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1  Ordre del dia Assemblea 
General Ordinària i 
Extraordinària
1

Benvinguda i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’AGO del 26 de 
febrer de 2022

3
Memòria d’activitats 2021 i actuals projectes en marxa

4
Aprovació, si s’escau, dels comptes anuals 2021

5
Presentació i aprovació, si s’escau, de proposta d’ampliació de 
la seu nacional d’Òmnium i el seu finançament (compra i venda 
immobles i aportacions voluntàries restituïbles)

6
Torn obert de paraules

7
Cloenda a càrrec de Xavier Antich, president d’Òmnium 
Cultural

2
Informacions Altes i Baixes a la Junta Directiva



2  Acta de l’Assemblea 
General Ordinària
Lloc  

Data   

Hora d’inici 

Hora d’acabament

Ordre del dia 

1 Benvinguda  

2 Aprovació, si 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 i aprovació, si s’escau, del pressupost 2022 

5 Presentació del Pla 26 

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

7 Torn obert de paraula 

8 Cloenda i presa de possessió de la nova Junta Directiva

La Farga C/Barcelona, 2. L’Hospitalet de Llobregat

26/02/2022

10.30 h

12.30 h

2.1   Benvinguda
Marina Gallés, secretària en funcions, saluda als assistents. Destaca que aquesta no és una As-

semblea qualsevol, ja que avui s’acomiada bona part de la Junta Directiva que ha marcat tota 

una etapa molt intensa per l’entitat. 

Presenta la Mesa de l’Assemblea, formada pels membres del Comitè Executiu de l’entitat: el pre-

sident Jordi Cuixart, que pot presidir per primera vegada des de 2017 una Assemblea després 

de gairebé 4 anys de presó per motius polítics; els vicepresidents Marcel Mauri i Clàudia Pujol, 

i Òscar Gimeno, tresorer. Destaca la presència a l’escenari de la resta de membres de la Junta 

Directiva així com representants de la cinquantena de seus territorials, de les seus de Catalunya 

Nord i l’Alguer així com els companys d’Acció Cultural del País Valencià, de l’Obra Cultural Ba-

lear i d’altres entitats del País Valencià i les Illes Balears. 

Dona la paraula als vicepresidents Marcel Mauri i Clàudia Pujol, que repassen la feina feta 

aquests darrers anys i s’acomiaden davant dels socis.
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Marina Gallés informa sobre el programa de la jornada, dividida en dues parts. A la primera part 

es validarà l’Acta de la darrera Assemblea, es repassaran les activitats del 2021, es presentarà la 

proposta de Pla de treball 2022 i la proposta de Pressupost 2022 així com el Pla 26, que dibuixa 

les línies d’acció dels propers anys, es donaran els resultats de les votacions a les eleccions a la 

Junta Directiva, i, finalment, es respondran preguntes i comentaris. A la segona part hi haurà a 

tall de cloenda el  discurs de presa de possessió de la nova Junta Directiva. 

Recorda el contingut del dossier de l’Assemblea. Inclou l’ordre del dia, l’acta de l’Assemblea An-

terior, el pla de treball i el pressupost així com el Pla 26. 

Recorda, finalment, que al llarg d’aquestes setmanes s’han rebut i respost centenars de pregun-

tes i comentaris dels socis, i que també s’ha pogut votar electrònicament als diferents punts 

sotmesos a votació.

2.2   Aprovació, si escau, de l’acta de 
l’Assemblea General Ordinària del 18 
de juny de 2021 
Marina Gallés, secretaria, saluda als assistents. Presenta l’acta de la darrera Assemblea General 

de socis, celebrada el passat mes de juny al Casino de l’Aliança del Poblenou. S’hi va presentar 

la memòria d’activitats i el tancament econòmic de l’any 2020.

Sense res a comentar, es procedeix a la votació de l’acta.

Vots a favor: 19.365 

Vots en contra: 73

Vots en blanc: 2.320

 
L’ASSEMBLEA GENERAL APROVA L’ACTA 
DE L’ASSEMBLEA GENERAL DEL 18 DE JUNY DE 2021.
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2.3   Breu memòria d’activitats del 
2021 i presentació i aprovació, 
si escau, del Pla de treball 2022
Marina Gallés, secretària en funcions, presenta un vídeo resum amb les principals activitats al llarg del 2021, 

en un any limitat encarà per la pandèmia sanitària de la Covid-19. Diferents membres de la Junta Directiva 

exposaran posteriorment la proposta de Pla de Treball pel 2022, tot repassant les diferents branques d’ac-

tuació d’Òmnium.

