
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Ordre del Dia

Dissabte, 4 de febrer de 2023 · Museu Marítim de Barcelona

1. Benvinguda de Xavier Antich i Mònica Terribas en nom de la Junta Directiva

2. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària del 10 de juny de 2022

3. Informacions d’altes i baixes de membres de la Junta Directiva

4. Presentació i aprovació, si escau, del Pla de Treball 2023

5. Presentació i aprovació, si escau, del Pressupost 2023

6. Torn obert de paraules

7. “Un nou cicle per un país lliure”. Acte de cloenda a càrrec 

 de Xavier Antich, president d’Òmnium Cultural

“UN NOU CICLE PER UN PAÍS LLIURE”
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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL 
ORDINÀRIA i EXTRAORDINÀRIA
Lloc: Aula Magna de la Universitat de Girona  (c. Sant Domènec, 3. Girona)
Data: 10/6/2022
Hora d’inici: 18.35 h
Hora d’acabament: 20.45 h

ORDRE DEL DIA

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

 2| Informacions altes i baixes a la Junta Directiva

 3| Memòria d’activitats 2021 i actuals projectes en marxa

 4| Aprovació, si escau, dels comptes anuals 2021

 5| Presentació i aprovació, si escau, de proposta d’ampliació de la seu nacional 
  d’Òmnium i el seu finançament (compra i venda immobles i préstec participatiu)

 6| Torn Obert de Paraules

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

Marina Gallés, secretària de la Junta Directiva, dona la benvinguda als assistents. 
Aquesta és la primera Assemblea amb en Xavier Antich com a president de l’entitat, i 
destaca que aquesta se celebri a Girona, amb l’objectiu de descentralitzar territorialment 
una de les dues reunions anuals per tal de facilitar l’assistència dels socis dels diferents 
indrets del país. Agraeix l’assistència, de forma especial, dels membres de les juntes 
territorials, dels companys d’Òmnium Catalunya Nord així com de la desena de 
socis amb més de 40 anys de vinculació a l’entitat que avui participen de l’acte.

Recorda que l’Assemblea es convoca per tal d’aprovar els comptes anuals del darrer exercici, 
ratificar alguns canvis en la composició de la Junta Directiva i presentar i validar, si escau, 
la proposta d’ampliació de la seu nacional i el seu finançament, aspecte que requereix que 
l’Assemblea General tingui categoria d’extraordinària tal com contemplen els estatuts.  

Informa sobre el funcionament de l’Assemblea, que reprèn algunes de les dinàmiques 
característiques d’abans de la pandèmia sanitària de la Covid19: hi haurà participació directa 
dels socis i no hi ha opció de vot telemàtic. Recorda que els socis i sòcies han rebut amb 
antel·lació l’ordre del dia i la documentació. Els assistents compten amb un dossier amb els 
diferents materials: ordre del dia, acta anterior, comptes anuals 2021 i proposta d’ampliació 
de la seu nacional, la memòria 2021, així com una targeta per votar (socis amb dret a vot).
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1- BENVINGUDA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE L’AGO DEL 26 DE FEBRER DE 2022

Marina Gallés, secretària, presenta l’acta de la darrera Assemblea General de socis,  
celebrada el 26 de febrer a La Farga de l’Hospitalet del Llobregat. Més enllà d’aprovar el 
Pla de Treball i el Pressupost d’aquest exercici, l’Assemblea va proclamar la nova Junta 
Directiva encapçalada per Xavier Antich i va servir per acomiadar Jordi Cuixart.

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

Vots a favor: 159
Vots en contra: 0
Vots en blanc: 0 

 • L’Assemblea General aprova l’acta del 26 de febrer de 2022 per unanimitat

2- INFORMACIONS ALTES I BAIXES A LA JUNTA DIRECTIVA

Marina Gallés, secretària, recorda que l’Assemblea General és l’òrgan que escull 
i ratifica els membres de la Junta Directiva. Informa, també, que la Junta Directiva 
té la potestat, tal com preveuen els estatuts de l’entitat, de cobrir les places vacants 
amb noves incorporacions per cooptació. En aquest sentit, informa que des de la 
darrera Assemblea General hi ha hagut alguns moviments a la Junta Directiva.

Informa que, al llarg d’aquestes darreres setmanes, Núria Basi i Rosa Maria Codines,  
membres de la Junta Directiva, han renunciat als seus càrrecs per motius personals i 
professionals. La Junta Directiva ha decidit cobrir les dues vacants amb dues persones 
que ens ajudaran a reforçar dues línies de treball importants: Rosa Olivé, presidenta 
d’Òmnium Alt Camp i professora i directiva d’escola durant molts anys, ocuparà la vocalia 
6, i Elena Massot, empresària i persona amb un llarg compromís en el teixit empresarial 
del país, a la vocalia 19. Totes dues ajudaran a treballar per la llengua a l’escola i per 
reforçar la complicitat de l’entitat amb la societat civil empresarial, respectivament. 

Marina Gallés informa finalment d’un darrer canvi organitzatiu al capdavant de la secretaria. 
En aquest sentit, Jordi Arcarons entoma la secretaria d’Òmnium i Marina Gallés entoma 
la vocalia 17, amb la responsabilitat de desplegar la línia de treball «Paco Candel». 

Xavier Antich dona la benvinguda a les noves incorporacions. Agraeix la tasca de Núria 
Basi en la gestió econòmica i la interlocució amb el sector empresarial del país així com 
l’activitat de Rosa Maria Codines en la coordinació territorial de l’entitat des de la seva 
expertesa prèvia al capdavant d’Òmnium Tarragonès. I, finalment, agraeix molt especialment 
a Marina Gallés l’activitat al capdavant de la secretaria d’Òmnium al llarg dels darrers 4 anys.
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3- MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2021 I ACTUALS PROJECTES EN MARXA

Jordi Arcarons, secretari, saluda als assistents i se suma als agraïments. Informa que 
en aquest tercer punt de l’ordre del dia servirà per fer memòria de les activitats del 2021 
i per explicar en què està treballant l’entitat a hores d’ara. Recorda que els assistents 
compten amb un dossier amb la memòria de l’any passat, que ha d’ajudar a posar en 
context l’aprovació dels comptes del darrer exercici que es presentaran posteriorment. 

Jordi Arcarons presenta els responsables de les diferents comissions i 
espais de treball de la Junta Directiva per tal de presentar, enllaçant amb 
tota la feina feta el 2021, les activitats en marxa arreu del país. Cedeix la 
paraula als responsables de les diferents comissions de continguts. 

