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Perseverar, organitzar-se, enfortir-se, sempre construir, lluitar 
per ser, per la llengua i la cultura catalanes, i per la plena 
sobirania de Catalunya i els Països Catalans: aquesta és la 
prioritat d’Òmnium Cultural. I ara més, perquè s’hi sumen reptes 
globals: la pandèmia, el canvi climàtic, el creixement de les 
desigualtats, la fòbia a la diversitat, que s’expressa en formes 
que van més enllà del racisme i la xenofòbia, o l’amenaça als 
principis democràtics. I ara amb més convicció que mai, perquè 
venim del llegat col·lectiu de l’1 d’octubre i perquè som en 
plena batalla en defensa dels nostres drets nacionals, lingüístics, 
culturals i socials.

Apostem perquè Òmnium continuï sent l’espai de trobada i 
pont de les diverses sensibilitats del sobiranisme i 
l’independentisme com a eixos centrals del catalanisme, i 
també de les persones que treballen per la nostra cultura i la 
nostra llengua o per eradicar les desigualtats socials i 
econòmiques. Òmnium és un espai d’escolta i acció, de 
propostes i consens, on es lluita contra la repressió i s’avança. 
Aquest és el camí traçat per l’estimat Jordi Cuixart i pels qui 
l’han precedit, amb el record sempre present de la Muriel 
Casals. Venim de lluny, i l’objectiu és la República catalana, 
que volem assumir des del reconeixement de la diversitat i la 
preservació de la cohesió social. I ens cal enfortir-nos, treballar 
amb el jovent i afavorir l’emergència de nous lideratges: farem 
de l’Escola de Formació Guillem Agulló bandera de la nova 
etapa d’Òmnium.

Aquesta candidatura neix de la responsabilitat i el sentit del 
deure, l’emoció i el respecte de formar part de l’entitat 
cívico-cultural amb més socis i sòcies d’Europa.
Som societat civil organitzada en un país que ho vol tot i que 
aspira a sumar més gent al projecte, sense cap renúncia i amb 
tota la determinació. Volem continuar treballant en xarxa, a 
cada racó del país, amb perseverança, actitud de lluita 
permanent i compartida, i consciència que el protagonisme 
dels canvis és de la ciutadania, en la que hi volem incidir per 
enfortir el sentiment de pertinença col·lectiva.Els reptes que 
tenim per davant només podran guanyar-se amb organització, 
compromís, anticipació, mobilització permanent, acció 
no-violenta i, quan calgui, desobediència civil.

Volem que Òmnium continuï sent un instrument útil per 
avançar en l’exercici de la plena sobirania com a país; per 
exercir i defensar els drets lingüístics, culturals, socials i 
nacionals; i per perseverar en la construcció permanent d’un sol 
poble unit en la diversitat que té, en el fet migratori, un element 
estructural i alhora un motiu d’orgull i autoestima col·lectiva. 

Xavier Antich, candidat a la presidència d’Òmnium Cultural 
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Marta Garsaball i Pujol
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Per una Catalunya lliure,
que pugui decidir el seu futur en llibertat

Volem que Òmnium segueixi sent referent en la lluita contra 
la repressió, al costat de totes les persones perseguides per 
l’Estat. Però no ens movem en clau de resistència: apostem 
per la intel·ligència col·lectiva, l’activisme organitzat i 
l’empoderament de la societat civil. Per això, amb la gent 
jove al capdavant, impulsem l’Escola de Formació Guillem 
Agulló, que vol incidir en l’àmbit dels Països Catalans: per 
preparar-nos en la defensa dels nostres drets com a 
persones i com a poble. La millor lluita és la que es fa des 
del respecte, a nosaltres mateixos i a la complexitat de la 
nostra societat. Perquè sí: ho tornarem a fer, i ho farem 
millor. I volem ser-hi, més preparats i més determinats. 
Volem que la ciutadania d’aquest país pugui decidir el seu 
futur col·lectiu, i treballem perquè Catalunya esdevingui un 
estat independent en forma de república.

