
ASSEMBLEA GENERAL
D’ÒMNIUM CULTURAL

26 de gener
La Farga de l’Hospitalet de Llobregat



2

ORDRE DEL DIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL

Assemblea General Ordinària

Dissabte, 26 de febrer de 2022

1·  Benvinguda

2·  Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària 
 del 18 de juny de 2021

3·  Breu memòria d’activitats 2021 i presentació i aprovació, si s’escau, 
 del Pla de treball 2022

4·  Presentació del Pla 26

5·  Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost 2022

6·  Proclamació de la candidatura guanyadora les eleccions a la Junta Directiva

7·  Torn obert de paraula

8·  Cloenda. Discurs de presa de possessió de la nova Junta Directiva
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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Lloc: Casino de l’Aliança del Poblenou (Rambla Poblenou, 42. Barcelona) 
Data: 18/6/2021
Hora d’inici: 19.05 h / Hora d’acabament: 20.25 h

Ordre del dia

1. Benvinguda i salutació 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. Aprovació, si escau, del tancament econòmic 2020

5. Torn de paraules

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

Assemblea General
Marina Gallés, secretària, saluda els assistents en nom de la Junta Directiva. Recorda que aquesta 
és la segona Assemblea General que se celebra aquest any 2021, en aquest cas per tal de validar, si 
escau, el tancament econòmic del darrer exercici.

Recorda que altra vegada l’Assemblea es troba afectada per la pandèmia provocada per la Covid-19, 
amb un format híbrid, mig virtual, mig presencial i un aforament limitat, per respectar les mesures i 
recomanacions sanitàries.

Presenta la Mesa de l’Assemblea, conformada pels membres del Comitè Executiu de l’entitat: 
Marcel Mauri i Clàudia Pujol, vicepresidents, Òscar Gimeno, tresorer, i Marina Gay, Marta 
Garsaball i Xavier Antich, vocals.

Apunta que a l’Assemblea també hi participen la resta de la Junta Directiva així com membres de les 
juntes de la cinquantena de seus territorials de l’entitat.

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

Marina Gallés denuncia que una vegada més, i ja en van set, el president d’Òmnium, Jordi Cuixart, 
no pot participar de la reunió del màxim òrgan de govern per la seva condició de pres polític. 
Informa que comptem amb una salutació del president d’Òmnium, gravada aquesta darrera 
setmana des del centre penitenciari de Lledoners on es troba reclòs per motius polítics.

Jordi Cuixart saluda els assistents, recorda les víctimes de la pandèmia, anima els socis a seguir 
treballant per la llengua, la cultura i el dret a l’autodeterminació, valora l’assoliment dels 185.000 
socis, recorda els altres represaliats independentistes, insisteix en la reivindicació de l’amnistia i 
no pas de la figura de l’indult i destaca l’imminent 60è aniversari de l’entitat.
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2. Aprovació, si escau, de les actes de l’Assemblea General del 22 de gener de 2021

Marina Gallés, secretària, presenta l’acta de la darrera Assemblea General de socis, que de fet en són 
dues. Recorda que els socis han rebut la documentació de l’Assemblea amb antelació.

Recorda que al gener, més enllà d’aprovar el pla de treball i el pressupost, i d’informar dels 
darrers canvis a la Junta Directiva, també es va aprofitar per aprovar un seguit d’esmenes als 
estatuts de l’entitat. A efectes pràctics això va comportar que se celebressin dues assemblees en 
una, una d’ordinària i una d’extraordinària.

Recorda que de forma excepcional l’Assemblea es va celebrar virtualment, sense públic presencial a 
la sala, degut a la Covid-19.

Sense res més per comentar, es procedeix seguidament a les votacions. Marina Gallés informa que 
hi han participat 4.760 socis.

Vots a favor: 4.577
Vots en contra: 15
Vots en blanc: 168

• L’Assemblea General aprova l’acta de les assembles generals del 22 de gener de 2021.

3. Presentació de la memòria d’activitats 2020

Marina Gallés informa que a continuació es presentarà la memòria d’activitats de l’any passat, 
que ens contextualitzarà el tancament econòmic de l’exercici que presentarà posteriorment el 
tresorer.

Informa que els socis han rebut amb antelació una memòria detallada sobre les activitats de 
l’any 2020. Informa que seguidament es projectarà una versió audiovisual amb les activitats del 
darrer any. A l’acabar, en tot cas, Clàudia Pujol, vicepresidenta segona, i Marta Garsaball, vocal, 
resumiran les qüestions més destacades de la proposta.

Clàudia Pujol, vicepresidenta segona, apunta que l’any 2020 serà recordat sempre per la 
pandèmia. Recorda dos grans moments en clau Òmnium: que Jordi Cuixart va poder tornar a 
visitar la seu de l’entitat després de tres anys; i d’altra banda, el seguit d’accions i campanyes 
per ajudar en aquesta crisi sanitària, social i econòmica, amb l’Esprint Solidari, les Llibreries 
Obertes, el «Dona’m la mà», o el Lliures.

Destaca que al llarg del 2020 s’ha procurat preservar tots els projectes que es volien fer per tal de 
defensar i promocionar la llengua i la cultura. En aquest sentit, es van poder celebrar el Premi 
d’Honor de les Lletres Catalanes, atorgat a Enric Casasses, o bé la Nit de Santa Llúcia, el Premi 
Òmnium de Novel·la i els premis VOC, dedicats a valorar i difondre l’audiovisual en català. 
Sempre, en tots ells prenent les mesures necessàries per fer que la cultura fos segura.

Marta Garsaball, vocal, destaca que la pandèmia no ha fet deixar de banda la defensa de 
l’autodeterminació i dels drets fonamentals. L’entitat ha seguit denunciant la repressió, que ja 
registra més de 3.000 persones represaliades, ha seguit reivindicant l’amnistia i també ha seguit 
exigint poder exercir el dret a l’autodeterminació com a forma de resoldre el conflicte polític 
amb l’Estat espanyol. Aquestes reivindicacions s’han dut a terme arreu del país i també a escala 
internacional.

Destaca el seguit d’accions de denúncia sobre la corrupció de la monarquia espanyola o bé la 
col·laboració en la producció i promoció de la pel·lícula La Mort de Guillem, sobre l’assassinat 
de Guillem Agulló per part de l’extrema dreta, amb l’organització de projeccions arreu dels Països 
Catalans en el marc de la Federació Llull.

Marta Garsaball, ja en clau interna, apunta que Òmnium segueix creixent arreu del país. Destaca 
l’assoliment dels 185.000 socis, la constitució d’una nova seu territorial al Priorat, l’escola de 
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formació virtual amb les juntes territorials, o bé, en el pla organitzatiu, l’arrencada del pla de 
formació de la Comissió de Gènere.

Marina Gallés agraeix aquest ràpid resum de les activitats de l’any 2020, en què l’entitat es va haver 
d’adaptar a la irrupció de la pandèmia. Introdueix un vídeo sumari sobre les activitats d’aquest darrer 
semestre, que comptarà amb un ràpid resum de Xavier Antich i Marina Gay.