David Fernàndez, vocal responsable de Drets Civils i Polítics, valora que venim d’un 
2021 polític complicat, en què l’Estat continuava sumant represaliats mentre Òmnium 
continuava lluitant per l’amnistia de tots els presos polítics, exiliats i encausats per defensar 
el dret a l’autodeterminació. Apunta que des d’Òmnium se seguirà denunciant la dura 
repressió de l’Estat i transformant-la en més lluita. Denuncia, molt especialment, l’escàndol 
d’espionatge del Catalangate amb més de 60 persones espiades. Destaca la campanya de 
denúncia i sensibilització #Catalangate així com l’elaboració del Mapa de la repressió i 
l’acompanyament als més de 3.500 represaliats per part de l’Estat espanyol a hores d’ara.

Natza Farré, vocal responsable de Cultura, recorda que al llarg de l’any passat es va 
posar en marxa la territorialització del Premi d’Honor (celebrat a Tremp, ciutat de la Maria 
Barbal) així com el disseny de nous projectes, que enforteixin l’ús social de la llengua, 
creïn referents per a tots els públics, i cohesionin i transformin la societat. En aquest sentit, 
destaca l’estrena del Festival Límbic a Terrassa, un nou festival itinerant, al carrer i gratuït, 
que s’ha pogut dur a terme gràcies a la complicitat d’Òmnium Terrassa. Apunta també la 
imminent presentació de La Fera, un espai col·lectiu per professionalitzar continguts digitals 
en català: àmbits estratègics (audiovisual) i públics prioritaris (joves i nous parlants).

Marina Gay,  vicepresidenta segona, valora que l’any anterior es recordarà per 
la gran preocupació pel retrocés de l’ús social del català i l’atac judicial a l’escola 
catalana. Apunta que des de Som Escola se segueix treballant perquè aquest acord 
de país es mantingui, fent front als poders de l’Estat i per treure els seus jutges de 
les escoles: judicialment, amb el recurs contra la sentència del 25% i la implicació 
en la defensa jurídica de les famílies de l’escola de Canet; institucionalment, exigint 
consens social, educatiu i polític. Això sí, amb tres línies vermelles: català llengua 
vehicular, català llengua d’acollida i garanties a la comunitat educativa.

Quim Forn, vocal responsable de Llengua, afegeix que la lluita pel seu ús i protecció també 
es juga fora de l’escola. Aposta per parlar, escoltar i reflexionar amb experts de cada sector i 
trobar la manera més eficaç d’actuar en cada un dels àmbits més estratègics. Informa que, 
com ja vam fer l’any passat reunint bona part del sector audiovisual català, enguany s’ha 
continuat analitzant la situació de la llengua en temes clau. Destaca les jornades de llengua 
amb especialistes i experts en cada sector, fent debats i sessions de treball dedicades als 
àmbits: d’educació i lleure; de migració i diversitat; dels continguts audiovisuals; i en l’àmbit de 
treball i empresa. Tot plegat, recolzat per informes d’especialistes sobre cada cas. Cita d’altres 
iniciatives en àmbits com l’audiovisual i el digital, i dirigits a públics prioritaris, com els infants i 
joves o els nous parlants. Projectes com La Fera, però també el Cinexic o el Festival Límbic.
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Montse Ortiz, vocal responsable de Cohesió Social, apunta que treballar per un 
país cohesionat és encara més necessari quan molts el voldrien fracturat. Destaca la 
transformació del Sambori, no sols perquè els infants i joves creïn continguts en català 
més enllà de la literatura, sinó de tal forma que ho facin treballant col·lectivament, 
cooperant i no competint. Gràcies a aquest canvi estratègic aquest projecte educatiu 
està arribant a centres escolars del país on l’ús social del català és més minoritari. 
Destaca també la consolidació del projecte Lliures entre altres iniciatives en marxa.

Jordi Arcarons agraeix les intervencions. Passa la paraula als responsables de 
l’activitat internacional, dels aspectes de funcionament de l’entitat, de l’Escola 
de Formació Guillem Agulló i de les línies estratègiques d’Òmnium.

Marc Sanjaume, vocal, apunta que l’àmbit internacional és estratègic. Destaca l’activitat 
duta a terme per aconseguir suports internacionals per l’amnistia i l’autodeterminació, 
la internacionalització de la condemna a Jordi Cuixart i els altres presos polítics, 
la seva denúncia a les instàncies judicials europees o la situació dels exiliats. 

Natalia Touzon, vocal, repassa el seguit d’accions i activitats sobre Creixement, Funcionament 
i  Territori. Recorda els actes per celebrar els 60 anys d’Òmnium, 60 anys de lluita i 
compromís per la llengua, la cultura i el país. Cal posar en valor tot el que s’ha aconseguit en 
aquests 60 anys, on érem i on som. Apunta la importància de seguir creixent en socis i de 
seguir fidelitzant la massa social.  Això també passa per tenir més i millor presència arreu 
del país, amb una xarxa territorial ben greixada i conèixer el seu sentir sobre el dia a dia. 
 
Didac Amat, vocal, destaca l’arrencada de l’Escola de Formació Guillem Agulló. 
Una línia estratègica de l’entitat, per treballar al costat de la gent jove, creada amb   la 
implicació d’organitzacions juvenils d’arreu del país i amb l’objectiu de millorar 
l’empoderament de la societat civil i continuar la lluita per exercir els drets civils i polítics.  

Marina Gallés, vocal, apunta que l’entitat dibuixa quatre línies estratègiques 
que defineixen els projectes i la tasca de l’organització: rejoveniment, nova 
ciutadania, feminització de l’entitat i Països Catalans. Les hem anomenat 
Guillem Agulló, Paco Candel, Montserrat Roig i Joan Fuster.

Més enllà de tot el que s’ha explicat fins ara, destaca la nova edició del projecte Lliures, 
que finançarà amb 120.000 € diferents iniciatives locals de caràcter transformador 
d’arreu del país; així com el seguit d’accions per reforçar la presència de l’entitat 
arreu dels Països Catalans: el recent conveni amb Òmnium l’Alguer, el proper 
conveni amb Òmnium Catalunya Nord o més accions conjuntes en marxa amb la 
Federació Llull com ara el seguiment de la Llei de l’Audiovisual o la commemoració 
de l’Any Fuster.