Per una cultura emancipadora,
capaç de transformar la societat

Això fan tots els països amb les seves cultures i estem 
convençuts que la cultura ha d’estar al servei de la cohesió 
social. Ens cal recordar-ho cada dia: la cultura és el pilar 
fonamental en un país avançat, més igualitari, menys 
excloent, més resilient, madur, crític i constructiu. Hem de 
crear i potenciar projectes que facilitin l’accés als béns i als 
serveis culturals, que emparin i potenciïn la capacitat 
creativa i el talent; hem de protegir i contribuir a enfortir la 
creació audiovisual en català, clau per a una cultura del 
segle XXI; i hem d’establir tots els contrapesos possibles 
perquè el món no s’expliqui únicament des de cultures 
dominants. Protegint la nostra cultura i la nostra llengua, 
contribuïm a la diversitat cultural del món. I aquesta és una 
lluita compartida arreu.

Per una llengua catalana forta, instrument de 
cohesió social 

La llengua ens agermana arreu dels Països Catalans i és la 
columna vertebral que ens uneix com a nació. L’Estat ho sap 
i per això l’ataca. Continuarem defensant amb convicció el 
nostre model d’escola catalana, que és absolutament clau 
per a la cohesió del país: ja ha format diverses generacions 
de persones que avui protagonitzen iniciatives de tota mena 
en tots els sectors del teixit del país. I més enllà de l’escola, 
reforçarem també els projectes que permetin potenciar l’ús 
social de la llengua en tots els àmbits de la vida del país, 
amb atenció especial al jovent i al més d’un milió de 
persones que ja formen part, de fet, de la nova ciutadania 
de Catalunya. 

Per un futur compartit per a tothom

Els atacs judicials i polítics de l’Estat, així com l’ascens de 
l’extrema dreta, tenen com a objectiu dividir la societat 

catalana. Volem que Òmnium sigui garantia d’un país 
cohesionat davant d’aquells que voldrien fracturar-lo, 

treballant per un futur imaginat i construït colze a colze 
amb les persones que viuen en aquest país i amb les que 

van arribant per quedar-s’hi. Però no és una vocació només 
reactiva: treballem en la cohesió social per compromís amb 

la justícia social. Apostem per projectes, com el projecte 
Lliures, que generin noves oportunitats i permetin revertir 

els actuals indicadors de vulnerabilitat, per on el país 
s’escola. Projectes que contribueixin a minorar les 

desigualtats, que facin de la diversitat un valor a l’alça i que 
apostin per la col·laboració com la principal estratègia, 

partint del reconeixement i l’empatia mutus entre persones i 
col·lectius. Només tenim futur si és compartit, sense deixar 

ningú pel camí.

Per una veu potent en el concert internacional 

No és possible la defensa dels drets vulnerats i amenaçats 
en el marc d’un Estat hostil i una democràcia anòmala. La 

repressió de l’Estat i la persecució de l’independentisme, 
però també la potència de la llengua i la cultura catalanes 

s’han de sentir a tot arreu. Seguirem denunciant la 
vulneració de drets humans als tribunals internacionals i 

construirem xarxa i complicitats a Europa a favor de 
l’exercici del dret a l’autodeterminació. 

Per una entitat viva,
sòlida, organitzada i participativa

En els darrers anys, Òmnium ha experimentat un 
creixement sense precedents, tant en socis com en seus per 

tot el país. No ho oblideu: som al punt de mira perquè som 
una entitat de 190.000 persones enxarxades, compromeses 

i actives, amb ganes de construir i avançar, al voltant d’un 
motor professional d’excel·lència que coordina i executa les 
decisions que prenem col·lectivament. I no volem deixar de 
créixer, i molt, perquè els reptes són majúsculs, afavorint la 
participació, amb la voluntat de convidar els socis i sòcies a 
esdevenir activistes. La força d’Òmnium, com la del país, és 

la seva gent, i ens mou la voluntat de ser més útils: 
treballem per ser més forts perquè aspirem a ser encara 

més útils.