Xavier Antich, vocal, destaca que aquest 2021 s’ha seguit treballant en la denúncia de la repressió, 
la defensa de totes les persones represaliades i la recollida de signatures, suports i adhesions a 
l’amnistia, a totes les places del nostre país i també en l’àmbit internacional. També s’està treballant 
per portar a les institucions europees el judici contra Jordi Cuixart i la resta de dirigents 
independentistes.

Marina Gay, vocal, apunta que des de l’entitat es comença a plantejar com ha de ser l’Òmnium 
del present i el futur. S’han celebrat un parell d’actes (Hospital de Sant Pau, Hospitalet del 
Llobregat) per tal de plantejar els reptes que cal afrontar en aquest nou cicle polític, tant des de les 
institucions com des de la societat civil. Anuncia que Òmnium entoma la voluntat de repensar-se 
per tal de ser una eina encara més útil. Tot aquest procés planteja alguns reptes o properes accions 
concretes: voluntat d’impulsar nous projectes d’ús de la llengua tant en l’àmbit audiovisual i 
tecnològic com ara orientats a persones nouvingudes i joves o bé de reforçar els nostres projectes 
territorials en xarxa per reduir la pobresa i les desigualtats.

Marina Gallés agraeix les diferents presentacions i procedeix a donar resposta al seguit de 
preguntes rebudes aquestes darreres setmanes.

Carles Jordi Guardiola, soci, reflexiona sobre si es té la intenció de repensar la funció i el format 
dels premis literaris que dona l’entitat. En aquest sentit, aposta per potenciar premis a obra 
publicada.

Clàudia Pujol agraeix la pregunta. Informa que des d’uns anys ençà es comença a treballar en 
aquest sentit: d’una banda, amb l’arrencada del Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’any, a obra 
publicada, d’altra banda, amb un concurs públic per a l’edició dels premis Sant Jordi –l’editorial 
que s’hi presenta no pot tornar-se a presentar fins que no hagin passat tres anys–, i finalment, en 
una idea nova, una gran festa de les lletres que es dugui a terme al carrer, amb caràcter anual, en 
la qual s’està treballant.

Neus Cerdà, sòcia, pregunta sobre les línies de treball de l’entitat en l’àmbit de la no-violència.

Xavier Antich informa que Òmnium va presentar aquest darrer mes de maig l’Escola de Formació 
Guillem Agulló, que pretén ser un espai de formació i de reflexió teoricopràctica al voltant de les 
eines per a l’enfortiment democràtic. La previsió és que l’escola comenci a caminar aquesta tardor, i 
que, entre d’altres, treballi a fons en la no-violència.

Roser Vinyes, sòcia, considera que veu prioritari la potenciació del català, molt especialment a 
la primera corona metropolitana de Barcelona. Apunta la importància de treballar amb el teixit 
associatiu local.

Marina Gay valora que els darrers anys Òmnium ha reforçat tota la línia de treball per la cohesió 
social, assumint la necessitat de treballar d’una o altra manera segons la respectiva realitat territorial. 
Apunta que Òmnium vol ser present a tot el país, i en aquest sentit, es vol acabar de conèixer el teixit 
associatiu de tot el país, especialment allà on no s’hi ha estat prou.

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

Marina Gallés presenta Òscar Gimeno, tresorer, que procedirà a presentar el tancament econòmic 
del darrer exercici.

Òscar Gimeno, comença fent un agraïment al seu predecessor en el càrrec, Pere Carles, per la bona 
feina feta aquests anys al capdavant de la tresoreria de l’entitat. Apunta que, juntament amb l’equip 
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professional i els tresorers territorials són els responsables de la gestió econòmica que presentarà. 
En segon lloc, fa especial esment de la política de transparència de l’associació i explica que tota la 
informació està publicada a la nostra pàgina web.

Explica que, com ja és pràctica habitual a Òmnium i des de fa anys, els comptes de 2020 han 
estat degudament auditats per una firma independent i que entre els assistents a l’assemblea 
hi ha també els auditors per si calgués clarificar qualsevol dubte que pugui sorgir. El resultat de 
l’auditoria, sense salvetats, que es presenta és que l’any 2020 es tanca amb un volum d’activitat 
econòmica de 9,7 M€ i un resultat positiu de 499.947 €. Tot seguit comença la presentació dels 
comptes anuals.

Respecte al balanç, explica que a 31 de desembre de 2020 Òmnium té un actiu total d’uns 6 M€. 
Aquest actiu es distribueix entre un no corrent d’uns 4,9 M€, format fonamentalment per béns 
immobles i inversions sobre aquests i un corrent d’1,2 M€, format per existències, patrocinadors i 
deutors, inversions a curt i la tresoreria. En comparació amb el 2019, l’actiu de l’entitat ha augmentat 
en 367 K€. Respecte al passiu, es distribueix entre un patrimoni net de 3 M€ (format per fons propis, 
1,6 M€, i donacions i llegats, 1,4 M€), un no corrent d’uns 1,4 M€, format fonamentalment per la 
hipoteca de l’edifici de Diputació que es va amortitzant a raó d’uns 114 K€ anuals i un corrent d’1,6 
M€. Respecte a l’any anterior, el patrimoni net augmenta considerablement, uns 800 K€, per un 
resultat positiu de prop de 500 K i per uns llegats rebuts al darrer trimestre del 2020.

Respecte als resultats, els ingressos de l’exercici de 2020 van ser de 9,7 M€ en global. La majoria 
d’aquests ingressos (9,5 M€) provenen de les quotes dels socis i sòcies. La resta provenen de vendes 
de marxandatge i donatius.

Òscar Gimeno explica que tanquem el 2020 amb un volum de 9,7 M€ respecte als 11,7 M€ del 2019. 
Les principals diferències són atribuïbles a la disminució de la captació i la venda de marxandatge 
(han caigut un 76 % i un 80 %, respectivament) degut a la pandèmia.

Respecte a l’aplicació dels resultats, Òscar Gimeno explica que la Junta Directiva de l’entitat sotmet 
a l’assemblea la decisió que aquests 499.947 € vagin destinats a restablir els nostres romanents. 
Afegeix que cal recordar que els dos darrers tancaments econòmics de l’entitat van ser amb resultat 
negatiu de -163 K€ al 2019 i -840 K€ al 2018. El resultat positiu d’enguany ajudarà a compensar 
aquests resultats i reforçar la situació econòmica de l’entitat.

A continuació presenta el gràfic amb l’evolució dels tancaments i pressupostos dels darrers anys. 
Enguany ha resultat especialment difícil conjugar tres components imprevisibles: la incertesa 
natural d’algunes despeses i ingressos, la dinàmica de creixement de l’entitat i els efectes de la 
Covid-19.

Respecte al tancament del pressupost 2020, i en concret a la partida d’ingressos, explica que en 
comparació amb el 2019, hi ha menys ingrés (-2 M€). La Covid-19 no ens ha permès fer activitat al 
carrer i tampoc part de la venda i captació de donatius que es feia altres anys.

Així mateix, explica que la davallada en ingressos ha anat acompanyada d’una davallada en les 
despeses. S’han organitzat menys activitats i s’ha fet menys despesa. Òmnium ha estat capaç de 
mantenir, quasi al mateix nivell, la seva estructura per tal de mantenir capacitat operativa durant la 
crisi sanitària. Hem posat l’entitat a disposició del moment. 