Jordi Arcarons, secretari, recorda que la memòria d’activitats no és un 
document que se sotmeti a votació. Sense res a comentar per part dels 
socis assistents, procedeix al següent punt de l’ordre del dia. 
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4- APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS COMPTES ANUALS 2021

Marta Garsaball, tresorera, comença la presentació dels comptes anuals del 2021 
informant que aquests comptes van ser gestionats pel seu predecessor, Òscar Gimeno 
a qui li agraeix públicament la feina feta. Informa també que els comptes anuals han 
estat auditats ja pel gabinet Faura- Casas i que han estat valorats amb un informe sense 
exempcions que es posa a disposició dels socis i que es troba a la plana web de l’entitat.
A continuació, informa que el volum d’activitat econòmica de l’entitat de l’exercici 2021 
va ser de 10.185.808 € respecte d’un pressupost de 10.360.000 € i que el que es presenta 
és un tancament positiu de 324.590,26 €. Passa a presentar el balanç de situació de 
l’entitat a 31 de desembre del 2021, amb un actiu de prop de 6,2 M de €. En destaca 
l’immobilitzat intangible i el material que s’ha reduït per l’aplicació de l’amortització 
pertinent i les inversions financeres a llarg termini que també es redueixen. 
 
Dins l’actiu corrent comenta la variació d’existències del material de marxandatge, ja que 
l’any 2021 s’ha efectuat una regularització d’existències de material que havia quedat 
desfasat. També destaca la millora de la tresoreria. En l’apartat del passiu, explica que 
els fons propis incrementen al resultat positiu vinculat al tancament econòmic del 2021. 
Respecte al decrement de la partida de donacions i llegats es justifica donat que els llegats 
rebuts el desembre del 2020 per valor de 182.000 € s’han fet líquids aquest 2021. Recorda 
també que el deute a llarg termini correspon a la hipoteca de la seu nacional pendent 
de pagar i que la partida de creditors per activitats, per valor d’1,6 M de €, correspon 
principalment a proveïdors pendents de pagament dins dels terminis establerts.

Seguidament, Marta Garsaball presenta el compte de resultats de l’exercici. 
En destaca els ingressos, on la principal partida correspon als ingressos per les 
quotes de socis i sòcies per valor de 9,2 M de € (equivalent al 91% dels ingressos), 
els donatius i patrocinis un 6% i els ingressos per prestació de serveis (venda de 
marxandatge, drets d’autor, etc. ) un 3%. Destaca que els ingressos són 100% 
privats i recorda que l’entitat no rep cap mena de subvenció pública. 

Respecte a l’aplicació del resultat positiu de 324.590,26 €, Marta Garsaball explica 
que la Junta Directiva de l’entitat sotmet a l’assemblea la decisió que aquest import 
vagi destinat a compensar resultats negatius d’exercicis anteriors per un import de 
102.610,68 € i a restablir romanents de l’entitat per un valor de 221.979,58 €. Afegeix 
que el resultat positiu ajudarà a reforçar la situació econòmica de l’entitat.

A continuació presenta un gràfic amb l’evolució del pressupost des de l’any 2017 
al 2021 i explica que els dos primers anys (17-18) reflecteixen el fort creixement 
de l’entitat i detalla que el 2021 es tanca amb un pressupost de 10.185.000 € 
respecte al pressupostat inicialment la diferència s’atribueix als efectes de la
pandèmia en què no es van poder fer actes fins a finals d’any. 

Respecte a la distribució de la despesa es mostra que el 76% de la despesa va a 
l’activitat o que la resta va a funcionament general i a despeses vinculades a la 
nostra massa social. Presenta també el detall de la despesa amb un 27% a Llengua,  
un 23% a Cultura, un 16% a Cohesió Social  i un 33% a Drets Civils i Polítics.  
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Jordi Arcarons, secretari, recorda que cal sotmetre a votació el 
tancament de comptes per a la seva aprovació. Sense res a comentar 
per part dels socis participants, procedeix a obrir les votacions.

Vots a favor: 156
Vots en contra: 0
Vots en blanc: 3

 • L’Assemblea General aprova el tancament econòmic del 2021

5- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PROPOSTA 
D’AMPLIACIÓ DE LA SEU NACIONAL D’ÒMNIUM I EL SEU FINANÇAMENT 
(COMPRA I VENDA IMMOBLES I PRÉSTEC PARTICIPATIU)

Mònica Terribas, vicepresidenta primera, presenta la proposta d’ampliació de la Seu 
Nacional del carrer Diputació de Barcelona, mitjançant l’adquisició del local situat just a 
sota de la seu actual. Aquesta ampliació és una oportunitat per impulsar projectes clau per 
a la construcció nacional, enfortir vincles amb la resta d’entitats socials i culturals del país, 
multiplicar l’impacte de la pròpia activitat, i, finalment, ser més eficients econòmicament 
i més eficaços a l’hora d’encarar els grans reptes de país marcats. Obrir Òmnium al 
país, obrir espais de treball, obrir noves vies d’estalvi i obrir noves línies d’ingressos.

Obrir l’entitat al país. Convertir la Seu Nacional d’Òmnium en el centre neuràlgic 
de l’activisme cultural, social i nacional a Catalunya. Espai per iniciar els projectes 
relacionats amb la llengua, la cultura i la cohesió social que avui encara no podem 
tirar endavant totalment per la seva complexitat i envergadura com ara un Hub de 
l’audiovisual en català o bé la seu de l’Escola de Formació Guillem Agulló. 

Obrir espais de treball. Donar a la gent d’Òmnium totes les eines possibles per esdevenir 
l’entitat més transformadora del país. Òmnium ha crescut molt, moltíssim. En pocs 
anys s’ha convertit en l’entitat cultural més potent d’Europa. Ara és imprescindible 
adaptar les eines de treball a la nova realitat, també en termes de sostenibilitat. Tanr 
energèticament com econòmica, la nova Diputació 276 suposa un pas endavant notable.

Obrir noves vies d’estalvi. Aquesta proposta permetrà a Òmnium organitzar 
activitats que ara mateix no s’hi poden fer. Aquest nou rol de la seu, més oberta 
i més accessible, no només afavorirà el paper com a hub cultural, sinó que 
disminuirà -i molt- els costos que actualment s’han d’assumir per celebrar 
qualsevol mena d’acte fora de les actuals instal·lacions, en espais llogats.

Obrir noves vies d’ingressos. En sintonia, la proposta permetrà generar nous 
ingressos per avançar i assolir tots els objectius estratègics que es proposin. 
L’ampliació de la seu serà una inversió de futur, que permetrà obrir noves línies 
d’ingressos via una botiga física pròpia, activitats de ticketing o lloguer d’espais.