Sabem on volem anar, com a entitat i com a país. I sabem 
què cal fer per arribar-hi. Per això us necessitem i us 

convidem a sumar-vos-hi.  
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UNA PROPOSTA

PER TRANSFORMAR
L’ENTITAT I EL PAÍS



Jaume Bofill, actualment és directora de 
Catesco (l’antic Centre UNESCO de 
Catalunya). En el món associatiu prové de 
l’escoltisme, on va ser presidenta 
d’Escoltes Catalans (2006-2009), i 
professionalment està orientada a 
l’educació per a la ciutadania global i el 
desenvolupament sostenible. Va formar 
part de l’equip impulsor de la seu 
d’Òmnium Eixample, de la qual va ser-ne 
presidenta. Vocal de la Junta Directiva des 
de desembre de 2015, ha estat 
responsable dels àmbits d’educació, 
llengua i cohesió social.

Tresorera
MARTA GARSABALL I PUJOL

Barcelona, 1971. Advocada i funcionària 
de la Generalitat de Catalunya, actualment 
directora de serveis del departament de 
Cultura. En el món associatiu prové de 
l’escoltisme. Va formar part de l’equip 
impulsor de la seu d’Òmnium Gràcia, de la 
qual en va ser secretària. Actualment és 
vocal de la Junta Directiva, responsable de 
l’àrea de Territori i ha impulsat alguns dels 
més sòlids projectes antirepressius de 
l’entitat.

Secretària
MARINA GALLÉS I CLARÀ

Barcelona, 1979. Advocada i màster en 
Migracions Internacionals. Especialitzada 
en Dret d’Estrangeria i Asil, ha treballat en 
el seu propi despatx, diferents 
multinacionals i ONG. Va ser Responsable 
internacional del Consell Nacional de la 
Joventut. És professora de l’Escola de 
Pràctica Jurídica i membre de la Comissió 
de Dones Advocades de l’ICAB i de la 
Junta de l’Associació Catalana de Drets 
Sexuals i Reproductius. Ha residit a la Xina 
on va fundar un despatx legal a Cantón.

Vocal 1
JOAQUIM FORN I CHIARIELLO

Barcelona 1964. Llicenciat en dret. Ha 
estat monitor d’esplai i ha col·laborat en 
nombroses entitats i iniciatives que 
promouen la llengua, la cultura i la 
identitat catalanes, també des de 
l’activisme. Va ser regidor de l’Ajuntament 
de Barcelona, i primer Tinent d’alcalde 
entre 2011-2015, a més de Conseller 
d’Interior del Govern de la Generalitat. 

Actualment treballa en una empresa del 
sector audiovisual.

Vocal 2
DAVID FERNÀNDEZ I RAMOS

Vila de Gràcia, 1974. Periodista i activista 
social. Vinculat a diferents moviments 
socials, treballa a la cooperativa de serveis 
ètics financers Coop57. Forma part del 
comitè de coordinació del Projecte Lliures 
(de pobresa, d’exclusió i de desigualtats) i de 
l’àrea de formació de l’Escola Guillem 
Agulló. Entre d’altres, és coautor de l’Atles 
de la Corrupció dels Països Catalans 
(Pol·len, 2016) i amb Anna Gabriel va 
escriure la biografia August Gil Matamala: al 
principi de tot hi ha la guerra (Sembra, 
2017).

Vocal 3
NATZA FARRÉ I MADUELL

Barcelona 1972. Treballa en ràdio, televisió i 
premsa. És autora del llibres Curs de 
Feminisme per microones i Que no 
t’expliquin contes! (Ara Llibres). Llicenciada 
en Periodisme, escriu una contra setmanal al 
diari ARA i col·labora al programa “Els matins” 
de TV3. També ha comissariat l’exposició 
“Feminista havies de ser”, inaugurada al Palau 
Robert de Barcelona el 2020. 