Òscar Gimeno detalla que al 2020, la immensa majoria dels ingressos (un 93 %) han estat per les 
quotes dels socis i les sòcies. Explica que un 3 % dels ingressos provenen de donatius i un 4 %, del 
que generen les nostres activitats. Finalment, destaca la inexistència d’ajuts públics, que sobretot 
ens dona una completa autonomia financera i evita que tinguem cap mena d’ingerència per part de 
poders públics ni privats.

Respecte a la distribució de la despesa, explica que se n’ha dedicat el gruix a les activitats 
i campanyes (54 %) i personal estructural (22 %). A banda, hi ha 16 % d’estructura (lloguers, 
subministres, amortitzacions, etc.) i 8 % a la promoció i difusió. El detall de la distribució de les 
despeses per línies d’activitat del nostre pla de treball ha estat: 42 % Drets civils i polítics, 29 % 
Cultura, 24 % Cohesió social i Llengua i un 5 % Internacional.
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Òscar Gimeno informa finalment que l’entitat segueix creixent en nombre de socis fins als 
186.350 actuals, així com també creix el nombre dels nostres voluntaris, fins als 13.104. Explica que 
la massa social segueix rejovenint-se i feminitzant-se, ja que actualment el 48 % dels socis són 
dones, respecte al 52 % del homes. Millora l’equilibri de l’estructura de socis per franja d’edat, amb 
augments significatius a les franges baixes de menys de quaranta-cinc anys i una disminució de la 
franja més alta, fet que constata un rejoveniment de la massa social de l’entitat.

Marina Gallés agraeix la presentació. Informa que s’han rebut algunes preguntes de socis sobre el 
tancament de l’exercici.

Josep Maria Silvestre, soci, pregunta sobre quins costos econòmics suposa la Flama del Canigó 
per a Òmnium Cultural. Òscar Gimeno recorda que aquest projecte es fa de forma coordinada amb 
equips de foc d’arreu del país, i conseqüentment, amb totes les seus territorials de l’entitat. Apunta 
que es calcula que aquest any 2020, molt marcat per la pandèmia, s’hi han destinat aproximadament 
44.000 €.

Eusebi Carnicero, soci, pregunta en què ha contribuït als fins de l’entitat haver fet una inversió 
financera neta a curt termini de 300.000 € que no ha produït ingressos financers apreciables. Òscar 
Gimeno informa que més que parlar d’una inversió financera, cal parlar de la gestió de llegats 
rebuts. Apunta que aquests darrers temps s’ha incrementat la recepció de llegats, que poden arribar 
en diferents formats. En aquest sentit, apunta que el passat desembre del 2020 es va acceptar un 
llegat en forma de fons d’inversió, que no generarà ingressos fins que no es liquidi, i que així s’ha fet 
comptar en el tancament econòmic de l’exercici. 

Eusebi Carnicero, soci, pregunta sobre la reducció d’1.300.000 € en publicitat, propaganda i 
relacions públiques respecte del tancament econòmic de l’any 2019. Demana més informació sobre 
la desaparició o reorganització d’aquesta despesa i a quin motiu es deu. Òscar Gimeno apunta que 
la Covid-19 ha comportat una disminució d’accions de difusió i propaganda, com per exemple la 
Revista Òmnium, campanyes de publicitat associades a projectes o bé de promoció de l’entitat.

Sense res més per comentar, es procedeix seguidament a les votacions. Marina Gallés informa que 
hi han participat 4.760 socis.

Vots a favor: 4.567
Vots en contra: 12
Vots en blanc: 181

• L’Assemblea General aprova el tancament econòmic de l’exercici 2020.

5. Torn de paraules

Marina Gallés obre un torn final de paraules, per tal que els socis puguin exposar qüestions que 
hagin pogut quedar sense resoldre.

Marta Pou, sòcia, pregunta com es valora l’acte de propaganda que el president del Govern 
espanyol, Pedro Sánchez, celebrarà properament al Liceu de Barcelona. Marcel Mauri valora que sí, 
que es preveu com un acte de propaganda del qual no se’n té cap notícia. 

Berta Pons, sòcia, pregunta sobre com es planteja la propera Diada de l’11 de Setembre. Marcel 
Mauri explica que s’ha començat a treballar en els preparatius de la Festa per la Llibertat, sempre 
pendents de les novetats relatives a la pandèmia sanitària. Es preveu, en tot cas, un acte polític propi 
aquell migdia, amb altres activitats, concert i ple suport a la manifestació que organitza l’ANC.

Núria Florensa, sòcia, considera que cal una major coordinació amb l’ANC per fer front a l’actual 
moment polític. Apunta també que li ha costat accedir a la documentació d’aquesta assemblea. 
Marcel Mauri apunta que hi ha una bona coordinació, que es coincideix en accions claus, i que es 
treballa amb molta proximitat en l’àmbit territorial. Informa que la documentació es facilita a tots els 
socis sense que s’hagin rebut queixes, però que en tot cas es revisarà la incidència.
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Pere Grau, soci, felicita la recent portada del New York Times i pregunta sobre les línies de treball 
internacional previstes. Marcel Mauri informa que es valora molt positivament aquesta portada 
amb el president d’Òmnium i el tractament de la notícia. Informa que s’ha estat treballant molt en 
aquest àmbit i agraeix la feina de la Comissió Internacional i l’equip tècnic en aquest àmbit. Apunta 
que se segueix treballant per tenir un impacte en cada vegada més persones arreu d’Europa.

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

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.

Marcel Mauri reflexiona sobre diferents aspectes d’actualitat. Se solidaritza amb els presos polítics, 
les persones exiliades i el seguit de persones represaliades immerses en processos judicials. Destaca 
l’aposta de l’entitat per l’amnistia com a única opció antirepressiva per no deixar cap persona al 
marge, alhora que evidencia el conflicte polític que afronta el país. Apunta que l’amnistia és una 
passa en aquest sentit, si bé aquest no es podrà resoldre fins que el país sigui lliure. Desgrana el 
seguit de línies de treball de l’entitat que es desprenen de la proposta «Fem-nos lliures» presentada 
recentment per l’entitat a l’acte de La Farga de l’Hospitalet. Destaca que a falta de poder comptar amb 
un estat, cal seguir treballant per la cohesió social d’aquest país, sense deixar cap persona enrere. 
Afegeix que cal seguir treballant en defensa i promoció de la llengua catalana, i amb especial atenció 
a diferents àmbits com ara l’audiovisual.

Marina Gallés dona per tancada l’Assemblea General Ordinària de l’entitat. Agraeix als socis 
participants el bon funcionament de la sessió i desitja poder celebrar la propera assemblea en una 
situació més normalitzada. 
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PLA DE TREBALL 2022

En aquest Pla de Treball trobareu les accions d’Òmnium Cultural per al 2022. Volem 
viure en un país culturalment viu, socialment just i políticament lliure, 
i amb aquesta divisa planifiquem els àmbits estratègics de l’entitat. Ho fem amb 
ambició i realisme, i seguint uns principis de transparència, perspectiva de gènere 
i sostenibilitat. 