Marta Garsaball, tresorera, procedeix a presentar l’operació econòmica per a poder 
dur a terme aquesta ampliació, dimensionada en 4.369.000 € (3.000.000 € adquisició 
i reforma, 1.369.000 € refinançament de la hipoteca pendent, si s’escau). 
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Apunta que tot i el volum de les xifres, aquesta és una operació que Òmnium pot assumir 
perfectament, ja que planteja que tan sols mobilitzarà anualment el 0,5% del pressupost. 
Planteja quatre vies complementàries per finançar-la: mitjançant la venda d’immobles 
(valor aproximat de 400.000 €); els fons propis provinents de llegats (valor aproximat 
de 280.000 €); les aportacions de futurs llegats, si l’operació ho requerís, i, finalment, 
la via més important de totes: les aportacions individuals retornables amb les quals 
els socis vulguin contribuir a fer-la possible (per valor màxim de 3.689.000 €).

En aquest sentit, Marta Garsaball informa que Òmnium compta amb els següents 
immobles i fons en propietat, que servirien per finançar part de l’operació: 

 a) Barcelona (carrer Sicília núm. 198, 3r 3a)

 b) Portbou (carrer de la barca núm. 13)

 c) Reus (Avinguda Francesc Macià núm. 2 6è 3a)

 d) Llegats i Herències

 e) Actius dineraris, valors, accions i fons d’inversions.

Marta Garsaball presenta la proposta d’aportacions individuals retornables, basades en 
altres processos participatius similars que ja han estat tot un èxit, com el de la Cooperativa 
d’Habitatge La Borda, o el de Som Energia, on gairebé 5.000 socis van aportar prop de 
10 milions d’euros. En el cas d’Òmnium, es preveu que els socis puguin realitzar de 
forma voluntària aportacions per un import mínim de 1.000 euros i màxim de 5.000 
euros, que seran restituïts amb interessos en un termini inicial de 5 anys, que podrà ser 
ampliat fins a 10 i 15 anys, tot i que els socis en podran sol·licitar el reemborsament de 
forma anticipada. Òmnium oferirà els primers 5 anys un tipus d’interès de l’1,75%.

La operació econòmica planteja un objectiu màxim d’aportacions dels socis 
per valor total de 3,6 milions d’euros, import que permetria assumir l’adquisició, 
la reforma i el refinançament de la hipoteca actual, mentre que l’objectiu 
mínim se situa en 2,3 milions, que n’asseguraria l’adquisició i la reforma.

Jordi Arcarons, secretari, recorda que cal sotmetre a votació aquesta proposta per a la seva 
aprovació. Sense res a comentar per part dels socis participant, procedeix a obrir les votacions.

Vots a favor: 154
Vots en contra: 1
Vots en blanc: 2

 • L’Assemblea General aprova la proposta d’ampliació de la seu nacional 
  d’Òmnium i, per tant, acorda l’adquisició i reforma del local ubicat a la planta 
  baixa i soterrani del carrer Diputació núm. 276 de Barcelona, en les condicions 
  exposades.
 
 • L’Assemblea General acorda que la compra i ampliació de la seu Nacional 
  es financi mitjançant: 
  a) la realització d’aportacions voluntàries per part dels socis, restituïbles amb interessos. 
  b) la venda a tercers, pel preu que la Junta Directiva convingui en cada 
   cas, dels següents immobles que l’entitat té en propietat: Barcelona 
   (c. Sicília 198 3r 3a); Portbou (c. de la barca 13) i Reus (Av. Francesc Macià 2 6è 3a).
  c) La disposició, en cas que sigui necessari, de fons propis provinents 
   d’herències i llegats, altres actius dineraris, valors, accions i fons d’inversions.
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6- TORN OBERT DE PARAULES

Jordi Arcarons, secretari, obre un torn de paraules. Els socis Felip Ponsatí, 
Núria Florensa i Ignasi Hosta prenen la paraula per comentar i reflexionar 
sobre aspectes d’actualitat, com ara la situació del català a l’escola o el 
paper de l’entitat en la vertebració del moviment independentista.

Mònica Terribas, vicepresidenta primera, agraeix totes tres reflexions. Destaca que Òmnium 
es marca unes línies vermelles infranquejables sobre el català a l’escola: la vehicularitat 
del català, que el català sigui la llengua d’acollida, que els centres estiguin protegits de 
la intromissió dels tribunals i que qualsevol modificació del model d’escola catalana 
compti amb un consens igual o superior al consens que existia. Pren el compromís de 
treballar per fer front a la reculada de la llengua a les aules i al carrer. En relació amb la 
situació del país, apunta que Òmnium vol ajudar a vertebrar la societat civil i guanyar 
adhesions per als objectius comuns que defineixen els grans consensos de país. Treballar 
des de la societat civil per fer més transversal encara la diversitat del moviment, ampliant 
les xarxes de complicitat, i aconseguint que entitat i país siguin més determinants.  

Jordi Arcarons, secretari, agraeix la participació dels socis, i passa la paraula al 
president d’Òmnium, Xavier Antich, perquè faci el discurs de cloenda.

7- CLOENDA A CÀRREC DE XAVIER ANTICH, PRESIDENT D’ÒMNIUM CULTURAL

Xavier Antich, president d’Òmnium, clou l’Assemblea General. Agraeix l’acollida a Girona, 
reflexiona sobre l’actualitat política dels darrers mesos (marcada pels atacs contra el català a 
l’escola i pel cas d’espionatge del Catalangate), sobre el paper del moviment independentista 
dels darrers anys, sobre els èxits i aprenentatges de l’1 d’Octubre i sobre el període de 
desconcert i paràlisi col·lectiva actual, sense estratègia compartida i amb estratègies de part. 

Constata que cal un nou mapa per al temps que ve, que permeti obrir un nou cicle 
històric per al país, capaç de generar més complicitats, objectius concrets i sobretot 
il·lusió col·lectiva. Planteja els reptes estratègics per als pròxims mesos, destaca la 
importància de reprendre la iniciativa i deixar d’actuar només reactivament. 

Apunta el seguit d’accions, projectes i línies de treball que traça la Junta 
Directiva i encoratja als socis i sòcies a seguir compromesos amb l’entitat.
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PLA DE TREBALL 2023
En aquest Pla de Treball trobareu els projectes i les accions d’Òmnium Cultural per aquest 
2023. Aquest any l’emprenem amb una Junta Directiva nacional d’Òmnium renovada i amb la 
vista posada en l’enfortiment de l’entitat, l’activació de la nostra massa social i els reptes 
socials, lingüístics, culturals i polítics que afronta el nostre país. 