Vocal 4
NATALIA TOUZON I BARCO

Lleida, 1978. Llicenciada en Periodisme 
(UAB) i Màster en màrqueting polític, 
estratègies i comunicació política (ICPS). 
Especialista en comunicació institucional i 
polítiques públiques, ha treballat en els 
àmbits dels drets socials i laborals, la 
igualtat i les migracions. Ha estat directora 
de comunicació del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies i 
actualment és la cap de comunicació de 
la Fundació Acollida i Esperança. És sòcia 
d'Òmnium Badalona.

Vocal 5
IOLANDA FRESNILLO I SALLAN

Barcelona, 1973. Llicenciada en Sociologia 
i Màster en cooperació i desenvolupament 
per la UB. Fa més de 20 anys que milita a 
moviments socials de la ciutat de 
Barcelona i del país, vinculada a lluites per 
la justícia econòmica, social i 
mediambiental. Col·labora freqüentment 
amb mitjans de comunicació com La 
Directa, Crític, Nació Digital o el programa 
Més324. Actualment treballa com a 
directora de polítiques i incidència de la 

European Network on Debt and 
Development, una xarxa d’ONG europees 
que treballen per la transformació del 
sistema econòmic i financer global.

Vocal 6
NÚRIA BASI I MORÉ

Barcelona, 1953. Llicenciada amb grau en 
Ciències Biològiques per la UB, ha 
treballat durant més de vint anys en R+D 
en el sector farmacèutic. Actualment, és 
Presidenta de BASI GROUP, grup 
d’empreses dedicades al sector tèxtil i 
moda. És membre de diverses institucions 
del món econòmic i social, com el Cercle 
d’Economia, el Grup Set, la Cambra de 
Comerç Franesa de Barcelona, l’Institut 
Català d’Oncologia, l’Institut Guttmann, la 
Fundació d’Educació Contínua de la UPF, 
el CIDOB i FemCat, entre altres.

Vocal 7
ÀNGEL CASTIÑEIRA I FERNÁNDEZ

Muros, 1958. Doctor en Filosofia i 
professor del Departament de Societat, 
Política i Sostenibilitat d’ESADE (Universitat 
Ramon Llull). Dirigeix la Càtedra Lideratges 
i Sostenibilitat i l’Observatori dels 
Objectius de Desenvolupament 
Sostenible. Ha participat en els òrgans de 
govern i assessors de diverses fundacions i 
entitats relacionades amb l’àmbit educatiu, 
cultural, empresarial i del lleure. 

Vocal 8
GERARD PIJOAN I HOMS

Barcelona, 1990. Llicenciat en Economia 
per la UPF. Actualment treballa a 
l'Economia Social i Solidària coordinant la 
cooperativa Opcions. En l'àmbit associatiu 
s'ha dedicat a l'educació en el lleure i al 
moviment per l'alliberament nacional des 
de Barcelona Decideix. President 
d'Òmnium Eixample entre 2016 i 2019, 
quan va entrar a la Junta Directiva per 
participar a les comissions de Territori i de 
Cohesió Social.

Vocal 9
LLUÍS DURAN I SOLÀ

Barcelona, 1960. Doctor en història 
contemporània per la Universitat de 
Barcelona, funcionari. Ha col·laborat en 
diferents mitjans de comunicació 
culturals. La seva obras’ha centrat en 
l’estudi de la història del catalanisme i, en 
concret, associacions de la societat civil 
catalanista, com l'Associació Protectora de 
l'Ensenyança Catalana i Palestra, o 