Com veureu, impulsarem noves iniciatives de llengua i enfortirem el consens pel 
català a l’escola, a l’audiovisual i al carrer, davant dels embats dels estats espanyol 
i francès. La llengua és el nervi de la nació i el motiu d’autoestima als Països 
Catalans. I en la construcció permanent d’un sol poble, reforçarem els projectes de 
cohesió per fer front a l’exclusió i seguir enriquint imaginaris. Una societat forta és 
alhora indispensable per legitimar les seves decisions.

La ciutadania organitzada és motor de canvi. Ho van demostrar els fundadors 
durant el franquisme i ens ho demostrem avui en la lluita per l’autodeterminació 
i la República catalana. Amb l’1-O, un patrimoni col·lectiu de valor incalculable, 
i transformant la repressió en palanca democràtica; acusant l’Estat al Tribunal 
Europeu de Drets Humans, però també amb la causa contra la brutalitat policial i 
davant dels nous judicis polítics.

Tenim brúixola. I lluny de desànims, a Òmnium Cultural, amb els més de 190.000 
socis, la cinquantena de seus territorials i de la mà de tants agents com siguem 
capaços, volem seguir construint el país que habitem i el futur de llibertat que 
anhelem.
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Qüestions operatives

El Pla de Treball inclou el seguit d’accions que Òmnium vol dur a terme enguany. 
Aquest pla s’acompanya del seu corresponent pressupost. Integra els plans de 
treball de les 45 seus territorials.

Hi ha una sèrie de principis que impregnen tot el Pla de Treball i que formen 
part del gruix de línies, programes i accions que s’implementaran:
    

• Transparència  • Perspectiva de gènere 
• Transversalitat   • Sostenibilitat
• Integralitat  • Foment de la diversitat

Recordem que l’Assemblea General de socis és l’organisme que aprova anualment 
la proposta de Pla de Treball i Pressupost per a l’exercici següent, a proposta de la 
Junta Directiva de l’entitat.
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ÀMBITS D’ACTUACIÓ 

Per assolir els objectius estratègics que es proposa, Òmnium treballa en 6 grans 
àmbits d’actuació, en els quals s’emplaça a desenvolupar campanyes, projectes i 
accions al llarg de l’any 2022.

1- DRETS CIVILS I POLÍTICS

Òmnium treballa per defensar els drets fonamentals a través del seu exercici, 
mantenint la mobilització i garantint la formació de la societat en l’àmbit de la lluita 
noviolenta i la desobediència civil. 

A més, cal continuar fent de la lluita antirepressiva una lluita compartida 
sobiranista. Per això, Òmnium continua treballant per l’amnistia de les persones 
represaliades i pel lliure exercici del dret d’autodeterminació, amb l’objectiu 
d’assolir la República catalana. 

Òmnium vol fer d’altaveu de la vulneració de drets per part dels diferents poders de 
l’Estat, així com articular la defensa i l’exercici de drets civils, polítics, lingüístics 
i culturals.

OBJECTIUS

1.1 - Antirepressió. Continuar 

fent de la lluita antirepressiva una 

lluita compartida sobiranista que 

serveixi de palanca democràtica 

per al conjunt de la societat 

catalana, mitjançant la denúncia 

de la repressió i del suport, i 

amb acompanyament als milers 

de persones represaliades.

1.2- Drets civils i polítics. 
Denunciar l’Estat espanyol, 

mitjançant actes, campanyes i 

mobilitzacions, per la seva fallida 

democràtica, social i econòmica.

PROJECTES, CAMPANYES I ACCIONS
   

• Campanya de denúncia i visibilització dels judicis polítics.

• Acompanyament a les persones represaliades.

• Elaboració i manteniment actualitzat d’un mapa de la  

 repressió que reculli l’estat procedimental de cada cas.

• Escola de formació Guillem Agulló.

• Recordatori de diferents efemèrides (1-O, 3-O, 16-O, 20-N).

• Campanya contra els poders de l’Estat.

• Accions de denúncia de vulneració de drets civils i polítics 

 (accions de resposta ràpida).

• Acte polític de l’11-S.

• Assessorament jurídic en formació antirepressiva de l’entitat

 i la població civil mobilitzada. 

• Organització d’un II Congrés d’Estat de dret.

• Escola de Formació Guillem Agulló.

• Recordatori de diferents efemèrides (1-O, 3-O, 16-O, 20-N).

• Campanya contra els poders de l’Estat.

• Accions de denúncia de vulneració de drets civils  i polítics 

 (accions de resposta ràpida).

• Acte polític 11-S.

• Exercir l’acusació popular, en coordinació amb les defenses, 

 per condemnar els autors materials i els comandaments 

 de les violències policials de l’1 d’Octubre de 2017 en l’àmbit 

 estatal o internacional.
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OBJECTIUS

1.3- Autodeterminació. 
Continuar treballant per 

enfortir la majoria a favor del 

reconeixement i l’exercici del 

dret d’autodeterminació.

Òmnium treballa per assolir 

la República catalana des 

del reconeixement de la 

diversitat col·lectiva i donant 

suport a totes les iniciatives 

amb el mateix objectiu.

 1.4- Lluita noviolenta i 
desobediència civil. 
Contribuir a empoderar la 

societat civil en estratègies de 

noviolència mitjançant actes, 

campanyes i mobilitzacions.

PROJECTES, CAMPANYES I ACCIONS
   

• Festa per la Llibertat.

• Campanya de denúncia i visibilització dels judicis polítics.

• Taula Nacional per l’Autodeterminació.

• Consell per la República.

• Escola de formació Guillem Agulló.

• Acte polític 11-S.

• Pla de Treball per difondre el dret d’Autodeterminació 

 a Catalunya.

• Escola de formació Guillem Agulló

• Pla de treball en lluita noviolenta i desobediència civil.

• Campanya contra els poders de l’Estat.

2 - CULTURA

Pel seu valor de formació de l’individu i d’identificació comunitària, i pel seu paper 
com a eina inclusiva i de cohesió, la cultura ha de ser un dels eixos vertebradors 
del país. És imprescindible garantir-ne l’accés a tothom, obrir les portes del 
coneixement i de l’experiència cultural a tota la societat. Així mateix, Òmnium 
continua treballant per promoure i dignificar la cultura catalana, i enfortir-ne la 
presència en tots els àmbits culturals.

OBJECTIUS

2.1- Consolidar l’estratègia de 

premis literaris per promoure 

la literatura catalana, fomentar 

la creació i augmentar el 

nombre de lectors.

PROJECTES, CAMPANYES I ACCIONS
   

• Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any. 

    • Premi Sant Jordi de Novel·la.

    • Premi Mercè Rodoreda de Contes i Narracions.

    • 72a Nit de Santa Llúcia - Festa Òmnium 

 de les Lletres Catalanes.

    • 54è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.
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3 - LLENGUA

La defensa i la promoció de la llengua catalana és un dels objectius fundacionals de 
l’entitat. Davant les dades que tenim sobre la desacceleració de l’ús social del català, 
Òmnium està engegant nous projectes com el Tàndem Cultural, el CineXic i d’altres 
que s’estan acabant de conceptualitzar, per tal d’augmentar l’ús social del català en 
tots els àmbits de la vida i la projecció de la llengua com una eina de cohesió social. 

D’altra banda, Òmnium seguirem enfortint el consens al voltant de la llengua i 
l’escola catalana, exemple de cohesió i model de convivència.