Vam néixer ara fa 60 anys, en la llarga nit del franquisme, i avui som una entitat referent en 
la defensa de la cultura i els drets civils. Hem crescut amb el país i hem contribuït a fer front 
als reptes col·lectius de cada moment. Ara, al moviment d’alliberament nacional ens cal 
reprendre la iniciativa. I per fer avançar la lluita per la República catalana Òmnium Cultural s’ha 
compromès a canviar els marcs amb què el moviment ha treballat els darrers cinc anys. Amb 
nous lideratges, noves maneres i noves veus i sensibilitats, que permetin aire fresc i motxilles 
menys carregades. Un nou marc que faci possible un nou cicle polític.

Ens cal enfortir-nos, i això vol dir organitzar-nos millor i mobilitzar-nos de manera 
permanent. Hem de saber identificar les lluites a les quals no volem renunciar i els fronts en 
què volem obtenir victòries: són les lluites compartides del present i del futur. Hem d’activar-
nos de manera continuada, cada dia: a la feina, als carrers, als barris, als pobles, a les ciutats. 
Absolutament a tot arreu. I Òmnium som una peça clau per fer-ho possible.

I ens cal també construir. Construir per avançar, per transformar el país: la llengua recula 
escandalosament en el seu ús social, només el 32% usa habitualment el català als Països 
Catalans. La cohesió social està radicalment amenaçada, el 29% de la societat catalana viu en 
risc d’exclusió i el 38% en precari. I el dèficit fiscal amb què l’estat ens castiga és de 20.000 
milions d’euros. La nostra lluita té molts fronts.

Per tot això, aquest any 2023 a Òmnium prioritzem el treball en aquests tres fronts: 

INCIDÈNCIA POLÍTICA ENFORTIMENT DE L’ENTITAT 
en l’àmbit Territorial, als Països 

Catalans i amb els joves 

CONSTRUCCIÓ DE PAÍS
centrats en la llengua,  la cohesió 
social, la cultura i els drets civils i 

polítics

El Pla de Treball inclou el seguit d’accions que Òmnium vol dur a terme enguany i es concreta 
a nivell nacional en 34 eixos de treball, 73 objectius i 119 projectes, campanyes i accions.

Aquest pla s’acompanya del seu corresponent pressupost. Integra els plans de treball de les 
50 seus territorials. 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’ac-
tuació, en els quals s’emplaça a desenvolupar campanyes, projectes i accions al llarg de l’any 
2022.

1- LLENGUA

La defensa i la promoció de la llengua catalana és un dels objectius fundacionals de l’enti-
tat. Davant les dades que tenim sobre l’ús social del català, sobretot entre la gent més jove, 
Òmnium està treballant diversos projectes per incidir en aquells àmbits on és imprescindible 
actuar: l’escola, l’audiovisual i l’àmbit digital, les tecnologies, el lleure i l’esport. Tots ells amb 
l’objectiu de promoure’n l’ús social i reforçar la llengua com una eina de cohesió social. 

1- Protegir el model d’escola 
en català davant l’ofensiva 
politicojudicial.

2- Enfortir el consens per l’escola 
en català.

3- Augmentar l’ús del català a les 
escoles.

4- Reforçar la Plataforma 
Somescola.

5- Reactivar el paper d’Òmnium 
com a motor de l’activisme per 
la llengua als centres educatius.

6- Promoure l’audiovisual en 
 català i de qualitat. 

7- Generar nous públics i nous 
mercats en l’àmbit del cinema 
infantil en català. 

8- Generar espais de trobada 
entre infants d’origen divers 

 per enfortir el seu vincle amb 
 el català

Educació 
i escola

- Front jurídic-legal 
- Plataforma Somescola
- Impulsar i estructurar 

l’activisme lingüístic als 
 centres educatius 

Audiovisual - Cinexic
- Llei de l’Audiovisual 
   de Catalunya

OBJECTIUSEIX DE TREBALL PROJECTES, CAMPANYES I ACCIONS
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Digital i noves 
tecnologies

Campanya 
de llengua 

Esport i lleure

Memòria 
Històrica 

9- Reforçar la presència i l’ús del 
català a l’entorn digital (nous 
formats audiovisuals, xarxes 
socials, aplicacions, videojocs… ), 
especialment entre els joves.

10- Contribuir a fer que les
   tecnologies del futur parlin 

català.

11- Activar i enfortir l’activisme
   lingüístic a tot el país. 

12- Generar relat i presència     
   comunicativa que estimuli 
 i faciliti l’ús quotidià del català. 

13- Reforçar el paper i la centralitat 
 de l’entitat en la promoció i 

foment de la llengua catalana. 

14- Augmentar l’ús social del català 
entre els joves en l’esport i el 
lleure.

15- Connectar la cultura popular 
amb els projectes d’acollida 
i enxarxament de persones 
nouvingudes i nous parlants de 
català. 

16- Recuperar la memòria cultural i 
associativa de l’antifranquisme 
a Catalunya. 

17- Combatre els discursos 
d’odi fonamentats en el 
supremacisme d’unes llengües 
i cultures sobre d’altres.

18- Situar Òmnium Cultural com 
a impulsor i vertebrador 
institucional de la defensa de la 
cultura i llengua catalanes. 

- La Fera
- Parla’m 
- Projecte d’esports electrònics

- Guia de l’activista lingüístic
- Accions campanya llengua 
- Aliances amb institucions 

- Aliances amb institucions

- Elaboració d’un Llibre Blanc 
sobre la persecució de la 
llengua catalana i els drets 
lingüístics de tots els catalans 
i catalanes 

OBJECTIUSEIX DE TREBALL PROJECTES, CAMPANYES I ACCIONS
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Paper 
d’Òmnium com 
a articulador 
en la defensa i 
promoció del 
català

19- Reivindicar l’actuació dels 
nostres premis d’honor que 
van denunciar l’intent de 
genocidi cultural perpetrat 
contra la nostra llengua i 
cultura. 

20- Potenciar la xarxa relacional 
 de l’entitat. 

- Identificar mapa d’actors: 
entitats, institucions, experts 
i iniciatives 

- Ampliar el marc de relacions, 
col·laboracions i aliances, i 
consolidar les existents 

OBJECTIUSEIX DE TREBALL PROJECTES, CAMPANYES I ACCIONS
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2. CULTURA

Pel seu paper com a eina inclusiva i de cohesió, i pel valor de formació de l’individu i d’identi-
ficació comunitària, 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, trencar les barreres físiques i mentals que fan de la cultura un luxe o un producte 
de difícil accés. Així mateix, Òmnium continua treballant per promoure i dignificar la cultura 
catalana per enfortir la seva presència en tots els àmbits culturals.