Montse Ortiz, vocal, presenta les propostes en matèria de Drets Civils i Polítics. Apunta que Òmnium con-

tinuarà treballant per defensar els drets fonamentals, tant civils com polítics. Exercint-los, mobilitzant-nos i 

formant-nos per defensar-los millor. 

Destaca l’activitat de l’entitat per tal de fer front a la repressió, tot denunciant els judicis polítics contra 

l’independentisme al costat dels milers de persones represaliades. Es presentarà un mapa de la repressió 

que reculli l’estat procedimental de cada cas. Se seguiran desplegant actes, campanyes i tot tipus de mobi-

litzacions per denunciar l’Estat espanyol per la seva fallida democràtica, social i econòmica sense deixar de 

banda l’acusació popular contra les violències policials de l’1 d’Octubre.

Se seguirà treballant per ampliar i enfortir la majoria a favor del reconeixement i l’exercici del dret d’auto-

determinació així com en la formació en matèria de lluita noviolenta i desobediència civil, amb especial 

atenció al desplegament de l’Escola de Formació Guillem Agulló.

Informa, finalment, sobre la intenció de posar en marxa la Medalla d’Or d’Òmnium Cultural. Un nou pre-

mi a la trajectòria que atorgarà la Junta Directiva a persones que amb la seva aportació i trajectòria a la so-

cietat civil hagin demostrat un compromís rellevant amb la defensa de la llengua, els drets civils, la cultura, 

la cohesió social o la llibertat i els drets nacionals dels Països Catalans.

Blanca de Llobet, vocal, explica les propostes en matèria de Cultura. Apunta que ha de ser un dels eixos 

vertebradors del país, pel seu valor de formació de l’individu i d’identificació comunitària, i pel seu paper 

com a eina inclusiva i de cohesió.

Destaca objectius concrets, com ara consolidar l’estratègia de premis literaris per promoure la literatura 

catalana, fomentar la creació i augmentar el nombre de lectors o bé la promoció de l’ús social del català en 

l’àmbit audiovisual.

L’entitat seguirà treballant junt amb la Federació Llull per impulsar iniciatives culturals arreu dels Països 

Catalans, com ara la diada de Sant Jordi, la Flama del Canigó, les revetlles de Sant Joan, el sopar Estellés 
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i altres campanyes i accions arreu dels Països Catalans.

El darrer objectiu serà fomentar l’accés als béns i serveis culturals, perquè és imprescindible garantir-ne 

l’accés a tothom, obrir les portes del coneixement i de l’experiència cultural a tota la societat. Enguany s’es-

trenarà un nou projecte en aquest sentit, un festival multidisciplinari itinerant que incorpori art i cultura 

de la població on se celebri. 

Jordi Arcarons, vocal, explica les accions en matèria de Llengua. La defensa i la promoció de la llengua ca-

talana és un dels objectius fundacionals de l’entitat. I ara ho és més que mai, per tal de respondre a la situació 

de crisi lingüística del país.

Òmnium seguirà enfortint el consens al voltant de la llengua i l’escola catalana, exemple de cohesió 

i model de convivència. Cal l’actualització del model d’immersió amb un ampli consens polític i social. I 

vetllar perquè es compleixi la normativa, tenint presents els incompliments actuals en el sistema d’immer-

sió. Aprofita, en aquest sentit, per agrair i reconèixer a Maria Majó la feina al llarg d’aquests anys a la Junta 

Directiva en les activitats i projectes de llengua i educació.

També es treballarà per activar la creació de contingut audiovisual i promoure espais de creació amb un 

nou projecte,  així com per promoure l’ús social del català en tots els àmbits possibles. 

L’entitat també vol ajudar al debat estratègic sobre el futur del català, tot mobilitzant experts en matèria 

lingüística i agents sobre el terreny en cinc grans àrees: Escola i lleure; Migrants i diversitat; Empresa i treball: 

Mèdia, i Atenció a les persones.