OBJECTIUS

2.2- Promoure l’ús social del 

català en l’àmbit audiovisual.

2.3- Impulsar iniciatives culturals 

arreu dels Països Catalans.

.

2.4- Fomentar l’accés als 

béns i serveis culturals.

PROJECTES, CAMPANYES I ACCIONS
   

• Premis VOC.

    • Premi Continguts Xarxes Socials en Català. Guardó que 

 promou la contribució a la promoció de la llengua dels 

 vídeos i canals difosos a les xarxes socials. Impulsat 

 conjuntament amb la Xarxa Vives i GELA.

• La Flama del Canigó i revetlles de Sant Joan.

    • Diada de Sant Jordi.

    • Sopar Estellés.

    • Premi de Teatre. Conceptualitzar i explorar la viabilitat de 

 la creació d’un nou premi per promoure la dramatúrgia. 

    • Commemoracions i efemèrides.

    • Altres campanyes i accions amb la Federació Llull 

 i altres entitats.

• Nova cita per prestigiar i difondre la cultura catalana 

 omplint els carrers de cultura. Un festival de festivals 

 itinerant. En cada edició, arrela a una part del país per 

 crear empelts amb el territori específic i fer dialogar les 

 seves propostes amb les millors programacions dels 

 festivals que tenen lloc als Països Catalans. 

    • Premi de Teatre. Conceptualitzar i explorar la viabilitat de 

 la creació d’un nou premi per promoure la dramatúrgia.

    • La Flama del Canigó.
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OBJECTIUS

3.1- Respondre a la situació 

de crisi lingüística del país 

amb accions en els nous àm-

bits socials d’ús (xarxes socials, 

audiovisual i intel·ligència ar-

tificial), així com en els espais 

educatius i socials ja existents.

3.2- Defensa i actualització 

del model d’Escola Catalana.

3.3- Activar la creació de 

contingut audiovisual i pro-

moure espais de creació.

 

3.4- Promoure l’ús 

social del català.

3.5- Ajudar al debat estratè-

gic sobre el futur del català.

3.6- Promoure el català com a 

llengua emotivament prope-

ra i com a llengua vehicular en 

entorns de lleure i cultura.

PROJECTES, CAMPANYES I ACCIONS

• Campanyes de comunicació.

• Construcció de treball amb xarxa amb altres entitats.

• Construir projectes en àmbits clau.

• Tenir un paper actiu de teixir complicitats i ponts en espais 

 de treball de país.

• Actualització del model d’immersió amb un ampli consens 

 polític i social, tot vetllant perquè es compleixi la normativa 

 i tenint presents els incompliments actuals en el sistema 

 d’immersió.

• Disseny i posada en marxa d’un nou projecte per crear, 

 enxarxar i promocionar contingut audiovisual en català.

• Seguiment, millora i fiscalització de totes les lleis derivades 

 de la transposició de la directiva europea de l’audiovisual 

 per tal d’augmentar l’oferta en català.

• Seguiment i fiscalització de la renovació i l’augment de 

 pressupost que s’ha de produir a la Corporació Catalana 

 de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

• Intel·ligència artificial (IA) i llengua: Suport a les iniciatives 

 de recollida massiva de textos i veus d’arreu dels Països 

 Catalans que alimentaran les tecnologies IA del present 

 i el futur d’empreses d’arreu del món; en col·laboració, 

 entre d’altres, amb el Barcelona Supercomputing Centre.

• CineXic: Estrena del projecte ideat per oferir cinema 

 infantil en català arreu del país a través de cinemes 

 de proximitat. Volem estabilitzar i fer créixer l’oferta

 i l’accés a audiovisual en català.

• Jornades sobre llengua: mobilitzar experts en matèria 

 lingüística i agents sobre el terreny perquè arribin a 

 consensos sobre àmbits d’actuació i accions de llengua. 

 Es treballarà en 5 grans àrees: Escola i lleure; Migrants i 

 diversitat; Empresa i treball: Mèdia, i Atenció a les persones.

• Estudis quantitatius i qualitatius de tot allò que es derivi 

 del Pacte Nacional per la Llengua mitjançant enquestes 

 i focus grups.

• Tàndem Cultural: Evolució de les parelles lingüístiques 

 clàssiques; projecte a través del qual complementem 

 i animem l’intercanvi lingüístic mitjançant la visita 

 compartida a esdeveniments culturals.
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4 - COHESIÓ SOCIAL 

Volem reforçar el sentiment de pertinença col·lectiva entre totes les persones de la 
societat catalana a través de la generació i la projecció d’imaginaris compartits, el 
reconeixement en peu d’igualtat de tothom i la lluita contra les desigualtats. Alhora, 
volem contribuir a l’impuls de l’ús social de la llengua i a la generació del vincle 
afectiu de la llengua catalana amb nous catalanoparlants.

OBJECTIUS

4.1- Reforçar el teixit social 

davant l’intent de fractura social i 

l’augment dels discursos de l’odi.

4.2- Contribuir a crear oportunitats 

per un futur compartit.

4.3- Reconstrucció de la 

memòria col·lectiva per 

contribuir a la construcció 

d’identitats social del país..

4.4- Promoure el català com a 

llengua emotivament propera.

4.5- Augmentar els coneixements, 
les capacitats i l’autonomia de les 
seus territorials en l’àmbit de la 
cohesió social perquè incorporin 

progressivament la visió i la 

manera de treballar comunitària; 

escoltant, compartint objectius i 
col·laborant amb altres agents. 

PROJECTES, CAMPANYES I ACCIONS
   

• Mentoria. Projecte d’acompanyament a joves tutelats en 

 què persones sòcies hi estableixen vincle per 

 acompanyar-los en el pas a la vida adulta.

• Fòrums Oberts. Espais de diàleg públics per conèixer 

 la diversitat de posicions sobre problemàtiques 

 comunitàries o socials complexes.

• Projecte Lliures. En col·laboració amb ECAS i Coop57, 

 es dona suport econòmic, tècnic i comunitari a 

 mitjà termini a projectes locals innovadors, 

 emancipadors i transformadors per contribuir a  

 revertir les desigualtats, la pobresa i l’exclusió social.

• Sambori.  Mostra escolar de creacions culturals amb 

 la finalitat de reconèixer talents diversos d’infants i joves, 

 estimular i fer visible la cultura des de l’escola, i potenciar 

 l’ús social del català. Esdevé eina de lluita contra 

 la segregació i les desigualtats educatives, i impulsa 

 la cultura per a la transformació social.

• Revoltes. Passejades guiades realitzades per grups 

 impulsors que mostren les lluites i els processos de 

 transformació social que han tingut lloc als barris i pobles, 

 donant veu a aquelles persones i entitats protagonistes 

 i sovint invisibles, i aconseguint reforçar i incrementar 

 la cohesió social i el sentiment de pertinença col·lectiu.

• Espai d’aprenentatge informal de la llengua. Espais 

 de trobada que faciliten l’accés, l’aprenentatge i la 

 pràctica del català a partir de la vinculació afectiva entre 

 les persones que hi participen; espais per a conèixer-nos, 

 reconèixer-nos, vincular-nos,  compartir interessos 

 i participar en la comunitat.  