OBJECTIUSEIX DE TREBALL PROJECTES, CAMPANYES I ACCIONS

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

22- Promoure l’ús social del 
 català en l’àmbit audiovisual.

23- Promoure iniciatives que 
promoguin imaginaris 
compartits dels Països 
Catalans.

24- Augmentar l’acció cultural 
d’Òmnium per enfortir la 
seva imatge com a entitat 
transformadora, a través de la 
programació pròpia.

Promoció 
i dignificació 
de la cultura 
catalana

Accés 
als béns 
i serveis 
culturals

- Premi Òmnium a la Millor 
   Novel·la de l’any 
- Premi Sant Jordi de novel·la
- Premi Mercè Rodoreda de 

contes i narracions
- Nit de Santa Llúcia - Festa 

Òmnium de les Lletres 
Catalanes

- Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes

- Premis VOC
- La Fera
- Premi Continguts xarxes 

socials en català

- La Flama del Canigó
- Diada Sant Jordi
- Sopar Estellés
- Commemoracions i 

efemèrides
- Altres campanyes i accions 

amb la Federació Llull i altres 
entitats

- Festival Límbic
- Premis VOC
- La Flama del Canigó
- La Setmana del Llibre 
 en Català
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25- Fomentar la socialització 
dels béns culturals i la 
democratització de les formes 
d’accedir-hi.

26- Aconseguir que Òmnium 
Cultural sigui reconegut com 
un actor més del teixit cultural.

27- Potenciar la xarxa relacional 
 de l’entitat.

28- Guanyar notorietat i tenir 
presència als esdeveniments.

- Consolidar l’espai relacional 
dels projectes culturals de 
l’entitat

- Fomentar la participació 
d’Òmnium en els debats 
culturals més  rellevants

- Ampliar el marc de relacions 
formals i tècniques i consolidar 
les existents 

- Identificar mapa d’actors 
prioritari incorporant la 
dimensió dels creadors i 
anàlisi de les relacions actuals. 
Reunió anual amb directors 
dels principals equipaments i 
festivals del país

- Augmentar la presència de 
representants d’Òmnium en 
els actes culturals de tercers

Paper 
d’Òmnium 
com articulador 
cultural

OBJECTIUSEIX DE TREBALL PROJECTES, CAMPANYES I ACCIONS
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3. COHESIÓ SOCIAL

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

Aquest any s’impulsarà des de la comissió de cohesió l’eix transversal Candel que té els 
següents objectius: Identificar els grans reptes de país en l’àmbit de les persones migrades, 
construir l’argumentari sobre què és la “mirada Candel” avui, crear un grup de treball  trans-
versal on participin membres de totes les comissions, elaborar el pla Candel per a impregnar 
l’acció d’Òmnium d’aquesta mirada. 

OBJECTIUSEIX DE TREBALL PROJECTES, CAMPANYES I ACCIONS

29- Reforçar el teixit social davant  
l’intent de fractura social i 
l’augment dels discursos de 
l’odi.

30- Enfortir aliances amb el teixit 
associatiu, veïnal, moviments 
i capital social del nostre 
entorn poblacional.

31- Fusionar la memòria històrica, 
les lluites i realitats del 
present, amb els reptes de 
futur.

32- Treballar en xarxa i a partir de 
les necessitats locals.

33- Generar oportunitats 
educatives d’accés i pràctica 
cultural, enriquint el capital 
cultural i social des de 
l’equitat, situant als infants i 
joves al centre, especialment 
d’aquells més vulnerables.

34- Generar vincles i sentiment 
de pertinença a través de l’ús 
social de la llengua catalana.

Reforç 
del teixit social

Generació 
d’oportunitats

- Revoltes

- Sambori 
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35- Reforçar el paper de la 
cultura, l’educació enxarxada 
i amb la participació del 
teixit social i cultural com a 
instruments de lluita contra 
les desigualtats.

36- Lluitar contra les desigualtats i 
l’exclusió social.

37- Ser un fons estable 
de finançament i 
acompanyament tècnic 
amb una xarxa de persones i 
entitats col·laboradores.

38- Ser un model d’acció social 
innovador i de referència.

39- Incidir en relat de país i ser 
una eina d’incidència política.

40- Garantir que tots els catalans, 
vinguin d’on vinguin, tinguin 
espais on aprendre i persones 
amb qui utilitzar el català. 

41- Promoure l’ús social del català 
com a llengua compartida, 
útil i emotivament propera, 
especialment entre 
joves, famílies i persones 
nouvingudes.

42- Crear vincles i comunitat 
generant espais de trobada, 
interrelació i complicitat en 
català entre persones de 
procedències diverses.

43- Enxarxar i crear lligams entre 
els participants i el teixit 
social i cultural, enfortint la 
participació i la cohesió social.

- LliuresCombat 
de les 
desigualtats

Compartir 
la llengua

- Vincles

OBJECTIUSEIX DE TREBALL PROJECTES, CAMPANYES I ACCIONS
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4. DRETS CIVILS I POLÍTICS

Òmnium treballa per garantir els drets fonamentals del conjunt de la població a través del seu 
exercici, impulsant accions i mobilitzacions en l’àmbit de la lluita noviolenta i la desobediència 
civil. A més, cal continuar fent de la repressió una lluita compartida sobiranista. Per això, 
Òmnium continua denunciant els poders de l’Estat i treballant per l’amnistia de les persones 
represaliades i pel lliure exercici del dret d’autodeterminació, amb l’objectiu d’assolir la 
República catalana.

Des de la comissió d’Estratègia i Discurs tenim com a objectiu concretar les iniciatives 
estratègiques a diversos nivells que permetin crear les condicions per fer possible un nou 
marc per a l’independentisme i anticipar escenaris que permetin avançar posicionaments i 
facilitin l’acció proactiva i redueixin l’acció reactiva.

OBJECTIUSEIX DE TREBALL PROJECTES, CAMPANYES I ACCIONS

44- Continuar treballant 
per 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.

45- Donar suport a les iniciatives 
encaminades a exercir el dret 
d’autodeterminació. 

46- Denunciar l’estat espanyol 
per la seva fallida 
democràtica, social i 
econòmica.

47- Impulsar mobilitzacions, 
accions, actes i campanyes 
que contribueixin a 1) fer 
d’altaveu i de denúncia de 
la vulneració de drets per 
part dels diferents poders de 
l’Estat espanyol i 2) a articular 
la defensa i l’exercici. dels 
drets civils i polítics.

