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els anys més intensos de la nostra història. Com diu el Quim, els 
«murielistes» hem intentat seguir el seu compromís, tenacitat i 
voluntat de diàleg. Seguim escoltant, perquè som de tots, i estimant-
nos, perquè això que fem plegats ens fa feliços.

La memòria que teniu a les mans resumeix l’activitat d’un any 
molt intens. Entre les novetats, la campanya “Justícia pels crims del 
franquisme”, que es va cloure el 20N en un emotiu acte a la presó 
Model, al costat d’entitats memorialistes, sindicats...  Perquè també 
som víctimes del franquisme -Òmnium va ser clausurada de 1963 
a 1967- i reafirmem el compromís amb la dignitat democràtica i la 
memòria històrica. Per això, també hem defensat l’estelada com a 
símbol de la llibertat d’expressió democràtica.

Un 2015 que també recordarem pel Premi d’Honor atorgat a Joan 
Veny o la Nit de Santa Llúcia amb segell ebrenc, celebrada a Tortosa. 
Amb la Flama del Canigó que il·lumina els Països Catalans, La Llança 
de Sant Jordi que projecta els nostres autors o El Tinter que sembra 
llavors de cultura. I hem seguit a la plataforma Som Escola, amb un 
gran consens de país en favor del model educatiu català.

Seguim fidels a l’esperit fundador, amb el repte de repensar junts 
Òmnium i millorar els projectes. Amb la força que té la suma dels 
petits esforços de la gent: el 98% del nostre finançament és privat i no 
tenim res a amagar: a les pàgines finals o al propi web hi trobareu els 
nostres comptes.

Gràcies als qui ens han precedit, als 200 responsables de la 
trentena de seus territorials, als més de 56.000 socis, milers de 
simpatitzants i centenars de voluntaris, som més forts que mai. Una 
mata de jonc per la llengua, la cultura, el país, l’educació i la cohesió. 
Una de les principals entitats sense ànim de lucre del país. En el marc 
de la Federació Llull, que ens agermana amb Acció Cultural i l’Obra 
Cultural Balear, perquè som Països Catalans.

Treballem per un Òmnium més fort que mai. Per ser una eina 
encara més útil al servei d’un país millor, més culte i més just pels 
qui més ho necessiten. És l’hora de compartir l’imaginari col·lectiu de 
país.

El 2015 serà recordat pel mandat democràtic del 27S, quan la 
reivindicació sobiranista va arribar clarament al Parlament de 
Catalunya. Hem estat impulsors del moviment democràtic més gran 
que ha viscut Europa els últims anys. Hem arribat lluny i seguim 
endavant amb fermesa.

Després de l’acte de sobirania del 9N, Òmnium torna a mobilitzar 
els seus actius en el marc de la campanya “Ara és l’hora”, al costat 
de l’ANC, per fer possible una diada novament històrica, a la 
Meridiana. Per traslladar el clam democràtic per la independència 
a les institucions i explicar-ho arreu del món, com va reflectir el 
“Catalan Weekend”. De fet, l’Estat continua judicialitzant un conflicte 
de resolució política; la campanya #9NsomTots per defensar el sentit 
comú, els qui van posar les urnes, continua.

Els canvis a la presidència de l’entitat també han marcat el 2015. 
Tant en Quim Torra com jo mateix hem intentat seguir fidels al 
mestratge de la Muriel, la presidenta que va liderar Òmnium en 

Jordi Cuixart
president d’Òmnium Cultural
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Ja som                     socis i sòcies d’Òmnium Cultural,

entre persones, empreses i entitats;

la majoria dels quals s’han sumat a l’entitat en els darrers anys. 

El                  dels socis són homes,                  són dones;

mentre que les entitats representen el 0,28%; les escoles, el 0,71%;

i les empreses, l’1,24%.

Tot i tenir presència a tot el territori, és a Barcelona on hi ha el

principal gruix de socis; concretament, el 74,69%. Segueixen Girona, 

amb un 11,57%; Tarragona amb un 7,63%; i Lleida amb un 5,55%. Un 

0,11% dels socis d’Òmnium provenen de la resta dels Països Catalans; 

i un 0,28% d’altres indrets del món.
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Jordi Cuixart
President

Lluís Duran
Vocal

Isidor Marí
Vocal

Clàudia Pujol
Vocal

Eulàlia Solé
Vocal

Marta Colomer
Vocal

Sergi Rovira
Vocal

Marcel Mauri
Vocal

Oriol Sagarra
Vocal

Montserrat Gimeno
Vocal

Marina Gay
Vocal

Roser Sebastià
Vocal

Marta Garsaball
Vocal

Blanca de Llobet
Vocal

Òscar Gimeno
Vocal

Jordi Ferré
Vocal

David Basora
Vocal

Carme-Laura Gil
Vocal

Elena Jiménez
Vocal

Ismael Peña
Vocal

Marina Llansana
Vicepresidenta 1

Joan Vallvé
Vicepresident 2

Pere Carles
Tresorer

Jordi Bosch
Secretari

Òmnium ha renovat la seva junta, amb Jordi Cuixart com a president 
i Marina Llansana i Joan Vallvé com a vicepresidents; Pere Carles com 

a tresorer i Jordi Bosch com a secretari. Dels 19 vocals, 8 són noves 
incorporacions que no formaven part de la junta anterior.

Pel que fa a les edats:
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La campanya unitària “Ara és 
l’hora” omple el Palau Sant Jordi 
en un gran acte carregat de raons 
i energia per encarar la recta final 
cap a la independència. Més de 
800 alcaldables i representants 
del món municipal despleguen 
una immensa lona amb el lema 
“24M Fem la independència des 
dels ajuntaments”; mentre les 
grades fan un immens mosaic de 
la senyera; la gran imatge de la 
nit.
Al discurs final, Muriel Casals 
destaca la importància dels 
municipis i les eleccions del 24 
de maig, ja que els ajuntaments 
són els primers a resoldre els 
problemes que afecten els 
ciutadans. Casals, que agraeix la 
tasca dels alcaldes i ajuntaments 
el passat 9N, diu que “quan 

la ciutadania, la societat civil, 
les institucions i partits hem 
compartit un mateix horitzó 
hem estat imparables”. Carme 
Forcadell, per la seva banda, que
“el 27S tenim el repte més gran i 
excepcional que hem tingut mai 
com a país”, i afirma que
“el 24 de maig demostrarem que 
els catalans quan votem, votem 
majoritàriament independència”. 
L’acte remarca el poder municipal 
amb les intervencions de Miquel 
Buch, president de l’Associació 
Catalana de Municipis, que 
explica que “ningú pot manllevar-
nos la democràcia ni la llibertat”.
Per la seva banda, el president
de l’Associació de Municipis
per la Independència, Josep M. 
Vila d’Abadal, afirma: “La darrera 
etapa s’inicia avui i aquí”.

