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Més forts que mai i amb l’esperança intacta. Contra la maquinària 
de l’Estat, reforcem la societat civil. La nova junta d’Òmnium 
Cultural vam assumir l’honor de rellevar l’equip de Jordi Cuixart 
i Marcel Mauri amb un objectiu nítid: guanyar la llibertat.
 
La República catalana és imprescindible, els poders de l’estat 
continuen vulnerant drets fonamentals i atacant la llengua que ens 
vertebra nacionalment. L’independentisme, però, travessa un cicle 
de desorientació i desconfiança que paralitza el moviment i en 
debilita el poder. Òmnium vol aportar mapa, treballar per ser útil.
 
Actuem amb rigor en tots els fronts en què la llibertat està en joc: la 
llengua i cultura catalanes que ens cohesionen, les desigualtats que 
ens fracturen, els drets civils i polítics o l’àmbit internacional, des d’on 
afeblim l’Estat. Tots són imprescindibles i cap no pot avançar sol.
 
Som a Òmnium per aprofitar el temps. Ni per caure en la crítica 
fàcil, ni per vendre receptes impossibles. Això a vegades implica 
prendre decisions difícils, però no per difícils les deixarem de prendre. 
Sabem que el consens estratègic entre institucions, partits, societat 
civil i ciutadania és imprescindible per aconseguir encara més poder 
que el 2017, i no ens quedem de braços plegats esperant victòries.
 
El país necessita obrir un nou cicle polític i toca treballar 
i treballar diferent. Implicar agents alliberats de motxilles 
de part, com el jovent organitzat, el teixit econòmic o els 
agents socials. Desencallar, refer confiances i bastir un 
consens avui impensable. Per Òmnium no quedarà.
 
Ens han agredit, empresonat i espiat il·legalment i ho continuaran 
fent. Després de vuit mesos, l’Estat no ha assumit cap responsabilitat 
rellevant pel Catalangate i menysprea les obligacions i institucions 
internacionals. A l’informe inicial sobre Pegasus, el Parlament 
Europeu situa Espanya a la lliga de Polònia, Hongria o Xipre. 
Ens reprimeixen pel que saben que podem tornar a fer.
 
Precisament la campanya Treu la llengua #ComparteixElCatalà 
pretén activar la força col·lectiva, que el país ha demostrat, 
per revertir-ne el descens als Països Catalans. A més del 
centralisme dels estats i dels atacs antidemocràtics a l’escola, 
patim el corró uniformitzador del mercat. Com diu l’Antònia 
Vicens, “si ens fereixen la llengua, ens sagna l’ànima”.

Aprofitar el temps és formar-nos, organitzar-nos i enfortir-
nos. L’Espai Òmnium, una altra novetat, vol oferir un gran 
centre per aixoplugar la lluita independentista i reforçar la 
xarxa cultural en un moment crucial. I l’alçarem només amb 
la força dels socis i sòcies, l’actiu més valuós de l’entitat.

En aquestes pàgines trobareu doncs una pinzellada dels primers 
mesos de treball de la nova Junta Directiva. Les primeres accions 
per contribuir a una llarga cadena de compromisos que des de fa 
seixanta anys construeix per avançar i avança per guanyar.

Xavier Antich
President d’Òmnium Cultural

Construir i avançar
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Un nou cicle per guanyar!

Des de fa mesos, a Òmnium diem sense embuts que 
cal obrir un nou cicle polític que permeti sortir de la 
paràlisi on està situat el moviment independentista 
i teixir estratègies conjuntes que ens facin avançar en 
l’exercici efectiu del dret a l’autodeterminació de 
Catalunya. Perquè per avançar per la via democràtica, 
inclusiva i transversal cap a la independència ens 
cal restablir la generositat i el respecte mutu dins 
del mateix moviment i recosir unes confiances que, 
malauradament, ara estan massa malmeses. 

Per això, si volem avançar, l’únic camí possible per 
fer-ho és el que segueixi un nou recorregut i el que 
incorpori noves maneres de fer, noves sensibilitats i 
també i, especialment, noves veus. Perquè si reconeixem 
que tenim un problema, fàcilment estarem d’acord que, 

Treballem, des de tots els fronts, per la llibertat del país

per solucionar-lo, cal fer-ho diferent: lluny de les lluites 
partidistes que només generen desafecció i desil·lusió 
dins d’un moviment amb un gran potencial capaç, si 
treballa a l'una, d’assolir els seus objectius polítics. 

És l’hora d’obrir un nou cicle amb la participació de 
tothom: activant-nos, lluitant cada dia i en tots els 
fronts on ens juguem la llibertat. La defensa del català, la 
lluita pels nostres drets civils, la cohesió social, l’impuls de 
la cultura catalana o la internacionalització del conflicte 
amb l’Estat espanyol són fronts de lluita imprescindibles. 