Joan Pujolar, vocal, explica les activitats en matèria de Cohesió Social. Es vol reforçar la cohesió social en 

la nostra societat 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.

Es vol reforçar el teixit social davant l’intent de fractura social i l’augment dels discursos de l’odi. Destaca els 

projectes Mentories -on socis acompanyen a joves tutelats en el seu pas a la vida adulta-, o Fòrums Oberts 

-espais de diàlegs públics on parlar de problemàtiques comunitàries o socials complexes.

Òmnium vol seguir contribuint a crear oportunitats per un futur compartit: amb el Projecte Lliures donant 

suport econòmic, tècnic i comunitari a projectes socials locals per revertir desigualtats. I el Sambori, un 

projecte que lluita contra la segregació i les desigualtats educatives, tot impulsant la cultura per a la trans-

formació social.

Destaca finalment les activitats per la reconstrucció de la memòria col·lectiva (projecte (Re)voltes) o bé les 

accions per promoure el català com a llengua emotivament propera: espais d’aprenentatge informal de 

la llengua, espais de trobada, que faciliten l’accés, l’aprenentatge i la pràctica del català a partir de la vincu-

lació afectiva entre les persones que hi participen.

Joan Vallvé, vocal, explica les ac en matèria Internacional. Òmnium és i seguirà sent un actor de diplomà-

cia pública que dona a conèixer el conflicte català al món, les vulneracions de drets, i que aconsegueix 

posicionaments internacionals a favor del dret a decidir de Catalunya.
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En aquest sentit, es treballarà per aconseguir posicionaments internacionals crítics amb les vulneracions de 

drets civils, polítics, culturals i lingüístics a Catalunya. En sintonia, se cercaran suports internacionals per a 

una solució política d’acord amb el dret a decidir.

Paral·lelament, Òmnium denunciarà la causa Cuixart contra l’Estat espanyol, fent un seguiment del pro-

cediment al Tribunal Europeu de Drets Humans o bé internacionalitzant d’altres causes de repressió o judi-

cis polítics. També es duran a terme campanyes digitals a Europa per impactar a l’opinió pública europea i 

es treballarà mitjançant la branca internacional, Òmnium Civil Rights Europe (OCRE), a xarxes associatives 

internacionals com ELEN (European Language Equality Network) o a l’European Civic Forum. 

Rosa Maria Codines, vocal, explica el seguit d’accions en matèria de creixement, activitat territorial i 

funcionament, amb l’objectiu de fer de l’entitat una eina encara més útil per als socis i per a la societat 

catalana en general.

Òmnium vol enfortir la seva base social, créixer en socis i fidelitzar-los i crear una gran comunitat de per-

sones compromeses. I també ampliar i diversificar les fonts de finançament privades. 

Se seguirà treballant per 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. 

Es vol ser presents a les poblacions de més de 30.000 habitants.

En sintonia, es volen incrementar els espais de debat, participació i formació de les presidències i juntes 

territorials, tot reforçant trobades i formacions internes i actualitzant els serveis i procediments a les seus 

territorials. 

En clau Països Catalans, Òmnium vol potenciar i enfortir-hi la seva presència. Més enllà de seguir treballant 

dins de la Federació Llull, es vol potenciar la presència a Catalunya Nord, Andorra, la Franja de Ponent i 

l’Alguer. Destaca el nou conveni de col·laboració que se signarà avui mateix amb els companys de l’Alguer.

Respecte al funcionament de l’entitat, apunta un seguit d’accions: enfortir el model organitzatiu, seguir tre-

ballant per avançar en l’equitat de gènere, incorporar la responsabilitat mediambiental a l’organització 

així com diversificar, rejovenir i reforçar la participació del voluntariat actiu a l’entitat.

Marina Gallés, secretària en funcions, agraeix les presentacions als companys i companyes de la Junta 

Directiva i procedeix a tancar les votacions.