• Compartim visió. Acompanyament de les seus territorials 

 per tal que incorporin una mirada comunitària en les seves 

 accions i s’enxarxin amb els agents socials dels barris, 

 pobles i ciutats on no hem estat prou, escoltant, compartint 

 objectius i col·laborant per generar oportunitats i fer un país 

 per a tothom.
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5 - INTERNACIONAL

Òmnium és un actor de diplomàcia pública que contribueix a donar a conèixer 
el conflicte català al món, les vulneracions de drets civils, polítics, culturals i 
lingüístics, i que aconsegueix posicionaments internacionals a favor del dret 
a decidir de Catalunya. Òmnium vol contribuir als debats sobre reptes globals, 
com la cohesió social i la cultura, aportant bones pràctiques i aprenent d’altres 
organitzacions. 

Les dues línies estratègiques de treball d’aquest àmbit són la incidència política 
internacional i la generació de xarxa i complicitats, especialment en l’àmbit 
europeu. 

OBJECTIUS

5.1- Aconseguir posicionaments 

internacionals crítics amb 

les vulneracions de drets 

civils, polítics, culturals i 

lingüístics a Catalunya. 

5.2- Aconseguir suports 

internacionals per una 

solució política d’acord 

amb el dret a decidir. 

5.3- Iniciar litigis estratègics 

amb l’objectiu d’aconseguir 

condemnes a Espanya per part 

d’instàncies internacionals 

(a llarg termini).

5.4- Impactar en l’opinió 

pública europea.

5.5- Internacionalitzar Òmnium 

Cultural com a entitat a Europa.

PROJECTES, CAMPANYES I ACCIONS

• Incidència política internacional: elaboració d’informes 

 tècnics, relacions institucionals amb ONG espanyoles 

 i internacionals, i participació en mecanismes per 

 a la societat civil d’organitzacions internacionals 

 (UE, ONU i CdE, principalment).

• Diplomàcia pública institucional:  relacions institucionals 

 en l’àmbit internacional.

• Conceptes marc: contribuir a la definició de conceptes 

 marc i de l’estratègia per internacionalitzar el dret a decidir 

 de Catalunya.

• Causa Cuixart vs. Espanya: seguiment del procediment 

 al TEDH. 

• Internacionalització de causes de repressió/judicis polítics: 

 seguiment de les causes judicials contra la violència policial 

 de l’1-O, identificació de casos de repressió política judicial 

 que puguin tenir recorregut a instàncies internacionals i  

 difusió internacional per fer pressió i denunciar la situació.

• Campanyes digitals a Europa i a Espanya: impacte, 

 influència i creació de comunitat a diferents països 

 europeus, mitjançant la selecció d’audiències específiques.

• Premsa internacional: peces i entrevistes a mitjans 

 de comunicació. 

• Comunicació corporativa: eines actualitzades i millorades 

 (web, wikipedia, dossiers i perfils xxss).

• OCRE: incrementar la presència d’Òmnium a Europa.

• Treball a xarxes associatives internacionals: participació 

 a la xarxa ELEN i a l’European Civic Forum (ECF). 

• Dimensió internacional ÒC: en els àmbits de llengua, 

 cultura, cohesió social i drets civils i polítics.

• Socis catalans a l’estranger: fidelització i creixement 

 en nombre de socis.
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6 - CREIXEMENT, TERRITORI I FUNCIONAMENT

Seguit de mesures i actuacions per tal que Òmnium segueixi sent una eina útil per 
als seus socis i sòcies, així com per a tota la societat catalana. Inclou el creixement 
i la fidelització de la massa social, la presència i organització territorial de l’entitat, 
la seva governança, l’impuls i gestió del voluntariat, la gestió financera o bé 
l’organització de l’equip humà que hi treballa.

OBJECTIUS

6.1- CREIXEMENT

6.1.1- Enfortir la base 

social d’Òmnium

6.2- TERRITORI

6.2.1- Organitzar Òmnium a les 

principals poblacions del país, 

consolidant la creació de noves 

seus i millorant la presència a les 

grans ciutats, segons preveu el 

Pla d’Aprofundiment Territorial.

6.2.2- Incrementar els espais 

de debat, participació i 

formació de les presidències 

i juntes territorials.

6.2.3- Actualitzar els 

serveis i procediments a 

les seus territorials.

6.2.4- Potenciar i enfortir 

la presència d’Òmnium 

Cultural als Països Catalans.

PROJECTES, CAMPANYES I ACCIONS

• Estratègia de creixement de socis de l’entitat a cinc anys.

• Personalització de la relació i la fidelització amb el soci.

• Treballar la implicació dels socis i simpatitzants amb la 

 creació d’una gran comunitat de persones compromeses.

• Ampliar, fidelitzar i diversificar les fonts de finançament 

 privades (donatius, patrocinis, mecenatges i llegats).

• Commemorar els 60 anys d’Òmnium.

      

• Consolidar el pas a seus territorials de les actuals gestores 

 (Alt Maresme, l’Hospitalet del Llobregat, Pla de Montserrat, 

 Baix Llobregat Centre) .

• Consolidar les gestores de Sant Boi, el Prat, Gavà, Viladecans 

 i Castelldefels. 

• Reorganitzar Òmnium a diferents comarques (Vallès 

 Occidental i Vallès Oriental) i repensar la presència en altres 

 territoris (Barcelonès nord, Lleida-Ponent, Terres de l’Ebre).

• Mantenir i potenciar les Trobades Nacionals, programar 

 i consolidar les trobades amb les presidències territorials.

• Organitzar una nova edició de l’Escola de Formació de 

 quadres directius en col·laboració amb l’Escola de 

 Formació Guillem Agulló. 

      

• Presentació del manual d’acollida i benvinguda als 

 nous juntaires. 

• Obertura de seus estratègiques a l’Alguer, Andorra i 

 Perpinyà (amb Òmnium Alguer i Òmnium Catalunya Nord).

• Potenciar l’activitat de la Federació Llull (Amb Acció 

 Cultural del País Valencià i Obra Cultura Balear).
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OBJECTIUS

6.3- FUNCIONAMENT 

6.3.1 - Funcionament. Enfortir 
el model organitzatiu.

6.3.2 - Gènere. Seguir 
treballant per avançar en 
l’equitat de gènere.

6.3.3 - Sostenibilitat. 
Incorporar la responsabilitat 

mediambiental a l’organització.

6.3.4.- Participació/ 
Mobilització. Diversificar, 

rejovenir i reforçar la participació 

del voluntariat actiu a 

l’entitat, i disposar d’equips 

de voluntaris per a tasques 

recurrents (mobilitzacions, 

administració, etc.). 

6.3.5. Equip professional  
Avançar en les polítiques de 

Recursos Humans  i consolidar-

les amb l’objectiu de maximitzar 

l’aprofitament del talent, la 

innovació i el compromís dels 

professionals de l’entitat.

PROJECTES, CAMPANYES I ACCIONS

• Instaurar el Quadre de Comandament Integral.

• Desenvolupar i enfortir les funcions d’anàlisi, 

 tecnologia i creixement.

• Tecnificació de l’entitat, implementació de nous sistemes 

 i sistematització de processos recurrents.