Òmnium hi és, a tots, desfent els nusos per capgirar 
la situació i sortir de la fase de bloqueig actual. 
Perquè volem iniciar un nou cicle per guanyar.

Un nou cicle | 3



Primera 
Assemblea 
General 
Ordinària de 
l’entitat a Giro-
na i de Xavier 
Antich com 
a president 
de l’entitat. 

Xavier Antich 
és escollit 
nou president 
d’Òmnium i 
agafa el relleu 
a Jordi Cuixart. 

Més de 60 
indepen-
dentistes 
espiats amb 
el programa 
Pegasus, no-
més a l’abast 
dels estats. 
És el cas de 
ciberespionat-
ge més gran 
mai descobert. 

Assemblea General 
a l’Hospitalet 

Esclata 
el CatalanGate

Assemblea 
General a Girona

10/0626/02 18/04

1 any al capdavant d'Òmnium
Òmnium 
assumeix 
la defensa 
jurídica de les 
famílies de 
l’Escola Turó 
del Drac de 
Canet de Mar. 
Els tribunals hi 
han imposat 
un 25% de 
les classes 
en castellà.

Xavier Antich va afirmar en el seu primer 
discurs com a president d’Òmnium Cultural, 
durant l’Assemblea General Ordinària de 
l’entitat a la Farga de l’Hospitalet, davant de 

Òmnium 
aporta més de 
mig miler de 
propostes al 
Pacte Nacional 
per la Llengua 
a partir de les 
conclusions 
dels experts 
reunits a les 
Jornades de 
Llengua i les 
propostes 
ciutadanes.  

El català a l’escola Jornades Llengua

22/03 21/06

milers de socis i representants d’organitzacions 
polítiques, sindicals i socials:
“No hem vingut a passar l’estona. Sabem 
on volem anar i què cal fer per arribar-hi. 
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Òmnium 
anuncia la via 
judicial contra 
el ministre Fer-
nando Gran-
de-Marlaska 
per la infiltra-
ció policial a 
organitzacions 
juvenils.

Nova campanya 
per incentivar l’ús 
social del català 
i fer una crida 
a la comunitat 
Òmnium, de 
més de 500.000 
persones, a 
fer-se activistes 
per la llengua. 

Infiltracions 
moviments 
juvenils

Treu la llengua!

06/07 09/11

1 any al capdavant d'Òmnium
La Festa Òmnium 
de les Lletres 
Catalanes arriba 
a l’edició número 
72 convertida 
en un clam 
per la defensa 
de la llengua 
i la literatura 
catalanes. 

El president 
denuncia da-
vant de l’ONU 
l’espionatge 
il·legal contra 
independen-
tistes i demana 
responsabili-
tats al govern 
espanyol. 

La Festa per la 
Llibertat torna 
a omplir du-
rant tot el dia 
el Passeig Lluís 
Companys de 
Barcelona des-
prés de 2 anys 
suspesa per 
la pandèmia. 

Xavier Antich 
a l’ONU

Diada Nacional 
de Catalunya Nit de Santa Llúcia 

13/1217/06 11/09

Cal revisar els marcs amb què hem treballat 
fins ara i crear noves complicitats, perquè hem 
vingut a guanyar. Tenim reptes enormes. Som 
l’entitat cívica i cultural més gran d’Europa, però 

aspirem a créixer encara més per vertebrar la 
societat civil, perquè tenim un repte gegant 
com a país: exercir el dret d’autodeterminació 
i culminar la independència”.

Cronologia | 5



Òmnium presenta les xifres actualitzades de la repressió 
contra el moviment independentista amb una nova web 
anomenada l’Antirepressiva:

persones que han patit 
violència policial o per 

part de grups d’extrema 
dreta per la seva ideologia

persones investigades en 
procediments judicials i 
perseguides penalment 

persones afectades 
per procediments 

administratius i comptables, 
a través de multes i fiances

persones víctimes de 
l’espionatge polític de 

l’Estat, en el cas conegut 
com a CatalanGate

Més de 4.200 
persones represaliades 
per defensar el dret 
a l'autodeterminació 
a Catalunya

L’ANTIREPRESSIVA

1.639 1.432 1.200 65

6 | L'Antirepressiva



Noves veus: el jovent organitzat

En les últimes dècades s’ha vist un 
augment preocupant de suport dels 
votants a partits d’extrema dreta 
a diferents parlaments europeus 
i a escala internacional. Aquesta 
tendència, s’ha vist reforçada per 
un increment de les desigualtats 
socials i agreujada per les diverses 
crisis econòmiques i polítiques 
que s’han anat succeint. La irrupció 
i aval de forces d’extrema dreta a les 
institucions europees ha intensificat i 
proporcionat altaveu als discursos 
d’odi, que atempten directament 
contra els drets civils i polítics, i se 
centren en idees racistes, masclistes 
i, en el cas de l’Estat espanyol, 
també catalanòfobes, i en atacs i 
discriminacions cap a col·lectius de 

L’Escola Guillem Agulló treballa per bastir estratègies contra 
el feixisme i els discursos d’odi

persones amb rerefons migratori, 
persones LGBTI+, comunitats de 
persones jueves i musulmanes, 
persones gitanes i altres comunitats 
religioses, històriques, ètniques 
i lingüístiques minoritàries. 