Autodeter-
minació

Altres drets 
civils i polítics

- 11-S
- Efemèrides (1-O i 3-O)
- Acord Social per l’Amnistia 

i l’Autodeterminació 
> Taula Nacional per 
l’Autodeterminació

- Campanya per ampliar 
el suport a l’exercici del 
dret d’Autodeterminació a 
Catalunya

- Memòria històrica: 
 Via Laietana 43 (20-N)
- Accions de denúncia de 

vulneració de drets civils i 
polítics (accions de resposta 
ràpida)
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48- Denunciar la repressió 
política contra milers 
d’activistes del moviment 
independentistes, líders 
de la societat civil i càrrecs 
electes.

49- Articular els mecanismes de 
suport i acompanyament 
al conjunt de les persones 
represaliades. 

50- Continuar fent de la 
repressió una lluita 
compartida sobiranista 
i palanca democràtica 
al conjunt de la societat 
catalana.

- Acompanyament i suport a 
persones represaliades

- Acusacions populars als 
 judicis contra la violència 

policial de l’1-O
- Possible causa estratègica 

TEDH
- II Congrés en defensa de 

l’Estat de Dret
- Efemèrides (20-S)

Antirepressió

OBJECTIUSEIX DE TREBALL PROJECTES, CAMPANYES I ACCIONS
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5. INTERNACIONAL

Òmnium Cultural 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 nostre dret a decidir. ÒC vol contribuir 
als debats sobre reptes globals, com la cohesió social i la cultura, aportant bones pràctiques 
i aprenent d’altres organitzacions. A més a més, és un actor que amb una visió a llarg termini 
aconsegueix que Espanya sigui condemnada per instàncies internacionals i que ho sigui 
molt més en el futur.  Les dues línies estratègiques són la incidència política internacional i la 
generació de xarxa i complicitats, especialment en l’àmbit europeu.

51- Denunciar la vulneració de 
drets amb incidència política 
internacional i litigació 
estratègica.

52- Obtenir suports per a 
l’autodeterminació.

53- Impactar en l’opinió pública 
europea.

Incidència 
política 
internacional 

- Causa Cuixart vs Espanya al 
TEDH

- Catalangate i infiltracions 
policials

- Denúncia internacional 
Espanya (violència policial 
1-O, repressió política, drets 
lingüístics, erosió democràtica, 
politització de la justícia)

- Diplomàcia pública 
internacional pel dret a decidir 

- Aliances a Espanya (món 
acadèmic, societat civil i 
opinió pública espanyola)

- Aliances amb altres processos 
d’autodeterminació

- Presidència espanyola UE 
(06/23-12/23)

- Debat sobre conceptes 
i estratègia per 
internacionalitzar el dret a 
decidir

- Opinió pública amb 
campanyes digitals a 
Europa i a Espanya i premsa 
internacional

OBJECTIUSEIX DE TREBALL PROJECTES, CAMPANYES I ACCIONS
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54- Internacionalitzar Òmnium 
Cultural com a entitat a 
Europa.

- Treball en xarxes associatives 
internacionals (ECF, ELEN)

- OCRE i socis catalans a 
l’estranger

- Xarxa de catalans a l’estranger
- Participació internacional en 

temàtiques on som experts 
(cultura, llengua i cohesió)

Generació 
de xarxa 
i complicitats

OBJECTIUSEIX DE TREBALL PROJECTES, CAMPANYES I ACCIONS
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6. ESCOLA DE FORMACIÓ GUILLEM AGULLÓ

L’Escola de Formació Guillem Agulló és l’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; per a 
l’empoderament de la societat civil; per fer front a l’amenaça del discurs d’odi i del creixement 
de l’extrema dreta i el feixisme, que posen en risc la cohesió social, i per generalitzar les eines 
de la lluita noviolenta i de l’exercici de la desobediència civil.

55- Contribuir al moviment 
d’alliberament nacional 
mitjançant la generació d’un 
espai de pensament,  recerca 
i anàlisi de referència.  

56- Impulsar espais de 
 formació, reflexió i debat 

arreu del territori amb 
capacitat per contribuir a la 
construcció d’un teixit social, 
fort i dinàmic. 

57- Contribuir a l’empoderament 
de la societat civil, en especial 
del moviment juvenil, per a 
l’enfortiment democràtic i 
per fer front a l’amenaça del 
discurs d’odi, el creixement 
de l’extrema dreta i el 
feixisme. 

58- Promoure l’Escola com 
un espai de referència en 
l’activisme per a la informació, 
la formació i divulgació per 
a l’enfortiment democràtic 
amb capacitat per arribar a un 
públic, principalment, jove. 

Recerca

Formació 

Transferència 
del coneixe-
ment

- Edició de recerques i 
publicacions pròpies en drets 
civils i polítics, noviolència, 
extrema dreta i antifeixisme, 
lluites compartides, cohesió 
social i llengua

- Publicació d’una línia editorial 
pròpia en format paper de les 
recerques esmentades 

- Estratègia de formació 
desplegada a través de les 
seus territorials mitjançant 

 el catàleg de formacions

- Escola de pensament
- Jornades, conferències i 

tallers dirigit a joves activistes
- Cursos d’extensió universitària 

amb reconeixement de 
crèdits dirigit a estudiants 
universitaris 

- Creació d’un espai digital 
d’informació, divulgació i 
sensibilització 

- Creació d’unes xarxes pròpies 
de l’Escola de formació 
Guillem Agulló 
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59- Consolidar les aliances de 
l’Escola de Formació Guillem 
Agulló amb el moviment 
juvenil organitzat. 

- Campanya digital de 
commemoració dels 30 anys 
de l’assassinat de Guillem 
Agulló

- Espai permanent de 
coordinació amb les 
principals entitats juvenils

- Ampliar el marc de relacions 
 i consolidar les existents 
- Identificació de necessitats 

formatives del moviment 
juvenil

Espai jove
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7. TERRITORI

El territori és la força d’Òmnium, vertebra l’entitat arreu del país. Les línies de treball prioritari 
tenen com a objectiu enfortir la presència territorial de l’entitat i garantir una organització forta 
i que es mantingui en el temps. Per fer-ho, volem incorporar noves persones a les juntes amb 
ganes de treballar des de tots els fronts, entendre els objectius que persegueix l’entitat i que 
sumin a la nostra organització. Volem juntes territorials fortes i que el gran puntal sigui l’or-
ganització. Seus convertides en punt de referència a nivell social, lingüístic, cultural i polític a 
cada comarca. 

Els Països Catalans són el marc de referència d’Òmnium i reivindiquem la nació completa. És 
per això que amb l’eix transversal Joan Fuster despleguem l’activitat en l’àmbit Països Cata-
lans, i per això, a més d’enfortir Òmnium Cultural de l’Alguer, reforcem l’activitat a la Catalun-
ya  Nord al costat d’Òmnium Cultural Catalunya Nord i treballem amb Acció Cultural del País 
Valencià i Obra Cultural Balear en el marc de la Federació Llull.