ARA ÉS L’HORA OmpLe eL SAnt JORdi peR encARAR
LA RectA finAL cAp A LA independènciA 

24A acte al palau sant jordi

Tornen
les urnes, 
tornem al 

carrer 
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La Via Lliure a la República 
Catalana, la mobilització 
organitzada per “Ara és l’hora” 
aquest Onze de Setembre, 
desborda l’avinguda Meridiana 
de Barcelona i converteix la 
Diada en la més determinant 
i multitudinària de la història. 
Una marea humana genera una 
immensa onada de colors al pas 
d’un punter gegant que ha fet tot el 
recorregut fins arribar a les portes 
del Parlament, símbol del país 
nou que començarà a construir 
la societat catalana a partir del 
27S. El moment culminant de 
la Via Lliure es produeix quan el 
punter arriba a l’escenari i tots els 
participants aixequen el punter 

formant un mosaic gegant de tots 
els colors i accents de la futura 
República Catalana.
En el torn dels parlaments,
el president d’Òmnium, Quim 
Torra, assegura que “la llibertat 
no és negociable”, recorda les 
mobilitzacions de 2010, 2012, 2013 
i 2014 i exclama: “Ho hem tornat a 
fer!”. “Ara és l’hora, a córrer com 
el vent i a vèncer l’impossible”, 
conclou. 
Al seu torn, el president de 
l’Assemblea Nacional Catalana 
(ANC), Jordi Sànchez, afirma: 
“Estem fent una revolució 
democràtica cívica i democràtica.
I l’acabarem, i l’acabarem bé,
a través de les urnes”.  

LA ViA LLiuRe deSbORdA LA meRidiAnA
Amb unA OnAdA impARAbLe cAp

A LA RepúbLicA cAtALAnA

VIA lliure 2015

cap a la 
república 
catalana  
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La Festa per la Llibertat és un any 
més el colofó final d’una Diada 
que quedarà per la posteritat. 
El passeig Lluís Companys de 
Barcelona s’omple de gom a gom 
amb els concerts de la Companyia 
Elèctrica Dharma, Zoo i La Troba 
Kung-Fú. Des de les set de la tarda 
i fins gairebé la 1 de la nit, milers 
de persones acaben la Diada 
reivindicativa d’una forma festiva i 
convertint la Festa per la Llibertat 
del 2015 en la més multitudinària 
dels darrers anys. 
A primera hora del mateix Onze, 
Òmnium fa l’Ofrena floral al 

monument a Rafael Casanova, 
al costat dels representants de 
la resta de la Federació Llull; i 
durant tot el dia l’Espai Òmnium 
és a la Mostra d’Entitats dels 
Països Catalans, a l’Arc de Triomf.
Les marxes de torxes per la 
independència, que cada any 
recorren els carrers més cèntrics 
de desenes de pobles i ciutats del 
nostre país, tornen a encendre’s 
la vigília de la Diada. Manresa, 
Girona, Lleida, Rubí, Mataró, 
Vic, Figueres, Tortosa o Olot són 
algunes de les poblacions on s’han 
celebrat.

LA feStA peR LA LLibeRtAt mÉS
muLtitudinàRiA deLS dARReRS AnyS 

tAncA un 11S nOVAment HiStòRic

una diada històrica

preparats
per 

guanyar
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Òmnium Cultural i l’Assemblea 
Nacional Catalana presenten les 
principals accions que cal dur a 
terme en els 100 dies que falten 
pels comicis plebiscitaris: el “Vot 
a Vot”, una macroconversa amb 
la que es parlarà amb més d’un 
milió de persones; el “10+”; la 
campanya d’estiu amb el que es 
dotarà de contingut la República 
catalana i omplir la Meridiana el 
proper Onze de Setembre.
Muriel Casals explica que 
“parlarem i escoltarem a 
tots els ciutadans que encara 

campanya del 27s

vot a vot

ARA ÉS L’HORA entRA en cAmpAnyA
peR guAnyAR eL 27S

no comparteixen la il·lusió 
de construir una Catalunya 
independent”. “Estem convençuts 
que guanyarem, treballem per 
guanyar”, afirma.
 Raül Romeva, responsable de 
campanya d’Òmnium, al seu 
torn detalla que es pretén arribar 
al màxim de gent possible per 
conèixer els seus dubtes i poder-
los respondre amb arguments. 
“Aquesta campanya està inspirada 
en el cas escocès, en una 
campanya de complicitats i de 
proximitat”, precisa.
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cAmpAnyA 27S, VOt A VOt

El “Vot a Vot»” és un centre de 
trucades que formula un qüestionari 
anònim a diverses llars del país 
per poder conversar amb persones 
que encara no tenen decidit el seu 
vot. S’hi vol contactar de manera 
repetida, fins a tres vegades, per 
diferents canals, abans del 27S. Els 
recursos disponibles, per una banda, 
i els límits estrictes que la legislació 
espanyola de protecció de dades 
imposa condicionen la definició 
del projecte si bé l’objectiu és una 
seqüència en dues parts: una primera 
per obtenir informació i analitzar-la i 
una segona en què, a partir d’aquesta 
informació, s’envia un missatge 
hipersegmentat a través de canals 
diversos als electorats amb qui és 
prioritari parlar.
Per definir amb qui es volia parlar 
calia tenir-ne el màxim d’informació 
possible. Però molta d’aquesta 
informació és pública, de manera 
agregada. El punt de partida va 
ser una anàlisi de les 5.019 meses 
electorals del Principat en què es 
tenia en compte no només l’històric 
electoral, sinó també els principals 

funcionant 11 hores al dia de manera 
ininterrompuda, que permetien fer 
fins a 10.000 trucades en un sol dia.
Amb aquestes magnituds, es va 
bastir una bases de dades immensa 
que permetia caracteritzar els 
diferents perfils fins a un grau 
de detall impensable només uns 
mesos abans. Per a cadascun 
dels clústers es podien identificar 
aproximadament una trentena de 
perfils diferenciats, entre els quals 
es podrien identificar els anomenats 
“indecisos” i seleccionar els que 
fossin políticament més atractius 
per entendre les seves inquietuds i 
poder-los donar resposta en la fase 
posterior.
Acabada la recol·lecció de dades,
cal explotar-les perquè contribueixin 
a millorar les diferents accions de 
campanya que es fan des d’”Ara és 
l’hora”. Les conclusions extretes de 
les dades obtingudes es posen al 
servei tant d’accions pròpies com de 
les candidatures independentistes. 
Però, principalment, s’utilitzen per 
dissenyar la segona fase de “Vot a 
Vot”.     

indicadors socials, econòmics 
i demogràfics, i això permetia 
fer una primera aproximació als 
indecisos sobre el territori. Atesa la 
impossibilitat de parlar amb tots els 
indecisos, però, calia fer un segon 
exercici: agrupar aquestes 5.019 
meses i definir àrees homogènies 
que permetessin enquestar un 
nombre de persones i extrapolar els 

resultats al conjunt. Es van definir 
així sis clústers que van ser la base 
per iniciar el procés d’enquestes.
Per conèixer les certeses, les pors, 
les motivacions i les expectatives 
dels ciutadans es va dissenyar un 
dispositiu que permetés realitzar 
enquestes telefòniques de manera 
massiva i localitzada al territori: 
100 ordinadors i 100 telèfons 
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Milers de ciutadans segueixen la 
convocatòria de l’ANC, Òmnium, 
ACM i l’AMI i es concentren el matí 
del 15 d’octubre a les portes del 
Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) per donar suport a 
la democràcia i a l’actual president 
de la Generalitat en funcions, Artur 
Mas, qui hi va a declarar com a 
imputat per la consulta del 9N.  
A banda dels milers d’assistents, 
uns 500 càrrecs electes del món 
local també se solidaritzen amb 
els encausats i el seu compromís 
amb les institucions catalanes, 
acudint a la cita just després de retre 
homenatge al monument de Lluís 
Companys, el dia del 75è aniversari 

del seu afusellament. 
El president d’Òmnium Cultural, 
Quim Torra, defineix la mobilització 
com una “manifestació en un dia 
que no hauria d’haver passat mai” 
i com una “una pressió al TSJC”. 
Torra repeteix que l’objectiu de l’acte 
és mostrar “la nostra solidaritat 
amb unes personesque estan 
imputades per fer el que els vam 
demanar que fessin”.
Per la seva banda, el president de 
l’ANC, Jordi Sánchez, denuncia 
la “judicialització de la justítica” 
ja que, “quan la política acaba als 
jutjats” vol dir que “la democràcia 
espanyola té un problema”.