Amb la voluntat de crear un espai 
amb una pedagogia clarament 
antifeixista, Òmnium va crear 
L’Escola de Formació Guillem 
Agulló el 2021, ja que considera que 
l'educació és un dels pals de paller 
de la resposta antifeixista a l’auge de 
l’extrema dreta als Països Catalans. 
L’escola vol promoure la formació 
política i l’activisme juvenil per a 
contribuir a l’empoderament de la 
societat i l’enfortiment democràtic 

del país i en la lluita contra el 
feixisme, sumant esforços entre el 
món acadèmic, els espais militants, 
els moviments socials organitzats i 
també el conjunt de la societat en 
general, especialment la gent jove. 

Òmnium considera que la lluita 
antifeixista s’ha de bastir amb 
estratègies que donin resposta al 
discurs d’odi de l’extrema dreta des 
d'iniciatives comunitàries, les xarxes 
socials i internet, els mitjans de 
comunicació i també les institucions 
i que l’acció s’ha de centrar a 
promoure una educació antifeixista 
basada en la igualtat, la inclusió, la 
justícia social i els drets humans.

Jovent organitzat | 7



La Fera és una fàbrica digital 
que vol generar oportunitats 
per a creadors de contingut, 
streamers i pòdcasts en 
català. És un projecte sense 
ànim de lucre, impulsat 
per un grup de persones 
que treballen pel futur de la 
llengua i que, a més, compten 
amb el suport de la Fundació.
cat i Òmnium Cultural.

És una xarxa d’ensenyament 
en català que té com a 
objectiu garantir que tots els 
catalans, vinguin d’on vinguin, 
tinguin espais i persones 
amb qui utilitzar un català 
basat en les seves necessitats 
quotidianes i interessos, 
compartint activitats junts, 
en un entorn col·loquial, 
igualitari i de confiança.

Òmnium impulsa una gran campanya per potenciar l’ús social de la llengua catalana 
en els públics i àmbits estratègics per el seu futur

La Fera Vincles

TU TAMBÉ POTS SER ACTIVISTA PEL CATALÀ

8 | Llengua



El CineXic és un programa 
d’impuls a la difusió de 
cinema infantil europeu 
en català arreu del territori, 
que vol posar en marxa un 
nou circuit estable d’espais 
i sales de projecció amb 
una programació regular 
de cinema familiar en 
català per donar a conèixer 
l'audiovisual entre els infants.

Potenciem el català a les 
aplicacions d’intel·ligència 
artificial del futur. 
Òmnium esdevindrà un 
gran dipòsit de textos 
per a ús exclusiu del 
projecte i contribuirà en 
la generació de recursos 
orals per fer possible 
l’opció en català a les 
aplicacions digitals .

Òmnium engega una gran campanya perquè 500.000 persones es converteixin en activistes per la llengua 
catalana. La campanya, anomenada Treu la llengua, comparteix el català!, vol fer una crida a la base social 
de l’entitat i a la població en general a activar-se per fer front al descens de l’ús social del català.

L'organització treballa perquè el català avanci entre tots aquells grups socials on el seu ús va a la baixa, 
com per exemple, els infants, els joves i la nova ciutadania: grups imprescindibles per garantir el futur de 
la llengua i afavorir la cohesió social. Per això, impulsa, durant els pròxims mesos, diferents projectes, 
iniciatives i activitats en diverses línies d’actuació perquè tothom pugui ser activista pel català.

Òmnium impulsa una gran campanya per potenciar l’ús social de la llengua catalana 
en els públics i àmbits estratègics per el seu futur

Parla'mCinexic

TU TAMBÉ POTS SER ACTIVISTA PEL CATALÀ

Llengua  | 9



Fem xarxa 
per un país 
més just

Un sol poble que es forja a través de les lluites 
col·lectives que el fan avançar; un sol poble, 
on la llengua i la cultura són eines de cohesió social.