Vots a favor: 19.559 

Vots en contra: 145 

Vots en blanc: 2.054

 
L’ASSEMBLEA GENERAL APROVA EL PLA DE TREBALL 2022
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2.4   Presentació i aprovació, si 
escau, del pressupost 2022
Òscar Gimeno, tresorer en funcions, inicia la seva presentació agraint a l’equip professional i 

a tots els tresorers i tresoreres territorials la bona feina feta en la gestió del pressupost. Explica 

que avui clou l’etapa liderada per en Jordi Cuixart. Aquesta etapa de 7 anys, en els que precisa-

ment el Jordi va ser Tresorer, s’ha caracteritzat, com sabeu, per un creixement importantíssim 

de l’entitat tant en activitat, com en socis, en incidència però també en pressupost. Els gràfics 

que es mostraran a continuació mostren l’evolució espectacular experimentada, entre el 2015 

i el 2021.

Respecte a l’evolució del pressupost 2015-2022, el que es mostra és que en aquest període 

Òmnium ha passat d’un pressupost de 3,5 milions d’euros a 10,3 milions el 2021. Enguany es 

proposa un pressupost que creixi fins als 11.240.000 €.

Quant als ingressos, aquests 11.240.000 s’assoliran amb 9,4M € de quotes de socis (la immensa 

majoria d’ingressos, un 84%), 1,3M € captació de fons i donatius i llegats ( un 12%) i 0,4M € d’in-

gressos per activitats (un 4%). Així doncs, el 2022 es preveu que hi haurà un increment d’ingres-

sos d’aproximadament 1M € més respecte del 2021 (1M €). Creiem que aquest increment serà 

per la recuperació de l’activitat , la venda de marxandatge i la captació de donatius després de 

més de dos anys de pandèmia.

Seguint amb els ingressos, presenta l’evolució del 2015-2021 de les quotes de socis i sòcies i 

explica que el 2015 Òmnium comptava amb prop de 46.000 socis i 3,2M € d’ingressos en quotes 

i que el 2021 s’ha tancat amb poc més de 190.000 socis i més de 9M € de quotes. Pel 2022, el 

repte és seguir creixent i obtenir poc més de 9,4M € en quotes de socis.  Afegeix que en la com-

parativa qualitativa de l’evolució de socis es mostra que l’entitat ha assolit un equilibri de gènere, 

passant d’un 41% de dones el 2015 a la pràctica paritat el 2021, i també un important rejoveni-

ment dels associats, que passen de 17% de socis de menys de 45 anys el 2015 fins al 46% actual. 

Finalment, destaca la inexistència d’ajuts públics fet que dona a l’entitat una completa auto-

nomia financera i evita ingerències per part de poders públics ni privats. 

Respecte a la despesa i la proposta de distribució, explica que es proposa dedicar el 68% de la 

despesa total a projectes i campanyes, un 19% a despeses de funcionament general i un 13% 

a despeses vinculades a la comunicació, captació de fons i l’atenció als socis. Pel que fa a la 

distribució de les despeses per línies d’activitat explica que la proposta és destinar un 31% als 

projectes directes de cultura, un 29% als de drets civils i polítics, un 20% als de cohesió so-

cial, un 15% als de llengua i un 5% als d’internacional. Tots aquests projectes són els que s’han 

presentat anteriorment. Finalment, Òscar Gimeno presenta com queda repartida la despesa 
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entre els projectes, accions i campanyes que també es desenvolupen en les 50 seus territorials 

de què disposa l’entitat i que suposa una xifra de més de 2 milions d’euros.

Apunta que el pressupost 2022 que se sotmet a l’aprovació dels socis, és el d’una entitat econò-

micament sanejada, financerament sòlida, que continua creixent i que està preparada per 

als reptes que vindran.

Marina Gallés, secretària en funcions, agraeix la presentació i trasllada algunes preguntes que 

han transmès diferents socis.

Comenta que alguns socis han demanat aquest dies pels comptes del darrer exercici. Òscar 

Gimeno respon que el que s’ha presentat avui és només pressupost del 2022 i no el tancament 

del 2021. Informa que, en aquest moments els comptes del 2021 estan essent sotmesos a una 

auditoria com cada any i seran presentats a l’Assemblea que fem al juny. Apunta que el tanca-

ment estarà molt ajustat al que vam pressupostar i també abocarà un resultat en equilibri tal i 

com estava previst. 

De totes maneres, informa que es presentaran tots els detalls en l’assemblea d’aprovació de 

comptes que farem abans de l’estiu, un cop passada l’auditoria a la qual ens sotmetem. 