• Actualitzar i qualificar les bases de dades de persones 

 i grups d’interès (mapa d’actors d’Òmnium).

• Implementar un sistema de gestió de dades operatiu per 

 gestionar els mateixos esdeveniments i activitats.

• Difondre el Protocol de prevenció per a l’abordatge 

 de situacions d’assetjament.

• Difondre el manual d’estil per a l’ús inclusiu i no sexista 

 del llenguatge.

• Potenciar la veu i presència de les dones en els 

 esdeveniments i accions comunicatives de l’entitat. 

• Accions de formació per àmbits de treball i potenciació 

 del pla de promoció interna.

• Dissenyar i implementar el Pla d’acció de Sostenibilitat 

 amb una mirada 360º.

• Actualitzar, potenciar i dinamitzar la borsa de voluntariat 

 nacional.

• Desplegar el pla de captació de voluntariat conjuntament 

 amb les seus territorials.

• Incorporar polítiques de diversitat en inclusió.

• Capacitar l’equip professional en competències i habilitats 

 socials que afavoreixin la comunicació efectiva i el 

 treball col·laboratiu.

• Adaptar l’organització als nous reptes i requeriments

 laborals.
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A. PROPÒSIT
Perquè és un moment clau i decisiu.
Perquè tenim un paper rellevant a la societat.
Perquè no volem només tenir una actitud de resistència, 
sinó que aspirem a ser protagonistes del nostre present i esdevenidor.
 

 Posarem tota la força i el compromís per fer bategar la llengua i la cultura, per dignificar 
i donar sentit al sentiment de pertinença col·lectiva, mitjançant el treball en xarxa
per garantir l’exercici dels nostres drets civils i polític i assolir la plena sobirania 
com a país.

 
Òmnium. Llengua, cultura, país

Mobilitzem el canvi
Aglutinem persones

Defensem qui som
Accelerem el futur

Activem l’esperança
Perseverem en el somni.

CONCRECIÓ DEL PROPÒSIT 
A Òmnium volem enfortir el LIDERATGE CIVIL del país per:  

AVANÇAR  EN L’EXERCICI DE LA PLENA SOBIRANIA COM A PAÍS.
Enfortir el lideratge civil fent de pont per promoure espais transversals i compartits 
per arribar a consensos i acords amb el conjunt del país que permetin avançar 
en l’exercici del dret a l’autodeterminació per assolir la independència.

EXERCIR I DEFENSAR ELS DRETS I LES LLIBERTATS 
Innovar en la construcció d’espais de debat, pensament i acció per empoderar-nos com a 
ciutadania per defensar i exercir els nostres drets civils, polítics, lingüístics i culturals. 

 CONSTRUIR UN FUTUR COMPARTIT ARRELAT AL TERRITORI
Arrelats i presents al territori, treballant en xarxa i teixint complicitats, enfortint la cohesió 
social d’un país fet de diversitats. Volem promoure i defensar l’espai cultural, lingüístic 
i polític dels Països Catalans, dignificar la cultura i enfortir l’ús social de la llengua.
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B. TRANSFORMACIÓ DEL PAÍS I DE L’ENTITAT
A Òmnium volem avançar en l’exercici de la plena sobirania i ser una eina útil pel conjunt 
del país, i per això articulem la nostra activitat per contribuir a la transformació del país, i 
alhora adquirir nous instruments que ens ajudin a avançar en la transformació de l’entitat. 
Són cinc àmbits d’actuació que volen abordar la transformació del país: llengua, cultura, cohesió 
social, drets civils i polítics i internacional. I quatre que ajuden a caminar per la transformació 
de l’entitat: organització, gestió del canvi, relacions institucionals i comunitat Òmnium: 
seus territorials i participació. 

Cada àmbit d’actuació ha dibuixat els eixos estratègics en els quals vol prioritzar la seva acció: 

TRANSFORMACIÓ DEL PAÍS 

Àmbits d’actuació
1. Llengua
 a. Promoure l’ús social del català.
 b. Promoure la creació de contingut audiovisual en català.
 c. Promoure el català com a llengua emotivament propera i en l’àmbit educatiu.

2. Cultura
 a. Facilitar l’accés als béns i serveis culturals.
 b. Promoure i dignificar la cultura catalana.

3. Cohesió social 
 a. Reforçar el teixit social davant l’intent de fractura social.
 b. Generar noves oportunitats per un futur compartit.
 c. Impulsar la construcció d’identitats socials del país.
 d. Compartir visió social.

4. Drets civils i polítics
 a. Ser referents en la lluita antirepressiva.
 b. Ampliar i enfortir la majoria a favor del reconeixement i l’exercici del dret d’autodeterminació.
 c. Formar-nos i impulsar la lluita no violenta i la desobediència civil 
 d. Defensar a través del seu exercici els drets civils i polítics, lingüístics i culturals.

5. Internacional
 a. Fer incidència política internacional denunciant vulneracions de drets humans.
 b. Generar xarxa i complicitats a Europa pel dret a decidir.

TRANSFORMACIÓ DE L’ENTITAT

6. Organització
 a. Creixement: enfortir i ampliar la capacitat d’acció de l’entitat. 
 b. Treballar per la professionalització de l’entitat. 
 c. Garantir la transparència  i el bon govern dins l’organització.

7. Gestió del canvi
 a. Mètode.
 b. Tecnologia.
 c. Coneixement.

8. Ecosistema 
 a. Relacions institucionals i aliances.
 b. Representació.
 c. Interlocució.
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9. Comunitat ÒC: seus i participació.
 a. Vertebrar i arrelar Òmnium al territori.  
 b. Desenvolupar noves mirades en la participació de la comunitat Òmnium. 
 c. Enfortir la capacitat de mobilització de l’entitat

c. CINQUANTA FITES

Llengua 

1.  Treballar per la defensa dels drets lingüístics i culturals i promoure el català com a eina
 emotivament propera.

2.  Ajudar al debat estratègic sobre el futur del català.

3.  Respondre a la situació de crisi lingüística del país. Fer créixer l’ús social del català tant 
 en els nous àmbits socials d’ús (xarxes socials, audiovisual i intel·ligència artificial), com 
 en els espais educatius i socials ja existents.

4.  Activar la creació de contingut audiovisual en català. Promoure espais de creació i ajudar 
 a aflorar referents a les xarxes.

5.  Participar en la plataforma Som Escola i contribuir a fer-la útil com a espai de treball  
 de la societat civil per arribar a grans consensos per l’escola catalana i elaborar i impulsar 
 una estratègia, en resposta als atacs i les amenaces contra la llengua.

Cultura

6.  Ser capdavanters en la generació de discurs, vetllar per la innovació i la qualitat de la 
 cultura catalana.

7.  Consolidar l’estratègia de premis literaris per promoure la literatura catalana, fomentar la creació 
 i augmentar el nombre de lectors.

8.  Contribuir a crear referents de la cultura catalana a través del Premi d’Honor i aconseguir que 
 arribi arreu del territori.

9.  Afavorir la internacionalització de la cultura catalana de la mà dels projectes d’Òmnium.

10.  Donar suport a iniciatives que promoguin imaginaris compartits dels Països Catalans.

11.  Aconseguir que la Mostra Versió Original en Català sigui aparador de talent i creació 
 d’oportunitats i ús social del català en l’àmbit audiovisual. (Aposta per la programació de 
 qualitat, el treball amb públics, la repercussió i la participació de les dones en la convocatòria).