10 | Cohesió



Qualsevol infant o jove d’arreu del país 
ha de tenir dret a accedir, a participar i a 
créixer a través de la cultura en igualtat 

d’oportunitats. Per això el Sambori 
esdevé una eina educativa i cultural 

que vol contribuir a fer front als reptes 
de construcció d’un país cohesionat 

socialment. Des d’Òmnium treballem 
amb les escoles per generar oportunitats 
a través de la creació cultural per a tots 

els infants i joves del país. A través d’obres 
creatives en català fetes col·lectivament 

amb diverses disciplines però en un 
format final audiovisual, els processos 
de creació esdevenen eines de lluita 
contra la segregació i les desigualtats 

i afavoreixen la llengua catalana.

És un  projecte impulsat per 
Òmnium, Coop 57 i ECAS (Entitats 
Catalanes d’Acció Social) des del 
2016 per contribuir a revertir les 

desigualtats, la pobresa i l’exclusió 
social. És una xarxa estable de 
suport permanent que dona 

suport directe -econòmic, tècnic, 
social i comunitari- a projectes 

innovadors i transformadors que 
treballen cada dia des d’arreu del 

territori. Lliures opera com un fons 
socioeconòmic, nodrit d’aportacions 

solidàries de persones, que aporta 
suport financer, acompanyament 

tècnic i amb una xarxa de persones 
i entitats col·laboradores.

Amb l’esperit de recuperar i utilitzar 
els carrers com a espais de politització, 
el (Re)voltes planteja itineraris en grup 

per indrets rellevants històricament 
i políticament. És una fusió entre 
el reconeixement de la memòria 
històrica i les realitats socials del 

present; un projecte de país on els 
protagonistes són les vivències dels 
veïns de cada barri; és construcció, 
reparació i enfortiment d’aliances 

entre el teixit popular. Perquè reforçant 
les aliances construïm la pertinença 

col·lectiva, frenem els discursos 
d’odi i l’extrema dreta que pretenen 

distanciar-nos i seguim treballant 
cap a la construcció d’un sol poble.

Sambori

Els números de la desigualtat:

Projecte Lliures (RE)voltes
Creem, compartim, 

imaginem
Menys desiguals,

més lliures
Lluites socials 

al territori

persones en risc 
d’exclusió

llars amb tots els 
membres a l’atur

persones en situació 
de pobresa energètica

llars amb despeses 
excessives en habitatge

persones sense 
una llar digna

2.258.000 248.000 400.000 584.000 59.000

Cohesió | 11



Volem ser porta 
d’entrada per a 
nous activistes 
als moviments 
socials"

"

12 | Entrevista



Què és l’Escola Popular Balàfia?
Som un projecte d’educació i lleure, una 
estructura popular que busca crear vincles, 
cobrir les necessitats de les persones del 
barri mitjançant l'autoorganització.

Com surt la idea de crear una 
Escola popular al barri lleidatà de 
Balàfia? En què us inspireu?
L’any 2020, a partir del gran volum de persones 
que s’acostaven a la biblioteca anarquista 
Maria Rius, vam veure la necessitat de tenir 
un espai concret on oferir activitats de reforç 
escolar i lleure per a infants (escoleta), i classes 
d’idiomes (escola d’adults). És per això que, 
gràcies a l’exemple d’altres escoles populars 
d’arreu del territori com la de Manresa, 
sorgeix l’Escola Popular de Balàfia per cobrir 
aquestes necessitats i anar més enllà: fer-ho 
de manera emancipadora i creant una xarxa 
veïnal forta, basada en el suport mutu.

Què s’hi fa a l’Escola i qui hi pot accedir? 
Ho podríem dividir en quatre línies: les classes 
d’idiomes per a adults, l’escoleta -classes de 
reforç escolar i lleure, classes de reforç d’àrab 
per a infants, i la ludoteca de la Plataforma 
d’Afectades per la Hipoteca, un espai pensat 
per facilitar la conciliació de les persones que 
venen a les assemblees de la PAH. L’Escola 

Popular Balàfia vol ser la porta d’entrada per 
a nous activistes als moviments socials de la 
ciutat ja que ofereix una militància amable 
on aprendre a participar d’aquests espais.

Quanta gent hi ha implicada?
Ara mateix som una vintena de voluntaris i 
pels locals cada setmana hi passen al voltant 
d’un centenar de persones. Tota l’activitat la 
fem en dos locals propietat d’un fons voltor 
que vam alliberar juntament amb la PAH.

Podríeu atendre a més gent?
Som en un bon moment tant de 
participació com de militants. També és 
cert, però que hi ha propostes que ara 
mateix no podem tirar endavant per falta 
d’acompanyants. Constantment busquem 
més gent que s’hi vulgui implicar.

Què ha suposat per a l’Escola Popular 
rebre el suport del Projecte Lliures?
L’acompanyament del Lliures suposa un 
salt qualitatiu. Ens permet tenir una mirada 
a més llarg termini, acabar de consolidar el 
projecte i vetllar per la seva continuïtat.