Josep Farreny, soci, demana que com és que la partida més petita del pressupost 2022 és la 

que es dedica al català. Òscar Gimeno respon que la llengua és transversal a totes les accions i 

actuacions que desenvolupem. La partida de llengua que us presentem en el pressupost 2022 

contempla les accions específiques i directes recollides en el punt 3 del pla de treball. 

Es demana si s’ha contemplat que com a via de finançament que Òmnium accepti herències, ja 

que veu que és una pràctica que moltes associacions fan. Òscar Gimeno respon que efectiva-

ment, des de fa un parell d’anys que s’estan desenvolupant accions de difusió al respecte (s’ha 

habilitat un espai web específic que recull tota la informació, per exemple) i que ja se n’han rebut 

un parell. 

Marina Gallés agraeix la presentació, i aprofita per agrair i felicitar la feina feta per Òscar Gime-

no al capdavant de la tresoreria i en altres espais de treball de l’entitat.

 

Vots a favor: 19.510 

Vots en contra: 123

Vots en blanc: 2.125
 

L’ASSEMBLEA GENERAL APROVA EL PRESSUPOST 2022
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2.5   Presentació del Pla 26
Marina Gallés, secretària en funcions, dona la paraula a diferents persones de la Junta Directiva 

per tal que presentin la proposta Pla 26.

Mònica Terribas, vocal, apunta que el propòsit d’aquest Pla 26 és enfortir el lideratge civil 

del país. Destaca tres poderoses raons per a fer-ho: avançar en la plena sobirania com a país, 

exercir i defensar els drets i les llibertats i construir un futur compartit arrelat al territori. Òm-

nium vol avançar en l’exercici de la plena sobirania i ser una eina útil pel conjunt del país, con-

tribuir a la seva transformació. 

Marina Gay i Marta Garsaball, vocals, destaquen els cinc eixos estratègics en els quals es vol 

treballar aquesta transformació del país: llengua, cultura, cohesió social, drets civils i polítics, 

i internacional. Desgrana els corresponents reptes 

Marina Gallés, secretària en funcions, apunta que tota aquesta proposta requereix també la 

transformació de l’entitat. Aquesta millora s’inclou fer-la amb perspectiva de gènere i amb sos-

tenibilitat econòmica, mediambiental, ètica i social dins de l’organització. Apunta el repte de 

guanyar encara més capacitat d’acció, amb unes fonts d’ingressos cada cop més diversificades, 

i amb el repte de comptar amb més de 380.000 socis i una comunitat d’1 milió de persones l’any 

2026.

Mònica Terribas, vocal, conclou que aquestes seran les línies previstes pels pròxims anys per 

continuar avançant cap a la plena llibertat, justícia, sobirania i igualtat. Abans de concloure, 

dona la paraula a Jordi Cuixart, president d’Òmnium. 

Jordi Cuixart, desè president d’Òmnium Cultural, repassa la seva activitat als òrgans de go-

vern d’Òmnium, amb especial atenció als anys a la presidència de l’entitat, quatre dels quals 

en qualitat de pres polític. Agraeix la feina feta per part de la Junta Directiva sortint, agraeix les 

mostres de suport i desitja molts encerts a la Junta Directiva entrant.
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2.6   Proclamació de la 
candidatura guanyadora a les 
eleccions a la Junta Directiva
Marina Gallés, secretària en funcions, apunta que després del comiat d’en Jordi Cuixart, desè 

president d’Òmnium, toca conèixer els resultats de les votacions.

Montse Ortiz i Joan Vallvé, vocals i membres de la Comissió Electoral, que han estat seguint 

el procés i tancament de les votacions, procedeixen a donar els resultats. Hi han votat 21.758 

socis de la relació de 157.075 socis amb dret a vot.

