadell i el
departament de català de l’Escola Oficial d’Idiomes.

2.3 Tradicions per ser dites i cantades als Països Catalans: Sant Joan i
la Flama del Canigó

En aquest apartat, continuarem treballant per conservar i donar a
conèixer les tradicions i alhora mostrar que creen cohesió social i ens
uneixen com a Països Catalans. També hi volem fer la nostra
aportació amb el projecte La ciutat parlada que vam començar el
2021 i que tindrà continuïtat aquest 2022 perquè sabem que els
testimonis del món d’ahir ens poden ajudar a entendre el d’avui.

Activitats i accions

● Participació en l’organització de la recollida de la Flama al
Canigó i en l’acte de rebuda de la Flama a la nostra ciutat, en
col·laboració amb la UES, Sabadell Cultura, la JAS, l’Ajuntament
de Sabadell i altres entitats.

● Programació dels vídeos de La ciutat parlada, un projecte que
recull com era la vida quotidiana durant la postguerra amb  les
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veus dels seus protagonistes. Possible gravació de nous
testimonis

● Entre dues generacions; actuació de Jaume Armella i
Corrandes són Corrandes.

● La música folk és tradició: homenatge a Xesco Boix.

● Organització d’un Sopar Estellés.

2.4 Llengua i Correllengua

La nostra llengua és l'expressió que ens identifica i un patrimoni que
no hem de deixar que es perdi. En el marc del nostre treball per al
suport i promoció de la llengua catalana, participem en el
Correllengua  i volem cooperar en temes de llengua amb Can
Capablanca, la Plataforma per la Llengua, el Centre de Normalització
Lingüística de Sabadell i el Departament de Català de l’EOI.
Plantegem una aproximació a l’estat real de la llengua a l’educació  i
en el jovent en profunditat i des dels protagonistes.

Activitats i accions

● Concert amb Els Poetes del Poble (rap en català)
● Tallers de llengua
● Difusió i participació de Tandem Cultura, el nou projecte

d’Òmnium Cultural amb l’objectiu de revertir el retrocés en l’ús
del català. Més informació al seu web.

2.5. Les arts per veure i sentir: VOC (Versió original en català)

El VOC és un projecte d’Òmnium Cultural per incentivar la creació de
projectes audiovisuals en català. Més informació al seu web.

Activitats i accions

● Mostra VOC al Cinema Imperial amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Sabadell. Farem un acte que acompanyi la
Mostra per fer entendre la necessitat de comptar amb un
audiovisual potent en català i els entrebancs que hi tenim.
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Eix 3: Lluita no-violenta i construcció de la República

Grup de treball: Jordi Carbonell,  Assumpta Jané, Xavi Guerrero,
Marició Llongueras, Josep Boltaina i Roger Vilaret

3.1  Democràcia i República

Aquest projecte que vam iniciar aquest any que ara acabem segueix
vigent perquè la situació actual és molt semblant la que teníem a
finals del 2020. Per això seguim creient que una de les eines que hem
d’utilitzar és la lluita no-violenta com a sistema de formació,
organització estratègica i mobilització. Aquest projecte se sustenta
en tres línies d’actuació: coordinació dels diferents grups de lluita
no-violenta que estan actuant de manera descoordinada en els barris
de Sabadell i els municipis de la seu territorial; fixació d’una
estratègia comuna, i realització d’actuacions alineades amb
l’estratègia comuna mitjançant grups autònoms formats i entrenats
d’acord amb les estratègies assumides.

Enguany volem consolidar el grup de treball, que ha participat en les
accions previstes en el Programa de treball 2021 i, de manera molt
específica, fer actuacions en què l’eix conductor sigui la defensa de la
llengua. I per una altra banda,  millorar de manera clara la
comunicació mitjançant les xarxes, posant de relleu la importància de
les accions fetes i els objectius aconseguits.

Activitats i accions

● Cursos de formació de lluita no-violenta amb el Consell local
per la República de Sabadell i altres associacions de la ciutat.