La xarxa d’escoles populars no 
són un fenomen nou… treballeu 
de manera coordinada?
Sí, precisament aquest hivern acollirem a 
Lleida la II Trobada d’Escoles Populars dels 
Països Catalans amb l’objectiu de crear una 
estructura que permeti coordinar-nos i per 
donar suport a totes les noves iniciatives 
similars que vagin sorgint arreu del país. 

> Redacció

Al barri de Balàfia de Lleida hi ha un projecte 
assembleari i horitzontal d’educació i de lleure 
que busca crear vincles i estructures de suport 
mutu entre el veïnat. És un barri perifèric, hi 
viuen 13.500 persones, els índexs de pobresa 
superen la mitjana de la ciutat, la població 
d’origen estranger s’enfila fins al 25%. Les barreres 
econòmiques i administratives dificulten l’accés a 
l’aprenentatge de la llengua, i això obstaculitza les 
relacions veïnals. L’Escola Popular de Balàfia -@
EPBalafia- va ser un dels projectes adjudicataris 
del Projecte Lliures d’Òmnium, Coop57 i ECAS.

Escola popular de Balàfia, 
un projecte al cor de Lleida

Entrevista | 13



El 2024 volem obrir la nova seu de la cultura i la llibertat 
als baixos de la Seu Nacional, per multiplicar el nostre impacte 
en la societat. Però, sobretot, un espai obert a la ciutadania 

mobilitzada i a les entitats compromeses amb el país.

Una nova eina per avançar cap a la independència; una eina 
tan útil per a l’entitat com per a tota la societat; una eina per a 

tothom, una eina de país, una eina pel futur de Catalunya.

FES POSSIBLE 
L'ESPAI ÒMNIUM!

14 | Espai Òmnium



Un gran centre destinat a l’activisme:

Què hi farem?

874 m2

+ Òmnium

+ Activisme

+ País

+ Entitats

Impuls als eixos 
de treball d’Òmnium

Laboratori d’idees 
per a l’independentisme

Lloc de trobada 
i de treball per a entitats i altres ONG

Seu de l’Escola 
de Formació Guillem Agulló

Hub de creació audiovisual 
en català

Espai útil i versàtil (presentacions, 
conferències, expos, etc)

Fes-ho possible!
Ho farem gràcies al teu suport perquè volem que Òmnium se sustenti 
amb els nostres socis, emetent aportacions retornables amb interès: 
no demanarem cap crèdit als bancs, per la mateixa raó que fa anys que 
no rebem subvencions. Volem ser 100% lliures!

Fes lloc a la cultura, a la llengua i a la llibertat!

Informa-te’n i reserva la teva aportació a: espai.omnium.cat
O truca’ns al 93 319 80 50

Espai Òmnium | 15



Enfortim Òmnium al territori

Òmnium Cultural ha tornat a reunir 
tots els seus quadres directius 
a la Trobada Nacional coincidint 
amb el 12 d’Octubre per continuar 
treballant per l’enfortiment territorial 
de l’entitat, els eixos d’acció i la lluita 
antifeixista, així com consolidar una 
estructura forta i que es mantingui en 
el temps pivotada pel mig centenar 
de seus repartides arreu del país. 

Durant la jornada de treball, 
anomenada ‘Construir comunitat 
per plantar cara als discursos d’odi’, 
a més de socialitzar entre els quadres 
territorials la necessitat de generar un 
nou marc estratègic que enforteixi el 
moviment independentista, també 
s’han abordat eixos imprescindibles de 

l’organització com la lluita antifeixista, la 
resposta a l’auge de l’extrema dreta i al 
totalitarisme, passant per l’enfortiment 
de la societat civil organitzada en 
diversos àmbits com la defensa de la 
llengua i la cultura catalana, els drets 
civils i polítics i la cohesió social. 

Organitzats en diferents grups de 
treball, els centenars de persones 
voluntàries que impulsen i dinamitzen 
les 47 seus i 3 gestores han 
intercanviat impressions, plans 
de treball, èxits i millores per tal 
d’encarar el 2023 amb nous reptes i 
objectius. Amb el treball en xarxa com 
a metodologia comuna, l’entitat es 
conjura per ser el punt de referència a 
cada nucli urbà, poble, ciutat i comarca, 

a nivell social, lingüístic, cultural i polític. 
També per ser encara més sensible a les 
necessitats locals, generar nous espais 
de complicitat, aprenentatges i noves 
aliances perquè “només si estem més 
cohesionats, si lluitem i construïm 
plegats, podrem arribar a ser lliures”. 