60- Seguir amb l’estratègia 
d’enfortiment territorial 
d’Òmnium Cultural, enfortint 
les seus territorials per donar 
resposta a les necessitats 
estratègiques actuals. 

61- Millorar el model
 d’organització i governança 

territorial. 

Enfortiment 
territorial

- Encetar un nou cicle polític 
incorporant noves veus

- Rejovenir l’entitat, acostar-nos 
al jovent

- Feminitzar l’entitat i aterrar 
l’estratègia de gènere

- Tenir seus territorials fortes per 
abordar els reptes estratègics 
de l’entitat

- Obrir un procés de reflexió 
sobre el nou model 
d’organització i governança 
territorial, pensat a enfortir i 
consolidar Òmnium arreu del 
país 

- Consolidar el pas a seus 
territorials de les actuals 
gestores del Pla de Montserrat 
i Baix Llobregat Centre

- Consolidar les gestores de 
l’Hospitalet i el Baix Llobregat 
Delta

- Reorganitzar Òmnium a la 
comarca del Vallès Oriental

- Reorganització de la seu 
“supracomarcal” de Lleida - 
Ponent
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62- Incrementar els espais 
de debat i participació de 
les presidències i juntes 
territorials.

63- Incrementar i potenciar els 
espais i serveis de formació 
a les presidències i juntes 
territorials.

64- Potenciar i enfortir la 
presència d’Òmnium Cultural 
als Països Catalans.

- Potenciar les Trobades 
de presidències per 
demarcacions

- Mantenir i consolidar  les 
trobades de presidències 
trimestrals

- Potenciar la Trobada Nacional 

- Aterrar l’escola Guillem Agulló 
al territori
· Organitzant una nova edició 

de l’Escola de Formació 
de quadres directius en 
col·laboració amb l’Escola 
Guillem Agulló. i fer-la 
coincidir amb l’AGO del mes 
de juny, en una ciutat fora de 
Barcelona

· Oferir unes càpsules 
formatives dirigides a 
organitzar formacions 
internes per a les juntes 
territorials i contribuir a 
l’enfortiment col·lectiu propi. 

- Potenciar i enfortir la presència 
d’Òmnium als PPCC

- Consolidar les seus de l’Alguer 
i Perpinyà

- Obertura de la nova seu 
estratègica d’Andorra

- Consolidar i potenciar 
l’activitat amb la Federació 
Llull (ACPV, OCB)

Participació 
territorial

Formació 
territorial

Presència 
als PPCC
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8. COMUNITAT, CREIXEMENT I FUNCIONAMENT

En aquest àmbit s’hi despleguen les 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 la fide-
lització de la massa social, la seva governança, l’organització de l’equip humà que hi treballa i 
les polítiques de gènere i de sostenibilitat. 

65- Construir la comunitat 
Òmnium

66- Diversificar les fonts de 
finançament

67- Adaptar i actualitzar la base 
de dades operativa a les 
necessitats de l’entitat

68- Dissenyar el mapa de 
relacions estratègiques de 
l’entitat

Comunitat 
i creixement

Finançament

Institucional

- Definir els diferents perfils de 
la comunitat del mig milió), 
les corresponents àrees de 
participació i desenvolupar-ho 
tecnològicament

- Determinar noves àrees de 
creixement i desplegar-ne les 
accions

- Implicar tota l’organització 
en el procés impulsant la 
creació de les seves pròpies 
dinàmiques

- Definició i desplegament del 
pla d’aliances estratègiques 
amb noves formes de 
col·laboració (donatius, 
patrocini, mecenatge, 
herències i llegats, etc.) 

- 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 i 
adequada per gestionar els 
esdeveniments públics que 
organitza l’entitat
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Funcionament

Equip 
professional

Gènere

69- Enfortir el model organitzatiu

70- Incorporar i capacitar l’equip 
professional 

71- Assegurar la permanència del 
coneixement a l’entitat

72- Seguir treballant per avançar 
en l’equitat de gènere 

- Eficiència i forma de treballar 
integral

- Sistematització de processos 
implementació de nous 
sistemes

- Utilitzar la tecnologia com a 
eina estratègica de l’entitat.

- Estratègia d’anàlisi per la 
presa de decisions

- Treballar de manera  
interdisciplinària amb tots els 
projectes i equips 

- Implementació de 
Compliance perquè sigui 
transversal a tota l’entitat

- Assegurar la incorporació de 
perfils professionals a l’entitat 
que aportin expertesa i facin 
créixer l’organització

- Implementar polítiques de 
fidelització del talent basades 
en l’experiència de les 
persones a l’organització

- Vetllar per l’aplicació dels 
requisits legals en l’àmbit de 
les persones

- Desenvolupar les 
competències de l’equip 
mitjançant la formació

- Desenvolupar un model de 
gestió del coneixement que 
asseguri la seva permanència 
a l’entitat

- Difusió del Protocol de 
prevenció per l’abordatge de 
situacions d’assetjament 

- Difondre el manual d’estil per 
a l’ús inclusiu i no sexista del 
llenguatge 

- Contribuir a la inserció laboral 
de col·lectius amb diversitat 
funcional
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73- Seguir amb la implementació 
del Pla d’acció de 
sostenibilitat

- Incorporar formació en 
perspectiva de gènere per 
l’equip professional i polític

- Treballar per disposar 
d’espais de coneixement i 
reconeixement.

- Continuar treballant, en 
processos ja iniciats com 
la participació de les dones 
en premis, festes, el pla de 
promoció interna

- Elaborar un Pla Integral 
de Gestió de Residus de 
l’entitat, incloent-hi accions 
de prevenció de residus i la 
promoció de l’economia 
circular

- Actualitzar el Codi ètic 

Sostenibilitat
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1

INGRESSOS 

Quotes 9.101.000 €

Captació, donatius i llegats 1.599.000 €

Activitats 300.000 €

TOTAL 11.000.000 €

Enfortiment de l’entitat 3.143.989 €

Captació 825.000 €

Comunitat ÒC 500.900 €

Organització i funcionament general 1.818.089 €

TOTAL 11.000.000 €

DESPESES

 Construcció del país (Accions, projectes i campanyes) 7.856.011 €

Drets civils i polítics 1.597.411 €

Cultura 1.901.036 €

Llengua 2.313.664 €

Cohesió social 2.043.900 €

PRESSUPOST 2023
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