consulta participativa del 9N

#9NSomtots 

miLeRS de peRSOneS ReiteRen eL 
SupORt A LA demOcRàciA i AcOmpAnyen 

eL pReSident de LA geneRALitAt
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els convidats al catalan 
Weekend viuen ‘la marea 
humana’ de la via lliure

Tant les piulades que fan des dels 
seus comptes personals com les 
seves declaracions als mitjans 
de comunicació constaten que 
els convidats internacionals al 
Catalan Weekend gaudeixen de 
l’experiència. Els comentaris 
d’admiració per la massiva 
participació a la Via Lliure es 

complementen amb reflexions 
més reposades i rigoroses.
“La Unió Europea no voldrà
girar-se d’esquena a una 
Catalunya independent”,
assegura Kai-Olaf Lang, assessor 
del govern alemany. 
El programa d’actes dels tres dies 
del Catalan Weekend permet que 

LA tRentenA de peRSOnALitAtS 
inteRnAciOnALS ApRenen deS de 
difeRentS puntS de ViStA SObRe LA 
SituAció SOciOpOLíticA A cAtALunyA.

els convidats puguin copsar la 
situació sociopolítica de Catalunya 
des de diferents perspectives. Des 
de reunions amb representants 
de diferents organitzacions civils 
o experts en política i sociologia 
fins a trobades amb diputats de 
formacions polítiques diverses i 
membres del govern català. 

Els participants del Catalan 
Weekend són: Ben Page, Michael 
Keating, Hélder Costa, Bart 
Maddens, Michael Jewkes, 
Thrvaldur Gylfason, Michael A 
Mason, Michael Seymour, Ryan 
Griffiths, Sebastian Balfour, 
Suzanne Moore, Kathryn Crameri, 

Bardo Fassbender, Irvine Welsh, 
David Farrell, Sally-Ann Kitts, 
Peter Jambrek, David Leask, Jacob 
Lund, Otto Ozols, Luca Bergamo, 
Kai-Olaf Lang, Roger Brubaker, 
Karlo Funk, David Klaubert, 
Sara Gandolfi, Sercan Çelebi, 
Eda Bohur, Luka Lisjak i Ana 
Carbonell.

inteRnAciOnAL inteRnAciOnAL
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la nova plataforma 
“ciutadans i ciutadanes 
com tu” reivindica el dret 
a vot dels nouvinguts 

Òmnium Cultural, l’Assemblea Nacional 
Catalana, CCOO de Catalunya, la 
Confederació d’Associacions Veïnals de 
Catalunya (CONFAVC), SOS Racisme i la UGT 
de Catalunya presenten la constitució de la 
plataforma “Ciutadans i ciutadanes com tu!” 
i la campanya “Pel dret a vot de les persones 
estrangeres”.
Les entitats que conformen la plataforma 
demanen vincular el dret de vot a la residència 
i no a la nacionalitat, i que només sigui 
necessari un any d’arrelament social, sense 
distinció entre ciutadans i ciutadanes 
comunitaris i extracomunitaris. 
Els representats de les entitats han 
recordat que Catalunya s’ha desenvolupat 
històricament gràcies a la gent que ha vingut 
de fora a viure i treballar, i que és una qüestió 
de justícia política i social estendre el dret de 
vot a aquestes persones.

cOHeSiO SOciAL
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accions per reforçar la 
cohesió social a catalunya

som escola crida a
mantenir el model d’escola 
catalana Amb el programa Som Cohesió ens proposem afavorir i reforçar la 

cohesió social a Catalunya a través d’accions que apropin i vinculin 
les persones entre elles, independentment del seu origen, alhora que 
coneixen la cultura i participen activament d’iniciatives socials al seu 
àmbit de proximitat.

“Quedem?” és un programa per fomentar la cohesió entre les 
persones que viuen a Catalunya a través d’activitats culturals que 
fomenten el coneixement de l’entorn i la interrelació entre els 
participants: assistència a concerts, visites a museus, exposicions i 
patrimoni artístic, recorreguts per les ciutats, etc. 

d’escola catalana davant un pas 
que ratifica la judicialització 
del sistema educatiu. Es posa 
al costat de tota la comunitat 
educativa i reclama al govern de 
la Generalitat que no faci cap pas 
endarrere a l’hora de defensar el 
dret a decidir el model educatiu i 
l’autogovern. 
Des de Som Escola es treballa 
intensament per articular la millor 
resposta social possible i fa una 
crida oberta per aturar l’ofensiva 
global per desestabilitzar l’escola 
catalana.

Som Escola rebutja la sentència 
del Tribunal Suprem que 
avala la imposició d’un 25% 
d’assignatures en castellà 
fixada pel Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC). 
Aquest mateix objectiu és el que 
persegueix el ministre Wert amb 
el desplegament de la LOMQE 
per generalitzar les sentències 
concretes a les escoles, en contra 
de la decisió democràtica del 
poble de Catalunya.
La coordinadora es manté ferma 
per defensar el model vigent 

educAció cOHeSiO SOciAL
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nit de santa llúcia a les 
terres de l’ebre

Òmnium es desplega
arreu del país per
sant Jordi

Tortosa acull la celebració
de la 65a Nit de Santa Llúcia –
la Festa de les Lletres Catalanes.
El 56è premi Sant Jordi de novel·la 
recau en Pep Puig per l’obra ‘La 
vida sense la Sara Amat’,
el 57è Carles Riba de poesia
en Víctor Obiols per ‘Dret al 
miracle’ i el 18è Mercè Rodoreda 
de contes i narracions en Empar 

Òmnium es desplega arreu del 
país per la diada de Sant Jordi, 
amb més de cinquanta espais que 
serveixen de punt de trobada entre 
lectors i escriptors.
L’entitat també organtiza 
activitats culturals, com les 
signatures de les seves obres per 
part dels autors. 

Moliner per ‘Tot això ho faig 
perquè tinc molta por’.
En l’àmbit de literatura infantil
i juvenil, el 53è Josep Maria Folch 
i Torres de novel·les per a nois i 
noies l’obté Francesc Puigpelat 
per ‘La nena que es va convertir 
en mòbil’, i el 42è Joaquim Ruyra 
de narrativa juvenil recau en Santi 
Baró per ‘L’efecte Calders’.