12.  Impulsar el Festival Cultivem per tal de promoure l’accés a la cultura i apostar per la cultura de 
 base. Inundar el carrer de cultura. Desenvolupar una  programació inclusiva, 
 diversa i accessible.

Cohesió social

13.  Treballar per actualitzar l’imaginari col·lectiu de la societat catalana i construir una memòria 
 comuna amb dignitat, equitat i respecte que ajudi a bastir un futur compartit.

14.  Afavorir el sentiment de pertinença compartit (un sol poble) promovent un canvi de mirada 
 sobre col·lectius i barris facilitant la vinculació entre persones que segurament no s’haurien 
 trobat mai abans.

15.  Reforçar la cohesió social del país col·laborant amb els agents socials del territori i promovent 
 la implicació de les persones sòcies. 

16.  Actuar com a pont per generar xarxes amb entitats socials i culturals per al suport i la millora 
 de les oportunitats dels joves tutelats i extutelats a través del projecte de mentories.
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17.  Generar espais d’escolta, diàleg honest i respectuós en què participin persones diverses i amb 
 posicionaments distants.

18.  Contribuir a impulsar projectes que lluiten contra la pobresa, l’exclusió i les desigualtats 
 a través d’acompanyament tècnic i finançament aconseguit per la via del mecenatge.

19.  Vetllar per la sostenibilitat dels projectes que s’acompanyen per tal que serveixin de model 
 de transformació.

20.  Generar noves oportunitats educatives i potenciar l’ús social del català com a eina d’expressió 
 i reconeixement a través de la Mostra Sambori.

21.  Treballar per incorporar nous coneixements, capacitats i mètode en la mirada comunitària 
 dins de l’organització a l’hora de treballar en projectes arreu del territori.

Drets civils i polítics

22.  Articular el suport i l’acompanyament al conjunt de les persones represaliades (campanyes 
 de comunicació, actes, grups de suport, Plataforma antirepressiva, judicis polítics i TEDH).

23.  Articular els mecanismes d’acusació popular, litigacions contra l’Estat, mobilitzacions, 
 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.

24.  Impulsar l’Escola Guillem Agulló com a espai de formació teòrica i pràctica de les eines 
 per a l’enfortiment democràtic per a la defensa i l’exercici dels drets civils i polítics.

25.  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 reconeixement de la diversitat col·lectiva 
 a través ’del Pla d’acció per difondre el dret d’autodeterminació a Catalunya, la Taula Nacional 
 per l’Autodeterminació i la campanya de judicis polítics.

Internacional

26.  Fer incidència política internacional denunciant la vulneració de drets humans, establint 
 i mantenint relacions institucionals amb ONGs i amb organitzacions internacionals com 
 l’ONU, el Consell d’Europa i la Unió Europea.

27.  Teixir complicitats internacionals fent diplomàcia pública per una solució política al 
 conflicte polític català, d’acord amb el dret a l’autodeterminació.

28.  Iniciar i guanyar litigacions estratègiques i aconseguir el triomf de la demanda de 
 Jordi Cuixart al Tribunal Europeu de Drets Humans. Dur a instàncies internacionals els casos
 de manca d’investigació sobre la violència policial de l’1-O i casos de repressió política a 
 Catalunya, establint espais de coordinació entre defenses.

29.  Incidir en l’opinió pública europea, impactant en mitjans de comunicació estrangers i 
 mitjançant campanyes digitals adreçades a la ciutadania europea 

30.  Internacionalitzar Òmnium Cultural com a actor social, fent créixer OCRE, treballant en 
 xarxes europees com European Civic Forum i ELEN i creixent en socis a l’estranger.

Organització

31.  Promoure el creixement de l’entitat entenent-lo com a instrument i no com una finalitat.

32.  Incrementar la capacitat d’acció de l’entitat diversificant i augmentant les fonts 
 d’ingressos privats.

33.  Treballar per ser més de 380.000 socis i una comunitat de mig milió de persones l’any 2026.

34.  Fer feina per la millora de processos i la comunicació interna, la formació i la gestió 
 del talent de l’equip professional.

35.  Garantir la transparència i el bon govern dins l’organització.
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Gestió del canvi

36.  Incorporar l’anàlisi en la presa de decisions per augmentar la capacitat estratègica 
 i de focalització i orientació de l’acció.

37.  Treballar per una activitat transformadora i planificada: objectius, accions, avaluació.

38.  Vetllar per la gestió del canvi dins de l’organització.

Ecosistema 

39.  Treballar per fer fort l’ecosistema de col·laboradors i garantir la quantitat 
 i la qualitat dels vincles.

40.  Potenciar i ampliar la xarxa relacional de l’entitat en l’àmbit dels drets civils i agents polítics, 
 culturals i del tercer sector i consolidar les existents.

41.  Crear espais perquè es teixeixin complicitats entre les persones joves del nostre país, 
 articulant projectes conjuntament i afavorint el sorgiment de nous lideratges.

Comunitat ÒC: seus i participació

42.  Planificar la vertebració i el creixement de les seus territorials de manera estratègica, 
 vetllant per la presència i l’arrelament d’Òmnium arreu del territori, prioritàriament 
 a les ciutats de més de 30.000 habitants.

43.  Vertebrar el desplegament de seus a Catalunya del Nord, l’Alguer, Andorra i la Franja. 

44.  Promoure i defensar l’espai cultural, lingüístic i polític dels Països Catalans i multiplicar 
 la nostra capacitat d’incidència a favor de la llengua i la cultura catalanes en el marc 
 de la Federació Llull. 

45.  Impulsar un pla de voluntariat. 

46.  Ser un agent mobilitzador que articula les demandes ciutadanes (en els seus àmbits d’actuació), 
 mobilitza la ciutadania i, quan cal, pressiona les institucions i els partits per assolir els 
 seus objectius.

47.  Augmentar la nostra capacitat de mobilització per afrontar les grans lluites de país.

48.  Promoure espais de debat, de pensament i d’acció per abordar les problemàtiques de cada 
 moment i buscar solucions integrals.

Principis d’orientació de l’acció 

49.  Incorporar la perspectiva de gènere en el funcionament i les concepcions polítiques 
 globals de l’entitat.

50.  Incorporar la sostenibilitat econòmica, mediambiental, ètica i social dins de l’organització.
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83 %
Quotes 
de socis

Captació

Per activitats

De gestió

ORIGEN INGRESSOS

12 %

4 %

1 %

68 %

19 %

13 %

Projectes 
i campanyes

Funcionament 
general

Socis 
i captació 

DESTÍ DESPESES

INGRESSOS 11.240.000€

Quotes de socis 9.421.000 €

Per activitats 367.000 €

De gestió 102.000 €

Captació 1.350.000 €

DESPESES 11.240.000 €

Projectes i campanyes 7.608.324 €

Cultura 2.365.594 €

Llengua 1.136.178 €

Cohesió social 1.497.130 €

Drets civils i polítics 2.609.422 €

Socis i captació de fons 1.454.280 €

Funcionament general 2.177.396 €
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