● Coordinació d’estratègies de ciutat.
● Campanyes de denúncia de l’Estat espanyol davant dels valors

republicans.
● Campanyes a les xarxes, autònomes o com a mitjà de publicitat

de les accions de lluita no-violenta.
● Aproximació als joves a través d’Instagram, Youtube i TikTok.
● Lipdub de Sabadell.
● El català al carrer: restauració, comerç, lleure.
● Seguiment i vigilància de la utilització del català a

l’Administració local.
● Comunicació activa des de l’aparador de la nostra seu.
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3.2  Difusió i debats sobre els valors republicans

L’altre àmbit d’actuació d’aquest eix és difondre i fer pedagogia, si cal,
del nostres mites, de la nostra història, perquè tothom entengui on
som i perquè hi hem arribat. Igualment, difondre els valors que
defensem per construir aquest nou Estat que tots anhelem. En altres
paraules, ens cal conèixer el nostre passat per poder projectar el
futur.

En aquest punt de l’eix aprofundim i donem continuïtat a accions
que ja teníem en anteriors plans de treball.

Activitats i accions

● Diada Nacional de Catalunya: participació en l’ofrena floral
institucional i en les activitats que organitzin altres entitats de
la ciutat.

● Participació en l’organització del Memorial Lluís Companys a
Sabadell.

● Conferència-debat sobre Estat colonial. Com s’exerceix el
colonialisme avui dia?

● Debats amb l’Entesa local del Debat Constituent

3.3 Cinquantenari de la creació d’Òmnium Cultural de Sabadell

Òmnium Cultura de Sabadell fa 50 anys el 2022. Durant aquest llarg
període, gràcies a les activitats generades per les iniciatives dels
nostres socis i per l’acció d’impuls i coordinació de les diferents
juntes, hem estat presents a les nostres ciutats i pobles en els àmbits
de cohesió social, en la defensa i ensenyament de la llengua, en
l’impuls de la cultura i en la consolidació del nostre país.

Activitats i accions

● Cinquantenari: Què hem fet? Què és Òmnium Sabadell Què ha
estat i què volem ser? Com ho volem fer?
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3.4 Comunicació

Comunicació externa

Les accions, si no es comuniquen eficientment, és com si no
s’haguessin fet. Distingirem tres línies de treball:

● La comunicació oficial amb altres entitats i institucions, amb
els quals hem d’establir una comunicació fluïda mitjançant el
contacte directe dels representants d’Òmnium, combinat amb
el correu electrònic i el seguiment i compartició d’informacions
d’actes a través dels canals oberts a les xarxes socials.

● La comunicació d’actes relacionats amb l’activitat d’Òmnium
a tot l’àmbit de la seu territorial, mitjançant Twitter, Telegram,
Instagram i Facebook.

● L’aparador com a imatge de l’entitat a Sabadell, integrarà
alhora l’actualitat amb aparadors temàtics (Sant Jordi, 11 de
setembre, etc.). Per això, l’aparador es divideix en tres espais:
campanyes, activitats i botiga/socis.

Activitats i accions

● Elaboració de 5-6 aparadors durant el 2022.
● Anàlisi i proposta d’actuació per incrementar la visibilitat i els

seguidors dels canals a les xarxes.

Comunicació interna

Tan important com comunicar l’activitat a fora és comunicar-la als
socis i  simpatitzants.

És especialment important en aquest àmbit el Superdissabte, com a
espai de trobada i d’intercanvi d’opinions i propostes amb els nostres
socis.

Activitats i accions

● Incrementar la interacció amb els socis i simpatitzants amb el
butlletí mensual.

● Incrementar el nombre d’associats i simpatitzants que
segueixen els diversos canals d’Òmnium a les xarxes socials.
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● Enviar un any més el qüestionari als socis per tal de recollir
aquells temes que els interessen i les propostes de treball que
facin.

● Rellançar el Superdissabte: dissenyar un nou format de
Superdissabte, tant si de nou ha de ser en línia, com si es pot
tornar a fer presencial.

● Analitzar la interacció dels associats i simpatitzants amb el
butlletí i les xarxes i,  segons els resultats de l’anàlisi, fer
proposta d’actuació.
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