65A nit de SAntA LLúciA: pep puig guAnyA eL 56è 
pRemi SAnt JORdi de nOVeL·LA, VíctOR ObiOLS
eL 57è cARLeS RibA de pOeSiA i empAR mOLineR
eL 19è meRcè ROdORedA de cOnteS i nARRAciOnS

52 eSpAiS AL teRRitORi expLiQuen 
eLS pROJecteS de L’entitAt

A l’espai central d’Òmnium, a 
la Rambla de Catalunya amb el 
carrer Diputació de Barcelona, els 
lectors hi poden trobar referents 
de les lletres catalanes com Feliu 
Formosa, a més dels dos últims 
premis Sant Jordi de novel·la, Joan 
Carreras i Vicenç Pagès.

cuLtuRA cuLtuRA
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Joan veny premi d’honor 
de les lletres catalanes

Joan Veny i Clar rep el 47è Premi 
d’Honor de les Lletres Catalanes 
atorgat per Òmnium. Les 1.900 
persones que omplen el Palau de 
la Música Catalana homenatgen 
el lingüista mallorquí pel seu 
compromís i treball constant amb 
la llengua catalana durant més de 
60 anys. Veny destaca la passió per 
la llengua, des del seu Campos 
natal de la postguerra: “Per a mi, 
trobar una paraula nova és com 
caure del cel un pètal de rosa o 
fer brillar una nova estrella en el 
firmament. Em plau reiterar que 
sóc un enamorat de les paraules”. 
Recorda Antoni M. Badia Margarit, 
Joan Bastardas, Francesc de B. 
Moll, Joan Coromines i Pompeu 
Fabra: “Gràcies als meus mestres, 
que han contribuït amb la seva 
saviesa a la meva formació com 
a lingüista. Catifa vermella als 
nostres savis!”. El Premi d’Honor 

reivindica la unitat del català: “La 
nostra llengua és una, de Salses 
a Guardamar i de Fraga a Maó i 
l’Alguer”. “Davant tantes actituds 
hostils del govern central, fem 
vots per tenir un país normal, 
lliure, modern, obert al món, 
just socialment, fidel a les seves 
arrels, amb la llengua pròpia, el 
català, com a llengua preferent i 
amb convivència amb el castellà 
i també amb altres llengües. La 
nostra nit va ser molt llarga, però 
va sortir el sol, i ara cal esperar 
la plenitud del migdia. Quan 
somiem sols, només és un somni; 
però quan somiem junts, el somni 
es pot convertir en realitat”, 
conclou.

cuLtuRA

eL LLiuRAment deL 47è 
pRemi d’HOnOR A JOAn Veny, un cLAm
peR LA unitAt i eL futuR de LA LLenguA.
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el foc que il·lumina
els països catalans
la nit de sant Joan

La Flama del Canigó arriba a 400 viles dels 
Països Catalans. Seguint diverses rutes, 
centenars d’equips de foc distribueixen La 
Flama portada directament del cim del Canigó, 
per encendre centenars de fogueres per la Nit 
de Sant Joan. Ja fa 50 anys que la Flama va 
creuar per primer cop el Coll d’Ares, entrant 
així al Principat de Catalunya i unint els Països 
Catalans.
Del Parlament a la plaça Sant Jaume
de Barcelona.
La Flama arriba al Parlament de Catalunya, 
on és rebuda per la seva presidenta, Núria de 
Gispert, acompanyada de Muriel Casals. “Junts, 
amb la força i la inspiració que ens dóna la 
Flama del Canigó que ens agermana a tots dos 
costats del Pirineu encararem bé els pròxims 
mesos”, diu la presidenta d’Òmnium. 
A l’acte també hi intervé el vicepresident 
d’Òmnium, Quim Torra, que llegeix el missatge 
de 2015 escrit per Nemesi Solà, veterà impulsor 
de La Flama i antic escolta.

A la tarda, La Flama és rebuda a la 
plaça de Sant Jaume de Barcelona, 
on diversos equips de foc la 
recullen per distribuir-la als barris 
de la ciutat. S’hi celebren activitats 
prèvies: actuacions de cultura 
popular, una xerrada, música 
i repartiment de coca i herbes 
remeieres.
El comissionat d’Òmnium per la 
Flama, Ivan Capdevila, llegeix el 
missatge i el tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament de Barcelona, Jaume 
Asens, diu en el seu parlament que 
“esperem que sigui una flama que 
ens permeti emancipar-nos com a 
poble”.

400 ViLeS
deLS pAïSOS cAtALAnS
Reben LA fLAmA
deL cAnigó

pAíSpAíS
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el camp nou s’omple 
d’estelades per defensar 
la llibertat d’expressió 
L’Assemblea Nacional Catalana, 
Òmnium Cultural, Drets i 
la Plataforma ProSeleccions 
Esportives Catalanes distribueixen 
30.000 estelades en els moments 
previs al partit de Champions 
League que enfronta el FC 
Barcelona i el Bate Borisov. Les 
existències s’esgoten gràcies a la 
feina de 300 voluntaris repartits 
pels diversos accessos al camp.

Aquesta iniciativa està 
emmarcada en un seguit d’accions 
per demanar a la UEFA que 
respecti la llibertat d’expressió 
dels aficionats del FC Barcelona. 
L’inici del partit i el minut 17.14 
es converteixen en un veritable 
clam a favor de la independència 
però, també, a favor de la llibertat 
d’expressió.

pAíS educAció

el tinter de les lletres 
catalanes es destapa
Enguany s’estrena El Tinter de les Lletres Catalanes, la festa que agrupa 
els premis literaris d’autors d’entre 6 i 18 anys amb més prestigi dels 
Països Catalans.

La primera edició d’aquesta festa reconeix els finalistes i guanyadors 
del Premi Sambori Òmnium de narrativa escolar i el Premi Pissiganya 
de poesia infantil en una gala celebrada a la Biblioteca Jaume Fuster de 
Barcelona.

La novena edició del Premi Sambori Òmnium de narrativa escolar en 
català torna a créixer, amb un total de 40.246 alumnes provinents de 
400 centres.

LA pRimeRA feStA deL tinteR ApLegA LA finAL 
deLS pRemiS SAmbORi òmnium i piSSigAnyA 
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pAíS

Unes 1.500 persones exigeixen 
«Justícia pels crims del 
franquisme» el 20 de novembre 
al vespre davant la presó Model 
de Barcelona, coincidint amb els 
40 anys de la mort del dictador 
Franco, en un gran acte de 
justícia i record a les víctimes 
del franquisme, impulsat per 
Òmnium i una trentena d’entitats.
“Demanem als partits i 
institucions catalanes que al futur 
Estat català es condemnin els 
crims contra la humanitat i es 
reconeguin les víctimes.
No podrem construir un país 
amb uns fonaments democràtics 
sòlids sense la veritat i la justícia. 
Seguirem lluitant per construir
un país nou sense estaques”,
afirma Quim Torra,
president d’Òmnium i portaveu 
de les entitats. 

1.500 persones
exigeixen “Justícia pels 
crims del franquisme”
davant la model

LLenguA i pAíS

“El debat constituent ja ha 
començat”. Sota aquest lema es 
presenta a les Cotxeres de Sants 
el projecte de Reinicia Catalunya, 
impulsat per Òmnium i una 
desena d’entitats. L’objectiu és 
aglutinar “els que volen decidir-ho 
tot, tant els del sí sí com els del sí 
no”, segons explica el portaveu i 
professor de la UPF, Jaume López.
A més, també recalca que aquest 
procés vol “contraposar

reinicia catalunya
neix per definir les bases 
constitucionals d’un
nou país

cOHeSió SOciAL

la comissió constitucional clàssica 
amb una convenció constitucional 
molt més participativa, 
transparent, oberta i inclusiva”.
Prèviament, intervé l’activista 
social històrica Gabriela Serra, 
que subratlla que “no volem una 
Espanya en petit a casa nostra, 
volem plena sobirania per superar 
un sistema econòmic, polític i 
social malmesos”.