CANDIDATURA CÀRREC VOTS A FAVOR VOTS EN BLANC

Xavier Antich i Valero President 20.850 908

Mònica Terribas i Sala Vicepresidenta 1a 20.802 956

Marina Gay i Faura Vicepresidenta 2a 20.361 1.397

Marina Gallés i Clarà Secretaria 20.340 1.418

Marta Garsaball i Pujol Tresorera 20.379 1.379

Joaquim Forn i Chiariello Vocal 1 20.581 1.177

David Fernàndez i Ramos Vocal 2 20.896 862

Natza Farré i Maduell Vocal 3 20.568 1.190

Natalia Touzon i Barco Vocal 4 19.964 1.794

Iolanda Fresnillo i Sallan Vocal 5 20.050 1.708

Núria Basi i Moré Vocal 6 20.076 1.682

Àngel Castiñeira i Fernández Vocal 7 20.027 1.731

Gerard Pijoan i Homs Vocal 8 20.089 1.669

Lluís Duran i Solà Vocal 9 20.029 1.729

Didac Amat i Puigsech Vocal 14 20.068 1.690

Marc Sanjaume i Calvet Vocal 18 20.036 1.722

VOTS NULS VOTS 0 0

VOTS TOT BLANC VOTS 276 0

Marina Gallés, secretària, agraeix la feina a la Comissió Electoral. Informa que queda proclama-

da la nova Junta Directiva i pertoca actualitzar la Mesa de l’Assemblea pel darrer punt de l’ordre 

del dia. Acomiada Jordi Cuixart, Marcel Mauri, Clàudia Pujol i Òscar Gimeno abans que Xa-

vier Antich i Mònica Terribas responguin les darreres preguntes dels socis. 

L’ASSEMBLEA GENERAL PROCLAMA ELS NOUS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

(PRESIDÈNCIA, VICEPRESIDÈNCIA PRIMERA, VICEPRESIDÈNCIA SEGONA, SECRETARIA, 

TRESORERIA, VOCALIES 1 A 9, VOCALIA 14 I VOCALIA 18).
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2.7   Torn obert de paraula
Marina Gallés exposa que alguns socis, com la Ruth Camargo, en Lluís Compés o la Mireia 

Casassas, no han quedat contents amb el fet que es presentés una sola candidatura i han fet 

arribar els seus dubtes.

Mònica Terribas, vicepresidenta primera, entén el neguit i apunta que el fet de presentar una o 

diverses candidatures és una qüestió que ateny als socis. Recorda que Òmnium renova cada 2 

anys la meitat de la seva Junta Directiva i que, tal com s’ha anat fent els darrers anys, des de la 

Junta Directiva sortint, o ara ja entrant, s’entén que un cop s’està al capdavant d’una entitat tan 

gran i d’aquestes característiques, és normal i saludable que aparegui una proposta continuista 

que no té per què ser l’única. Apunta que a la Junta Directiva li pertoca ara guanyar-se la con-

fiança de tots els socis. 

Marina Gallés apunta que s’ha rebut comentaris d’altres socis, com ara l’Adelina de Tarragona 

o la Marta Alòs de Lleida, sobre el poc equilibri territorial en els membres d’aquesta Junta, amb 

força gent de Barcelona.

Mònica Terribas respon que la Junta Directiva compta amb persones provinents d’arreu del 

país, si bé sempre hi pot haver marge de millora. Encara que no sigui ben bé la pregunta, destaca 

algunes iniciatives com ara la recent estrena d’un projecte nacional com el VOC que s’ha fet a 

La Ràpita o bé la decisió de celebrar l’acte del Premi d’Honor al municipi que esculli la persona 

que rebi el guardó. Apunta que la diversitat territorial és un aspecte clau per la governança de 

l’entitat.

Marina Gallés trasllada que socis com la Núria Florensa, en Lluís Vilarrasa o l’Albert Anguera 

es pregunten sobre quina relació manté Òmnium amb d’altres entitats i organismes indepen-

dentistes com ara l’ANC o el Consell per la República. 

Xavier Antich, president d’Òmnium, informa que Òmnium treballa i seguirà treballant braç a 

braç amb aquestes i altres entitats i institucions com s’ha anat fent els darrers anys, sempre des 

del respecte als respectius plans de treball de cadascú.

Sense més intervencions, Marina Gallés agreix a tothom l’assistència i informa que es donarà 

pas a l’acte públic de cloenda amb la intervenció de Xavier Antich, nou president d’Òmnium 

Cultural. L’acte comptarà amb la presència i representants d’entitats.