L’entitat fa dotze anys que té aquesta 
data establerta com a laborable, amb 
l’objectiu de denunciar que es tracta 
d’una festivitat que commemora un 
genocidi imperialista per part del Regne 
d’Espanya. A més, l’entitat no veu raons 
per solemnitzar la festa nacional d’un 
estat que vulnera els drets i llibertats 
fonamentals i obvia i reprimeix els 
anhels de democràcia i llibertat d’una 
part molt important de la ciutadania.

300 càrrecs de les juntes d’Òmnium Cultural es troben a 
Vilafranca del Penedès per enfortir l’entitat en l’àmbit territorial
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3,8% 4,3% 14,7% 45% 32,2%

EDAT

Perfil socis

51,9% 48,1%
HOMES

GÈNERE

DONES

Cada dia sumem suports 
a la comunitat Òmnium!
La nostra entitat està decidida 
a seguir creixent per seguir 
aconseguint els objectius 
estratègics que ens fan ser qui 
som: la defensa del català, la 
lluita pels nostres drets civils, 
la cohesió social, i l’impuls 
de la cultura catalana.

Cada dia sumem suports! La 
nostra comunitat no deixa 
de créixer i d’enfortir-se. 
La componen prop de mig 
milió de persones que, de 
manera diversa, ajuden a 
que puguem dur a terme 

La nostra 
comunitat 
ja és de prop 
de mig milió 
de persones

tots els nostres projectes i 
caminem decidits cap al nou 
cicle que estem obrint.
Ja sigui participant en actes 
o en les nostres campanyes, 
seguint-nos a les xarxes 
socials o a través dels nostres 
butlletins informatius. Ja 
sigui com a socis de l’entitat, 
fent un donatiu, comprant 
a la nostra botiga o fent de 
voluntaris a les nostres seus 
territorials. Totes les formes de 
suport són imprescindibles, 
el paper de la societat civil 
és més important que mai!
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L’escriptora mallorquina 
rep el 54è Premi d’Honor 
de les Lletres Catalanes

Antònia Vicens, 
una vida aferrada 
a les paraules

"De petita en col·leccionava, de paraules, creia que si 
en tenia moltes, entendria el dolor de totes les coses". 
Antònia Vicens i Picornell admet que té “una fal·lera que 
mai em deixa voler deixar de trobar les paraules a les 
constants humiliacions, a les llengües menystingudes i 
minoritzades, i a les nacions sense estat i a les guerres 
que mai acaben”. Amb aquestes d'agraïment, l'escriptora de 
Santanyí rebia el guardó que l’acredita com una de les figures 
cabdals dels Països Catalans. És la vuitena dona que el rep 
des del 1969, “una anomalia que treballem incansablement 
per revertir”, assegura el president Xavier Antich. 

Nascuda l’any 1941 a Santanyí, una vila pagesa i marinera del 
sud-est de Mallorca, sense biblioteca pública ni llibreria i molt 
marcada pels efectes de la guerra, Vicens hi viu fins a la seva 
joventut, quan emigra a Cala d’Or on viurà de primera mà 
l’auge i els estralls del turisme a l’illa. Amb 22 anys comença 
a estudiar català gràcies als cursos d’Obra Cultural Balear i, 
quatre anys després, ja guanya el Premi Sant Jordi de novel·la. 

El jurat li atorga el guardó per la solidesa de la seva obra 
literària, el seu activisme i la innovació en la recerca d’una veu 
narrativa, pel seu compromís amb la llengua i en la capacitat 
de cultivar-la en edats tardanes des de diferents gèneres -va 
publicar el primer poemari als 68 anys-, un fet que ha provocat 
“una de les trajectòries més sorprenents de la nostra literatura”. 

“Durant les hores baixes, dies grisos, la nit més blanca, no 
oblideu que hi som i que contra la força de les paraules, 
el poder de la poesia i el saber dels nostres morts, ningú 
no hi podrà fer res”, ens recorda Antònia Vicens. 
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Una heroïna 
a la recerca 
del poeta Ovidi
Som a principis del segle I després de Crist, Imperi 
Romà, i la petita Junil, amb una tragèdia familiar a les 
esquenes i un pare maltractador, fuig acompanyada 
de tres amics ben curiosos i emprenen un viatge per 
terres desconegudes. La comitiva formada per Junil, 
Tresdits, esclau escrivà, Lafàs, esclau bibliotecari, i 
Dirmini, un antic gladiador, s’anirà ampliant al llarg 
del viatge amb l’objectiu d’arribar al país dels alams, 
on ningú és esclau de ningú, i amb parada inclosa a 
la ciutat on viu el poeta Ovidi després de ser desterrat 
de Roma per l’emperador August. Aquest és el fil 
conductor de Junil a les terres dels bàrbars, de 
Joan-Lluís Lluís, la novel·la mereixedora del Premi 
Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any 2021, el 
guardó més ben dotat a obra publicada. D’aquesta 
rondalla el jurat n'ha valorat “la tensió narrativa, 
per fer reflexionar sobre la poesia i la traducció, 
la lectura i la versemblança, i per popularitzar 
per primera vegada conceptes com el de mite, 
la memòria o la ficció". Les altres obres finalistes 
del guardó eren Terres Mortes, de Núria Bendicho, 
i El primer emperador i la reina Lluna, de Jordi Cussà.
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La Nit de Santa Llúcia 
treu la llengua!