“Considerem una vergonya que 
40 anys després Espanya no hagi 
estat capaç de passar comptes 
amb el seu passat totalitari” 
afegeix.
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Al llarg de l’any 2015 se segueix treballant per 
impulsar noves seus territorials de l’entitat.
A Barcelona es constitueixen les seus territorials 
d’Òmnium Eixample i Les Corts i es posen en marxa 
gestores a Sant Andreu, Sant Martí o Horta-Guinardó.
A mig termini, i vist el fort creixement experimentat, 
es planteja una actualització organitzativa per tenir 
una activitat més arrelada al territori.
En aquest sentit, es treballa per articular Òmnium 
en aquelles comarques on encara no hi ha presència 
organitzada, com ara el Baix Penedès, l’Urgell i la 
Segarra, els Pallars, la Cerdanya o el Baix Empordà, 
entre d’altres.

teRRitORi
Perpinyà

Girona

Barcelona

Tarragona

Lleida

València

Palma



44 45

Alt Camp
PIMERA TROBADA SANT JORDI 
DE LECTURA EN VEU ALTA

Alt Empordà
36è CONCURS PER A JOVENTUT 
DE L’ALT EMPORDÀ

Alt Pendès
ÒMNIUM ALT PENEDÈS SUPERA 
ELS 1.000 SOCIS

Alt Urgell
LA SEU ACULL EL PAS
DEL CORRELLENGUA 2015

La Primera trobada Sant Jordi de 
Lectura en Veu Alta, organitzada 
el 23 d’abril de 2015 a Valls per 
Òmnium Alt Camp, és tot un èxit 
de participants.
Donem visibilitat i posem en valor 
una activitat que cada dia es fa a 
l’escola, la lectura, i a la vegada 
revitalitzar la plaça i el monument 
a Sant Jordi, amagats al centre de 
la ciutat.
Alumnat de diferents escoles i 
instituts locals passen per la plaça 
de Sant Jordi per llegir els textos 
que prèviament han triat a classe 
i escolten els companys de les 
altres escoles.

Promoure la creació literària en 
català entre els alumnes de l’Alt 
Empordà és l’objectiu del Concurs 
per a la Joventut de l’Alt Empordà, 
que el 2015 celebra la 36a edició, 
dedicada a Ramon Muntaner. El 
veredicte del jurat es coneix el 
diumenge 10 de maig a la tarda 
al Teatre Municipal El Jardí de 
Figueres amb la participació 
dels 137 premiats de les diverses 
categories.
La coral juvenil de l’escola del Far 
d’Empordà, la Coral TAFLIC!, 
amenitzen la festa de lliurament 
de premis. Més de 1.100 alumnes 
hi participen. 

Òmnium ja té més de 1.000 socis 
a l’Alt Penedès. Per celebrar 
aquesta fita i arrencar el nou curs, 
la seu territorial organitza un 
sopar popular per als seus socis 
que compta amb la presència de 
Quim Torra, que talla el pastís de 
la celebració. L’acte és un espai 
de trobada molt interessant per 
als associats, que comparteixen 
inquietuds i idees sobre l’entitat i 
debaten sobre la situació política 
de Catalunya. El sopar acaba amb 
una estona de rialles gràcies a 
l’actuació de Quim Vila.

El 4 de juliol el Correllengua 
arriba a la Seu d’Urgell. Comença 
amb un berenar popular, diversos 
tallers per a la canalla i la lectura 
d’un conte a càrrec d’Ester 
Farran. L’animació musical 
infantil del grup Els Koloraines 
precedeix l’arribada de la Flama 
del Correllengua i la lectura del 
manifest. La festa acaba amb 
l’actuació de Diàdona, dones 
acordionistes i percussionistes 
del Pirineu, amb música i ball 
tradicional.

teRRitORi
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Anoia
EL 2015:
ANY OVIDI MONTLLOR 

Badalona - Barcelonès Nord
TRENCANT SETGES A LA PLATJA 
DELS PESCADORS

Bages
LA BURESA VA LLUIR EN
L’ENCESA DE LA NOVA LLUM  

Baix Camp
TORNEN ELS PREMIS PER
A JOVES ESCRIPTORS

Fa 20 anys l’Ovidi se’n va anar de 
vacances i, durant el 2015, moltes 
entitats homenatgen el músic 
d’Alcoi. El mes de maig, el Teatre 
de l’Aurora acull l’emocionant 
espectacle ‘Ovidi al cub’ amb 
Borja Penalba, David Caño i 
David Fernández, acompanyats 
del cantautor Andreu Valor. A 
l’octubre, Feliu Ventura i Jordi 
Tormo presenten els seus dos 
llibres en què mostren un Ovidi 
polifacètic i, finalment, el Cine 
Club projecta l’entrevista que 
Montserrat Roig va fer a Ovidi 
Montllor.

El 5 de setembre celebrem el 
Trencant Setges, a la Platja dels 
Pescadors de Badalona. Amb 
Lluís Marco com a mestre 
de cerimònies repassem la 
història recent, tant el gris pas 
pel franquisme com les recents 
reivindicacions. 

Centenars de voluntaris encenen 
prop de 30.000 espelmes al centre 
de Manresa, en la vigília de la festa 
de la Llum, en què les novetats 
principals són la il·luminació 
especial de l’edifici de la Buresa, a 
càrrec de Bruno Pérez Juncà; els 
Jardins de Llum al centre històric, 
promoguts per la Taula d’Arts 
Visuals de la Catalunya Central: 
una estelada vertical gegant 
amb espelmes a la Muralla i la 
participació de músics com Santi 
Arisa i Ramon Navarro.

El 9 d’octubre de 2015 té lloc a 
Reus l’acte d’entrega dels XXXV 
premis Baix Camp per a joves 
escriptors, que convoca l’Òmnium 
Cultural Baix Camp, a la sala 
d’actes del Centre de Lectura. La 
conferència de benvinguda va 
anar a càrrec d’Empar Moliner, 
que explica com es va iniciar al 
món de la literatura i fer passar 
una estona amena als assistents.

teRRitORi
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Baix Llobregat 
UNA EXTENSIÓ I ACTIVITATS 
CONSOLIDADES

El Berguedà
EL BERGUEDÀ
A L’ALGUER

Catalunya Nord
NIT DE SANT JORDI
A PERPINYÀ 

Garraf
SUPERDISSABTE A VILANOVA I 
LA GELTRÚ

Òmnium Baix Llobregat finalitza 
el 2015 amb la constitució 
de les noves seccions locals a 
Begues, Castelldefels, Corbera 
de Llobregat, Esplugues de 
Llobregat i Sant Just Desvern. 
Destaquem l’esforç i compromís 
de socis i voluntaris que ha fet 
que l’activitat de l’entitat s’hagi 
percebut a altres poblacions com 
Esparreguera, Molins de Rei, el 
Prat de Llobregat, Sant Climent de 
Llobregat, Vallirana o Sant Joan 
Despí.

El 17 d’octubre una nombrosa 
representació d’Òmnium 
Berguedà és protagonista a la 
ciutat de l’Alguer d’un important 
esdeveniment cultural i espiritual. 
Com un acte més dels que la 
ciutat de Berga organitza per a 
commemorar el Centenari de 
la Coronació de la Marededéu 
del santuari de Queralt, es duu a 
terme la cerimònia d’entronització 
d’una rèplica de la imatge de la 
Verge de Queralt a un altar de 
la catedral algueresa, paral·lel al 
ja existent de la Marededéu de 
Montserrat. 