President
XAVIER ANTICH I VALERO

La Seu d’Urgell, 1962. Fill de mestra i de 
llibreter, doctor en Filosofia i professor 
d’institut, durant deu anys, i professor titular 
de la Universitat de Girona des de 1995. Ha 
publicat diversos llibres i més d’un centenar 
d’articles en llibres col·lectius i revistes 
especialitzades, a més de col·laborar en 
diversos mitjans de comunicació (premsa, 
ràdio i televisió). Va guanyar el Premi Joan 
Fuster d’Assaig l’any 1992 amb El rostre de 
l’altre, ha publicat el llibre La voluntat de 
comprendre i, signat amb Joan 
Fontcuberta, Revelacions. Durant 10 anys, 
ha estat president de la Fundació Antoni 
Tàpies, va ser membre del primer Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts de 
Catalunya i va co-dirigir el programa Amb 
filosofia (Televisió de Catalunya). Activista 
cultural en diverses trinxeres des de fa 
dècades, és membre de la Junta Directiva 
d’Òmnium des de desembre de 2017, on 
ha estat responsable de Drets Civils i 
Polítics i impulsat l’Escola de Formació 
Guillem Agulló.

Vicepresidenta 1a 
MÒNICA TERRIBAS I SALA

Barcelona, 1968. Periodista, doctora per la 
Universitat d’Stirling (Escòcia) i professora 
titular del Departament de Periodisme i 
Comunicació Audiovisual de la UPF des del 
1993. Ha exercit el periodisme en ràdio, 
premsa i televisió, amb programes com La 
Nit al Dia i El Matí de Catalunya Ràdio. Va 
ser directora de Televisió de Catalunya i 
consellera delegada del diari ARA. El 2020 es 
va incorporar al departament de no-ficció 
de Mediapro.
És membre de l’Institut d’Estudis Catalans, 
patrona de la Fundació Guttmann, la 
Fundació Catalana per la Síndrome de 
Down i la Fundació Candel i la Fundació La 
Roda. Ha estat reconeguda entre d’altres 
amb el Premi Nacional de Periodisme, el de 
Comunicació, el Premi Ciutat de Barcelona, 
el Quim Regàs, l’Òmnium Cultural de 
Televisió i la Creu de Sant Jordi.

Vicepresidenta 2n 
MARINA GAY I FAURA

Barcelona, 1977. Enginyera de camins, 
canals i ports per la UPC. Després d’haver 
format part de l’equip de la Fundació 
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personalitats de la Catalunya republicana, 
com Manuel Carrasco i Formiguera.

Vocal 14
DIDAC AMAT I PUIGSECH

Centelles, 1993. Advocat i politòleg. Havent 
treballat prèviament com a investigador, 
actualment és doctorand en Dret 
Internacional Climàtic per la Universitat 
Pompeu Fabra. Durant els darrers anys, 
com a assessor jurídic de diverses entitats 
civils, ha participat en procediments de 
litigació estratègica tant davant dels 
tribunals de l’Estat com davant del Tribunal 
Europeu de Drets Humans. En el marc 
d’aquestes col·laboracions ha residit al Perú 
i a Grècia i ha realitzat estades d’intercanvi 
acadèmic a Hong Kong.

Vocal 18
MARC SANJAUME I CALVET

Barcelona, 1984. Professor de Teoria 
Política de la UPF. Doctor i Llicenciat en 
Ciències Polítiques i de l'Administració. Ha 
estat assessor a l'Institut d'Estudis de 
l'Autogovern,  professor de la UOC i 
docent a diverses universitats. També va 
ser investigador a la Universitat de Quebec 
a Montreal, la Universitat de Laval i la 
Universitat d'Edimburg. És membre del 
comitè de redacció de la Revista d'Estudis 
Autonòmics i Federals i del col·lectiu 
d'anàlisi política El Pati Descobert.

També donen suport a aquesta candidatura 
la resta de membres de la Junta Nacional
d'Òmnium Cultural

- Neus Torbisco i Casals
- Joan Pujolar i Cos
- Francesc Poch i Sabarich
- Jordi Arcarons i Rabadà