El VOC torna 
a les pantalles

La 72a Festa Òmnium de les Lletres Catalanes torna 
al Teatre Nacional de Catalunya. La gala, una nit de 
referència del calendari cultural dels Països Catalans, ha 
tingut com a eix vertebrador la campanya Treu la llengua! 
d’Òmnium, un clam en favor de l’ús social del català. 

El Premi Sant Jordi de novel·la torna a recaure en una 
dona: Gemma Ruiz Palà s’endú el guardó amb Les nostres 
mares, un homenatge literari a dones nascudes als anys 
50 que van renunciar a la realització personal perquè 
les seves filles sí que visquessin la vida escollida. Marc 
Vintró guanya el 25è Premi Mercè Rodoreda de contes i 
narracions amb Unes ganes salvatges de cridar. Un llum 
que crema, de Jordi Llavina és el 64è Premi Carles Riba 
de poesia, i Un far a la fi del món, de Gerard Guix, s’endú 
el 49è Premi Joaquim Ruyra de narrativa juvenil. Mara Faye 
Lethem és el 36è Premi Internacional Joan B. Cendrós, i 
Manel Alías, Premi Muriel Casals de comunicació 2022.

Tot a punt per a la setena edició del VOC-
Versió Original en català. Després d’una 
edició on s’ha quadruplicat l’assistència, el 
VOC torna amb més força que mai. 

Un comitè de sis programadors del món professional 
audiovisual està en ple procés de selecció dels curts 
finalistes de ficció i documental. Se n’han rebut 130 i els 
seleccionats participaran a la mostra que tindrà lloc 
a partir del febrer de forma presencial a més de 70 
localitats d’arreu dels Països Catalans, així com en 
format online a través de Filmin. Tots els curts opten 
al Premi del jurat i al Premi del públic de cadascuna de 
les categories: curtmetratges de ficció i documentals. 
Els guanyadors es coneixeran al març en el marc d’una 
jornada professional que tindrà lloc a Barcelona.

El VOC és un projecte impulsat per Òmnium per 
estimular la producció de continguts audiovisuals 
de qualitat en llengua catalana, contribuir a 
la seva difusió i ampliar-ne el públic. 
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La segona edició del Límbic 
ja escalfa motors
El Festival Límbic es prepara per a la segona 
edició els propers 5 i 6 de maig. A principis d’any 
es desvetllarà quina ciutat acollirà el festival 
itinerant de creació contemporània d’Òmnium 
després de l’èxit de Terrassa, primera seu 
d’aquesta cita que té la promoció de la cultura i 
l’ús social del català com a tronc central. “Volem 
descentralitzar la cultura i apropar-la a tots 
els racons del país i alhora treballar colze a 
colze amb el teixit cultural local” perquè el 
festival “té la voluntat de vetllar per l’equilibri 
territorial de l’oferta cultural del país”, explica 

el president Xavier Antich. I per això el Límbic 
és totalment gratuït. Sota la direcció artística 
de la productora cultural La Sullivan, el Límbic 
és una mostra anual que fa visible la vitalitat 
de la creació en català.  Després d’una primera 
edició a Terrassa per on van passar 22.000 
persones, aquesta primavera el Festival Límbic 
tornarà a omplir carrers, parcs i places, amb 
activitats per a tots els públics amb els objectius 
intactes: descentralitzar i democratitzar la cultura 
en català, fer-la accessible i visible, i brindar 
oportunitats a la creació que es fa al territori. 
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Coincidint amb els 40 anys de La Setmana 
del Llibre en Català, Òmnium ha tingut un 
paper molt actiu en aquesta cita de referència 
del sector del llibre en català. Al llarg de tot un 
matí, l’entitat ha organitzat una programació 
especial d’activitats amb la presència d’autors 
com Empar Moliner, Agnès Marquès i Rafel 
Nadal, la poesia de Josep Pedrals i l’artista 
plàstic Joan Fontcuberta. El discurs inaugural 
ha anat a càrrec de la Premi d’Honor de les 
Lletres Catalanes 2022, l’escriptora mallorquina 
Antònia Vicens. Òmnium també ha participat 
en les rutes literàries per tot el territori que 
cada any organitza Editors.Cat, Associació 
d'Escriptors en Llengua Catalana, una de 
les activitats de més èxit de La Setmana. I és 
que, com diu el president de l’entitat Xavier 
Antich, "la lectura és la millor medicina 
per construir una societat més madura".