Com cada any, s’organitza la 
vesprada literària Nit de Sant 
Jordi, que se celebra el 30 d’abril a 
Perpinyà. Durant aquesta vetllada 
s’atorguen premis d’assaig, de joves 
escriptors, de poesia, de narrativa 
per a infants i de reportatge de 
premsa. A més a més, també 
s’organitza la conferència “1714: 
Catalunya i la guerra de successió” 
a càrrec de Joan Peytaví, mestre 
de conferència a la Universitat de 
Perpinyà i membre de la secció 
filològica de l’IEC.

A l’abril se celebra el Superdissabte 
amb l’objectiu d’ampliar la 
mobilització per construir un país 
millor i al mateix temps recollir 
les opinions dels socis sobre 
l’entitat. El Centre Cívic Molí 
de Vent de Vilanova i la Geltrú 
acull la cinquantena de socis que 
participen als debats sobre el 
paper de l’entitat a la comarca, la 
implicació dels joves o el suport 
a la tasca educativa dels centres 
educatius.

teRRitORi



50 51

La Garrotxa
LA FLAMA DEL CANIGÓ
ARRIBA A LA GARROTXA

Gironès
PREMI SAMBORI I CONCURS
DE MONÒLEGS 

La Selva
PARAULES NOCTURNES

Lleida
NI UN PAS ENRERE

A la Garrotxa un dels 
esdeveniments més participatius, 
malgrat la pluja, és la portada 
de la Flama del Canigó. Arribat 
a gairebé tots els pobles i s’hi  
impliquen una cinquentena 
d’entitats de tota la comarca. 
Fa goig de veure grans i petits 
il.lusionats per un projecte comú.

Amb el títol “Estenem poesia” 
s’omple el pont Eiffel de Girona 
amb poemes que els ciutadans 
es poden endur i posar-ne 
de nous. Durant el matí, en 
col·laboració amb Fem Ràdio, 
diversos alumnes llegeixen els 
seus treballs guanyadors del Premi 
Sambori Girona-Catalunya Nord. 
Finalment, a la tarda, se celebra 
el primer Concurs de monòlegs 
en català, on persones amateurs 
posen a prova les seves habilitats.

Òmnium La Selva i l’Ajuntament 
de Santa Coloma van celebrar el 
passat juliol la desena edició del 
cicle PARAULES NOCTURNES, 
amb una versió teatralitzada 
de la vida de Joan Maragall 
titulada MARAGALL A CASA, 
la presentació de la jove poeta 
Blanca Llum Vidal i, finalment, 
un espectacle de dansa i música 
titulat AssaonART.

El 14 de juliol, Òmnium Lleida-
Ponent convoca la ciutadania a 
una concentració de protesta a 
causa del pacte signat pel nou 
govern de la Paeria amb C’s, 
que inclou la modificació del 
Reglament d’Usos Lingüístics. 
La protesta dels lleidatans té 
continuïtat el 23 de juliol, quan 
Òmnium, conjuntament amb la 
Plataforma per la Llengua, defensa 
al ple de l’Ajuntament una moció 
perquè no es canviés l’esmentat 
Reglament. 
Per la llengua, ni un pas enrere!

teRRitORi
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Mataró - Maresme
CICLE “LA CONSTRUCCIÓ
DEL NOU ESTAT”

Osona
LA RENOVADA MARXA DELS 
VIGATANS

Ripollès
ÈXIT DE PARTICIPACIÓ A LA 
MARXA DE TORXES 

Rubí
EL POEMA DE NADAL

Òmnium Mataró-Maresme 
organitza el cicle de conferències 
“La construcció del nou estat”. 
Al llarg de quatre sessions, el 
cicle fa reflexionar sobre el futur 
del nostre país i del que caldrà 
canviar quan siguem un nou 
estat d’Europa. Ho fa de la mà 
de convidats com Raül Romeva, 
Antonio Baños, Ismael Palacín, 
Arcadi Oliveres i Jaume López.

La vigília de l’11 de setembre acull 
una renovada Marxa dels Vigatans 
que aplega 3.500 persones. Sota la 
direcció artística dels Comediants 
es busca un format més compacte, 
visual, sensitiu i divulgatiu, i 
que alhora respecti els elements 
més representatius d’aquesta 
commemoració històrica i 
reivindicativa.

La Marxa de Torxes de la vigília 
de la Diada d’aquest any és 
a Camprodon i és un èxit de 
participació i d’entusiasme. L’acte 
comença amb la concentració dels 
assistents davant del Monestir. La 
Marxa comença a dos quarts de 
10 del vespre passant per carrers 
i places del centre i, és clar, també 
per l’emblemàtic Pont Nou. La 
marxa transcorre en silenci fins 
arribar a l’Ajuntament, on per 
primera vegada aquest 2015 hi ha 
penjada l’estelada.

El Nadal arriba a Rubí des de fa 
5 anys acompanyat de El Poema 
de Nadal, una representació 
teatral amb dansa, música i cant 
del poema escrit per Josep Maria 
de Sagarra que parla del misteri 
nadalenc i que és possible gràcies 
a l’esforç i dedicació de diverses 
entitats rubinenques. Cada dos 
anys canvia el seu director i això 
permet que cada representació 
aporti al públic una experiència 
diferent, plena d’originalitat i 
innovació.

teRRitORi
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Sabadell
SESSIONS D’EXPERIMENTACIÓ 
AMB TÈRBOL ATZUR

Sant Cugat
X PREMI PERE FERRER DE
NARRATIVA HISTÒRICA BREU

Solsonès
SEGUINT LES PITJADES
DE L’EXILI

Tarragonès
US ANY DEDICAT A LA
RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA

Al maig, Can Capablanca acull 
dues sessions de Tèrbol atzur, 
missatges artistico-reivindicatius, 
de poesia, dansa, música i altres 
disciplines artístiques i respon a 
la consigna “L’art sempre és un 
crit de rebel·lia”. Tèrbol atzur vol 
demostrar que, des de qualsevol 
manifestació artística, es pot ser 
crític i reivindicatiu mitjançant un 
format que aboca a una avaluació 
conjunta de l’experimentació.

El Premi Pere Ferrer, que té com 
a objectiu potenciar entre els 
més joves l’afecció a l’escriptura 
i el coneixement de la nostra 
història, arriba a la 10a edició. 
Any rere any ha anat augmentant 
el grau de participació i, segons 
Joan Tres, president del jurat, els 
relats guanyadors tenen un molt 
bon nivell. L’acte de lliurament és 
presidit pel regidor de Cultura, 
Xavier Escura, la regidora Ester 
Salat i pel director del Museu, 
Lluís Campins, als qui acompanya 
la nostra presidenta Maria Rosa 
Caballé.

18 d’abril, sortida a Elna i 
Argelers. L’activitat aplega 
una quarantena d’assistents, 
majoritàriament socis i sòcies 
d’Òmnium Solsonès, amb 
Assumpta Montellà com a guia.
Al matí, visitem la platja 
d’Argelers, i fem una ofrena 
al cementiri dels espanyols. A 
continuació, visitem Cotlliure, 
seguint les petjades d’Antonio 
Machado i a la tarda, ens atansem  
al món l’Elisabeth Eidenbenz, la 
Maternitat d’Elna. 
Una visita d’un alt contingut 
històric i emotiu.