ACTIU Exercici 2021 Exercici 2020

A) ACTIU NO CORRENT 4.387.927 € 4.879.788 €

I.     Immobilitzat intangible 426.562 € 587.302 €

       1. Aplicacions informàtiques 166.841 € 269.184 €

       2. Altres immobilitzats intangibles 259.721 € 318.118 €

II.    Immobilitzat material 3.344.007 € 3.459.770 €

       1. Terrenys i construccions 2.960.448 € 2.990.773 €

       2. Instal·lacions, maquinària i utillatge 180.718 € 213.199 €

       3. Mobiliari i equips per a processament d’informació 194.949 € 244.280 €

       4. Altre immobilitzat material 7.893 € 11.518 €

III.  Inversions immobiliàries 423.198 € 427.686 €

       1. Terrenys i béns naturals 322.082 € 322.082 €

       2. Construccions 101.116 € 105.604 €

VI.  Inversions financeres a llarg termini 194.159 € 405.030 €

       1. Instruments de patrimoni 4.032 € 3.032 €

       2. Crèdits a tercers 151.400 € 359.596 €

       3. Altres actius financers 38.728 € 42.402 €

B) ACTIU CORRENT 1.778.034 € 1.218.661 €

I.     Existències 139.812 € 316.370 €

        1. Variació d’existències 139.812 € 316.370 €

II.    Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres  
         comptes a cobrar

43.157 € 92.751 €

        1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 35.150 € 37.071 €

       2. Altres deutors 7.625 € 55.299 €

     3. Altres crèdits amb les administracions públiques 382 € 382 €

V.    Inversions financeres a curt termini 276.332 € 340.459 €

     1. Altres actius financers 276.332 € 340.459 €

VI.  Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.318.734 € 469.081 €

        1. Tresoreria 1.318.734 € 469.081 €

TOTAL ACTIU (A + B) 6.165.961 € 6.098.449 €

4  Comptes anuals



4 Comptes anuals

PATRIMONI NET I PASSIU Exercici 2021 Exercici 2020

A) PATRIMONI NET   3.139.655 €   3.011.604 € 

A-1) Fons propis   1.936.792 €   1.612.201 € 

I.     Fons socials   301 €   301 € 

       1. Fons socials   301 €   301 € 

III.  Excedents d’exercicis anteriors   1.611.901 €   1.111.953 € 

       1. Romanent   1.714.512 €   1.714.512 € 

       2. Excedents negatius d’exercicis anteriors -102.610,68 € -602.558,17 €

V.    Excedent de l’exercici (positiu o negatiu)   324.590 €   499.947 € 

A-2) Donacions i llegats rebuts   1.202.863 €   1.399.402 € 

       1. Donacions i llegats de capital   1.202.863 €   1.399.402 € 

B) PASSIU NO CORRENT   1.323.438 €   1.451.667 € 

II.    Deutes a llarg termini   1.323.438 €   1.451.667 € 

       1. Deutes amb entitats de crèdit   1.303.238 €   1.416.467 € 

       2. Altres deutes a llarg termini   20.200 €   35.200 € 

C) PASSIU CORRENT   1.702.869 €   1.635.179 € 

II.    Deutes a curt termini   118.677 €   323.682 € 

       1. Deutes amb entitats de crèdit   116.761 €   322.387 € 

       2. Altres deutes a curt termini   1.916 €   1.296 € 

IV.   Creditors per activitats i altres comptes a pagar   1.584.192 €   1.311.496 € 

       1. Proveïdors   1.069.008 €   774.807 € 

       2. Creditors varis   163.808 €   140.830 € 

       3. Personal (remuneracions pendents de pagament)   72.085 €   83.036 € 

       4. Altres deutes amb les administracions públiques   279.290 €   312.824 € 

    TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)   6.165.961 €   6.098.449 € 