Òmnium, present 
a La Setmana

La Flama arriba 
a tot el país
La Flama del Canigó ha tornat a encendre 
les fogueres de Sant Joan com a símbol i 
homenatge de la llengua catalana. Gràcies 
a milers de voluntaris dels equips de foc, la 
flama que il·lumina els Països Catalans va 
arribar el 23 de juny a més de 3.000 indrets a 
punt per encendre les fogueres de la revetlla, 
provinent del cim del Canigó on cada any la 
nit abans es regenera. Com és habitual, el foc 
del Canigó ha arribat també fins al Parlament 
de Catalunya de la mà de la Junta Directiva 
d’Òmnium, de l’Obra Cultural Balear i d’Acció 
Cultural del País Valencià, les tres entitats 
que conformen la Federació Llull. “La Flama 
del Canigó és símbol del poder de la gent 
organitzada, i no deixarem d’enfortir-lo”, 
ha posat de manifest el president d’Òmnium 
Xavier Antich, un símbol que persisteix “gràcies 
a una cadena de compromisos que avui 
són imprescindibles per salvar la llengua”.
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Òmnium a l’Alguer: nova seu i nova etapa

Any Fuster

“Volem avançar cap al ple 
reconeixement oficial i, sobretot, cap 
al màxim ús social del català a la ciutat”, 
deia el president d’Òmnium Cultural, 
Xavier Antich, durant la inauguració 
de la nova seu de l’entitat a la 
ciutat sarda de l’Alguer. L’espai obria el 
passat 9 d’octubre, en el marc del 30 
aniversari d’Òmnium l’Alguer per 
donar un nou impuls a l’ús social del 
català a la ciutat i ampliar el número 
de socis. El nou espai, situat a la planta 
baixa d’un edifici del centre de la 
ciutat, serà l’epicentre de l’activitat de 
la secció local de l’entitat, i permetrà 
celebrar-hi classes de català, així 
com conferències i reunions. 

A l’acte d’inauguració, el president 
d’Òmnium l’Alguer, Stefano Campus, ha 
celebrat “l'oportunitat importantíssima” 
per a l’entitat, “després de 30 anys 
de constant activitat, de projectes a 
favor de la tutela de la nostra llengua”. 

Joan Fuster, nascut a Sueca el 1922, 
és l’intel·lectual més destacat dels Països 
Catalans al segle XX i impulsor d’iniciatives 
per la construcció nacional del País Valencià i 
els Països Catalans, enguany hauria complert 
100 anys. I per commemorar i homenatjar la 
figura de l’assagista, historiador de la llengua i 
la literatura catalanes i moralista, aquest 2022 
la Federació Llull s’ha sumat a l’Any Fuster.

Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 
el 1975, Fuster és considerat el pare del 
concepte de Països Catalans com a nació 
definida per la llengua catalana. I en aquest 
context, el president d’Òmnium Cultural, 
Xavier Antich, creu que “sense Joan Fuster, 
avui no lluitaríem plegats i tampoc no 
hauríem entès que la llengua només se 
salvarà si se salva a tots els Països Catalans”. 
L’actual Junta Directiva d’Òmnium va decidir 
crear la línia Joan Fuster per desplegar 
l’activitat en l’àmbit Països Catalans i 
enfortir nexes entre arreu del territori.

“Continuarem treballant perquè 
el català de l’Alguer no caigui en 
la folklorització”, ha afegit Campus.

Des de la seva fundació el 1993, 
Òmnium Cultural de l’Alguer ha centrat 
la major part dels seus esforços en 
l’ensenyament de la llengua catalana 
a l’Alguer, que el 2015 era la llengua 
habitual del 18,5% de la població. I 
ho ha fet tant en infants a través d’un 
conveni amb les escoles, com en adults, 
a través de cursos de català estàndard 
en col·laboració amb la Universitat 
de Sàsser amb el Projecte Palomba 
(1999-2010). També a partir del 2010, 
va activar un servei de normalització 
lingüística i va obrir-se a la ciutat a través 
d’activitats dirigides a la ciutadania 
per difondre el català. El 2014, i fins el 
2020, l’entitat va reimpulsar cursos de 
català de a l'Alguer. També ha promogut 
la celebració anual de la Diada, així 
com concentracions i actes polítics.
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COMPRAR A ÒMNIUM CULTURAL ÉS DONAR 
SUPORT A LA LLENGUA, LA CULTURA I ALS DRETS CIVILS 

Entra a botiga.omnium.cat

 10% de descompte per a socis