Coincidint amb el setanta-
cinquè aniversari de la mort 
del president Lluís Companys, 
Òmnium Tarragonès organitza, 
en col·laboració amb la Comissió 
Lluís Companys, més d’una 
desena d’actes a l’entorn de la 
seva figura i amb voluntat de 
recuperar la memòria del nostre 
passat més recent.
Entre el 15 i el 19 d’octubre es 
duen a terme un seguit d’actes 
d’homenatge amb la participació 
de la societat civil de la comarca.

teRRitORi
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Terrassa
LA NIT DEL MISTERI PREMIA 
UNA NOVEL·LA D’INTRIGA

Terres de l’Ebre
NOUS PREMIS NEUS GRÀCIA I 
ESPECIALS D’ÒMNIUM EBRE

Vallès Oriental - Granollers 
LA FESTA DE LES LLETRES 
CATALANES

La Nova Jazz Cava de Terrassa 
acull una nova edició de la vetllada 
literària de la Nit del Misteri que, 
any rere any convoca Òmnium 
Terrassa. Llorenç Capdevila és el 
guanyador del 24è premi Ferran 
Canyameres de Novel·la amb 
l’obra titulada ‘Pacte de silenci’.

Els Especials d’Òmnium Ebre 
porten el Sambori als centres 
d’educació especial equiparant 
la situació amb el País Valencià 
on aquests centres ja hi estan 
integrats. El Neus Gràcia reconeix 
la tasca dels docents de l’àrea 
de llengua i literatura catalana, 
essent Mercè Gimeno la primera 
guardonada. El lliurament dels 
premis té lloc el 14 de març a 
l’Institut Terra Alta de Gandesa i 
els textos premiats s’editen dins la 
col·lecció “Tastets”.

Òmnium Cultural celebra la 26a 
Festa de les Lletres Catalanes 
del Vallès Oriental en ple centre 
de Granollers. Com a novetat 
principal hi ha el canvi de format, 
però també el de contingut.
Pel que fa al lliurament de premis, 
se celebra a la Sala Tarafa i 
compta amb Candela Figueras 
i Xavier Pérez Esquerdo com a 
presentadors.

L’Hospitalet Llobregat
CONTE GEGANT COL·LABORA-
TIU PER SANT JORDI

Amb la voluntat de treballar la 
lectura i l’escriptura en llengua 
catalana a la ciutat, durant la 
Diada de Sant Jordi tots els 
infants poden participar en un 
conte col·laboratiu gegant. Cada 
un d’ells escriu una frase que va 
estirant la història. Dues setmanes 
després, la canalla i les seves 
famílies participen d’una festa 
amb xocolatada i animació, on els 
fan entrega de l’edició en paper del 
conte que han escrit entre tots i 
totes.
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Barcelona - Eixample
ASSEMBLEA CONSTITUENT I 
ACTE PÚBLIC DE PRESENTACIÓ

Barcelona - Les Corts
ÈXIT EN LA PRIMERA MARXA 
DE TORXES DE LES CORTS.

Barcelona - Ciutat Vella
CONEIXENT ELS BARRIS I LES 
SEVES HISTÒRIES

Barcelona - Gràcia
ESCOLA EN CATALÀ

El 16 d’abril té lloc al Palau Robert 
l’assemblea constituent i acte 
de presentació de la nova seu 
d’Òmnium Eixample; que compta 
amb la participació de Laura 
Borràs, Montserrat Carulla, Xavier 
Antich i Muriel Casals.
Òmnium Eixample vol contribuir 
a alliberar, desplegar, projectar i 
compartir la llengua, la cultura i el 
país.

El 10 de setembre com és tradició 
arreu se celebra la Marxa de torxes 
per la Independència. Perquè 
Òmnium Les Corts també en 
tingui convoquem per primera 
vegada els veïns i veïnes a la Torre 
Rodona per començar la 1a Marxa 
de Torxes a Les Corts.

Aquest 2015 comença un projecte 
per a donar a conèixer de primera 
mà diversos aspectes de la història 
dels barris de Ciutat Vella. En 
cicles de tres conferències cada 
un, repassem tots i cada un dels 
barris. A la primavera és el torn 
del Raval, mentre que a la tardor-
hivern, la Barceloneta n’és la 
protagonista. 

Jornada familiar i reivindicativa 
per l’escola en català.
Un any després de la gran 
manifestació de Som Escola, des 
d’Òmnium Gràcia sortim al carrer 
per seguir reivindicant l’escola 
que volem. Així, el dissabte 13 de 
juny omplim la plaça Revolució 
de canalla, samarretes, somriures, 
pintures i reivindicacions. Un 
centenar de famílies tenen l’ocasió 
de reflexionar sobre l’escola del 
nou país i els nens i nenes la 
dibuixen en una samarreta. 

teRRitORi
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Barcelona - Sants-Montjuïc
COMPARTIM PAÍS
A SANTS-MONTJUÏC

Per segon any, l’equip de cohesió 
organitza una sortida per donar 
a conèixer el país. Conjuntament 
amb la CAL, els grups de Xerrem 
i de Junts visiten Igualada per 
compartir el coneixement del país. 
El recorregut a peu pel centre 
inclou el Museu del Traginer, on 
es veu l’evolució dels mitjans de 
transport d’animals. Una sortida 
per cohesionar i donar a conèixer 
el nostre país.

teRRitORi
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Òmnium continua creixent a la xarxa. La suma de nous seguidors 
en les diferents xarxes és remarcable: gairebé 67.000 ‘M’agrada’ a 
Facebook, prop de mig miler de visualitzacions a Youtube, gairebé 
100.000 seguidors a Twitter i 766.000 visites al web en un any. Destaca 
Instagram, on superant els 1.200 seguidors, hem duplicat els de 2014.

cOmunicAció

El 2015 ha estat marcat per un 
intens cicle electoral arreu dels 
Països Catalans, amb canvis de 
govern als principals ajuntaments 
del país, i governs autonòmics 
balear i valencià.
Des de la Federació Llull, 
conformada per Acció Cultural 
del País Valencià, Obra Cultural 
Balear i Òmnium Cultural, es 
valora de manera molt positiva la 
nova correlació de forces. 
Un any més s’ha seguit treballant 

de manera conjunta en diferents 
activitats, com la Flama del 
Canigó, el Premi Sambori o 
l’informe anual de l’Observatori 
de la Llengua Catalana. Cal 
destacar també l’ingrés a la xarxa 
europea ELEN. A més a més, s’ha 
potenciat la Comissió Cívica del 
Tricentenari creada a Mallorca,
els actes al voltant de les 
respectives diades nacionals
o bé el 700è aniversari de la mort 
de Llull. 

la federació llull
encara amb energies
el nou cicle polític

fedeRAció LLuLL

Clica a les icones per accedir a les nostres xarxes soccials

2015
100.000

2014
79.660

2015
500.000

2014
385.000

2015
67.000

2014
55.000

2015
1.200

2015
766.000

2014
1 milió
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Òmnium exposa el full
de ruta 2015 a la
vi trobada nacional