4 Comptes anuals

Exercici 2021 Exercici 2020

1)    Ingressos per les activitats 10.112.992 € 9.564.530 €

   a) Vendes i prestacions de serveis 219.090 € 178.773 €

   b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic. Quotes de socis 9.280.543 € 9.072.473 €

   c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 12.500 € 4.700 €

   e) Donacions i altres ingressos per activitats 600.859 € 308.585 €

2)   Ajuts concedits i altres despeses -548.751 € -488.214 €

   a) Ajuts concedits -548.751 € -488.214 €

4)   Treballs realitzats per la entitat pel seu actiu 0 € 102.638 €

5)   Aprovisionaments -354.139 € -190.695 €

   a) Consums i deteriorament d’existències -354.139 € -190.695 €

6)   Altres ingressos de les activitats 57.948 € 59.666 €

   a) Ingressos per arrendaments 57.121 € 59.666 €

   b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent 826 € 0 €

7)    Despeses de personal -3.946.726 € -4.101.989 €

8)    Altres despeses d’explotació -4.599.374 € -4.149.886 €

   a) Serveis exteriors -4.590.184 € -4.086.145 €

       a2) Arrendaments i cànons -481.620 € -333.691 €

       a3) Reparacions i conservació -69.834 € -16.588 €

       a4) Serveis professionals independents -808.613 € -1.060.762 €

       a5) Transports  -35.616 € -15.361 €

       a6) Assegurances -33.884 € -34.423 €

       a7) Serveis bancaris -89.680 € -94.239 €

       a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques -866.430 € -722.344 €

       a9) Subministraments -110.450 € -99.900 €

      a10) Altres serveis -2.094.057 € -1.708.837 €

   b) Tributs -9.190 € -58.090 €

   c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per ope-

racions de les activitats

0 € -5.651 €

9)   Amortització de l’immobilitzat -349.893 € -267.879 €

10) Donacions i llegats traspassats al resultat 13.308 € 12.023 €

12) Deterioració i resultat per alienacions de l’immobilitzat -54.364 € -19.556 €

13) Altres resultats 1.560 € -3.458 €

 I) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ  (1+2+3-4+5-6-7-
8+9+10+11+12+13)

332.560 € 517.181 €

14) Ingressos financers 0 € 1.901 €

15) Despeses financeres -7.970 € -19.135 €

 II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) -7.970 € -17.234 €

 III) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (I+II) 324.590 € 499.947 €

 IV) RESULTAT DE L’EXERCICI  (III+19) 324.590 € 499.947 €



4 Comptes anuals

Procedència 
dels ingressos

2021

6% 
DONATIUS
I PATROCINIS

91% 
QUOTES 
DE SOCIS

3% 
INGRESSOS 
PER
PRESTACIÓ
DE SERVEIS

2021

19% 
FUNCIONAMENT
GENERAL

76% 
PROJECTES,
ACCIONS
I CAMPANYES

9% 
SOCIS,
CAPTACIÓ
I COMUNICACIÓ

Distribució 
de les despeses



5  Ampliació Seu Nacional

Obrim Òmnium
A nous espais, noves sinergies, noves maneres d’afrontar el futur com a entitat. Amb l’ampliació 

de la Seu Nacional del carrer Diputació de Barcelona, se’ns obre l’oportunitat d’impulsar projec-

tes clau per a la construcció nacional, enfortint els nostres vincles amb la resta d’entitats socials 

i culturals, multiplicant el nostre impacte, sent més eficients econòmicament i més eficaços a 

l’hora d’encarar els grans reptes de país que ens hem marcat.

726 m2
SEU ACTUAL

Abast de l’operació

874 m2
NOU LOCAL

1600 m2

SUPERFÍCIE EN M2 ÚTILS

3.000.000 €
ADQUISICIÓ 
I REFORMA

1.369.000 €
REFINANÇAMENT 
HIPOTECA PENDENT

4.369.000
€/TOTAL



5 Ampliació Seu Nacional

Com ho finançarem?

-400.000 € APORTACIÓ VENDA IMMOBLES
Mínim dels immobles ara disponibles

-280.000 € FONS PROPIS PROVINENTS DE LLEGATS

APORTACIONS 
FUTURS LLEGATS

(IMMOBLES), SI EN DISPOSEM DE NOUS
I L’OPERACIÓ HO REQUEREIX

3.689.000€ EMISSIÓ D’APORTACIONS RESTITUÏBLES PER UN 
VALOR DE 3.689.000€ (MÀXIM)

Condicions de l’emissió 
de les aportacions restituïbles 
amb interessos*

3.689.000 €
OBJECTIU MÀXIM

ADQUISICIÓ + REFORMA + HIPOTECA

2.320.000 €
OBJECTIU MÍNIM

ADQUISICIÓ + REFORMA



www.omnium.cat