Jordi cuixart és
proclamat nou president 
d’Òmnium

tRebALLARem incAnSAbLement peR
A un pAíS miLLOR i mÉS JuSt

La VI Trobada Nacional aplega més de 200 persones -entre la junta 
directiva, presidents i membres de juntes territorials i l’equip
tècnic- sota el lema”Construïm Òmnium. Constituïm un país”
Muriel Casals, dóna la benvinguda als assistents,
encoratjant-los a treballar per un 2015 ple de reptes, amb l’horitzó
de guanyar les eleccions plebiscitàries del proper 27 de setembre.
Tot seguit, el vicepresident Joan Abellà és l’encarregat de presentar 
una enquesta interna sobre Òmnium.
Posteriorment, diferents grups de treball debaten sobre el 
funcionament i el futur de l’entitat, la participació dels socis i sòcies, 
i la interacció amb la realitat dels barris i ciutats, a més de reflexionar 
sobre com es poden enfortir els projectes de l’entitat sobre llengua, 
cultura i cohesió del país. Òmnium Cultural renova el 

desembre de 2015 la seva junta, 
amb la proclamació de Jordi 
Cuixart com a nou president 
i Marina Llansana i Joan 
Vallvé com a vicepresidents. 
«Treballarem incansablement 
per a un país millor i més just. 
Estem convençuts que es pot 
ampliar la base social a favor de la 
independència i serà un eix de la 
nostra actuació» afirma Cuixart, 
davant uns 300 socis i diversos 

representants polítics
i socials. “En el tram final del 
procés sobiranista, el nostre 
compromís amb la majoria 
política del 27S és absolut.
Si cal, estem preparats per a
noves mobilitzacions, però 
el paper central és ara de les 
institucions. Als partits els 
demanem sentit d’Estat.
l al nou Estat li exigim que sigui
de tothom”, afegeix el flamant 
president Cuixart.

entitAtentitAt
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ACTIU

A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible

1. Aplicacions informàtiques

2. Altres immobilitzats intangibles

II. Immobilitzat material

1. Terrenys i construccions

2. Instal·lacions tècniques, maquinària i utillatge

3. Mobiliari i equips per a processament d’informació

III. Inversions immobiliàries

1. Terrenys i béns naturals

2. Construccions

VI. Inversions financeres a llarg termini
1. Instruments de patrimoni

2. Altres actius financers

B) ACTIU CORRENT
I. Existències

6. Acomptes

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis

2. Altres deutors

7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques

III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini
1. Altres actius financers

IV. Inversions financeres a curt termini
1. Altres actius financers

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents
1. Tresoreria

TOTAL ACTIU (A + B)

Exercici 2014

3.655.536,99
38.360,09

36.273,49

2.086,60

3.156.240,69 
3.072.973,96

64.012,85

47.850,01

454.613,51
322.082,13

132.531,38

6.322,70
17.462,70

6.322,70

2.339.323,94
1.001,00
1.001,00

229.978,72
181.864,43

15.000,00

49.251,25

1.092,57
1.092,57

0,00
0,00

2.091.114,69
2.091.114,69

5.994.860,93

Exercici 2015

3.603.826,16
17.469,40

15.744,54

1.724,86

3.118.578,40
3.015.620,92

59.154,54

43.802,94

450.125,63
322.082,13

128.043,50

17.652,73
30.03

17.622,70

2.070.357,39
00,00
00,00

359.199,54
279.188,61

48.620,00

31.390,93

1.408,83
1.408,83

600.000,00
600.000,00

1.109.749,02
1.109.749,02

5.674.183,55

Notes de la memòria

7

5

6

9

9

9

9

PATRIMONI NET I PASSIU

A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
I. Fons socials

1. Fons socials

II. Excedents d’exercicis anteriors
1. Romanent

2. Excedents negatius d’exercicis anteriors

IV. Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries

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

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts

2. Donacions i llegats de capital

B) PASSIU NO CORRENT

I. Provisions a llarg termini

II. Deutes a llarg termini

1. Deutes amb entitats de crèdit

2. Altres deutes a llarg termini

C) PASSIU CORRENT

II. Deutes a curt termini

1. Deutes amb entitats de crèdit

2. Altres deutes a curt termini

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar

1. Proveïdors

2. Creditors varis

3. Personal (remuneracions pendents de pagament)

4. Altres deutes amb les Administracions Públiques

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

Exercici 2014

2.770.564,16
1.690.026,04

300,51
300,51

1.730.875,11
1.730.875,11

0,00

0,00
-41.149,58

1.080.538,12
1.080.538,12

2.120.763,59
0,00

2.120.763,59
2.089.363,59

31.400,00

1.103.533,18
114.230,85

112.372,24

1.858,61

989.302,33
756.249,89

58.354,81

26.041,59

148.656,04

5.994.860,93

Exercici 2015

2.722.983,06
1.660.675,44

300,51
300,51

1.645.766,78
1.730.875,11

-85.108,33

43.958,75
-29.350,60

1.062.307,62
1.062.307,62

2.209.852,83
200.000,00

2.009.852,83
1.978.452,83

31.400,00

741.347,66
112.983,52

110.759,55

2.223,97

628.364,14
410.875,86

101.923,42

29.253,81

86.311,05

5.674.183,55

Notes de la memòria
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bALAnÇ AbReuJAt
A 31 de deSembRe de 2015

bALAnÇ AbReuJAt
A 31 de deSembRe de 2015

els comptes del 2015

cOmpteS 2014 cOmpteS 2014
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1. Ingressos per les activitats
a) Vendes i prestacions de serveis

b) Quotes de socis

c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors

d) Subvencions oficials a les activitats

e) Donacions i altres ingressos per activitats

2. Ajuts concedits i altres despeses
a) Ajuts concedits

5. Aprovisionaments
a) Consums i deteriorament d’existències

6. Altres ingressos de les activitats
a) Ingressos per arrendaments

b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent

7. Despeses de personal
8. Altres despeses d’explotació

a) Serveis exteriors

a.2) Arrendaments i cànons

a.3) Reparacions i conservació

a.4) Serveis profesionals independents

a.6) Assegurances

a.7) Serveis bancaris

a.8) Publicitat, propaganda i relacions públiques

a.9) Subministraments

a.10) Altres serveis

b) Tributs

c) Pèrdues, deteriorament i valoració de provisions per operaciones de les activitats

9. Amortizació de l’immobilitzat
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat de l’exercici
13. Altres resultats
I) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ

14. Ingressos financers

15. Despeses financeres

II) RESULTAT FINANCER
III) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS

19. Impostos sobre beneficis

IV) RESULTAT DE L’EXERCICI

Exercici 2014

6.644.526,95
267.717,79

2.707.735,95

3.092.352,63

281.043,14

295.677,44

-88.613,29
-88.613,29

-198.337,63
-198.337,63

82.390,19
76.462,69

5.927,50

-1.248.232,43
-5.182.262,45

-5.167.301,46

-119.941,19

-99.482,94

-2.701.663,73

-15.388,30

-60.815,05

-1.148.886,29

-75.007,12

-946.116,84

10.039,01

-25.000,00

-84.341,23
21.210,68
27.448,25
-26.210,96

2.805,62
-17.744,24
-14.938,62
-41.149,58

-41.149,58

Exercici 2015

5.575.312,56
128.369,02

3.284.706,12

1.778.329,29

221.576,79

162.331,34

-143.657,75
-143.657,75

-118.015,19
-118.015,19

82.134,66
81.880,95

253,71

-1.405.898,25
-3.749.230,77

-3.725.040,28

-133.827,74

-90.994,17

-1.729.318,46

-14.010,16

-61.864,86

-1.142.026,02

-73.958,87

-479.040,00

-33.983,98

9.793,49

-80.850,39
18.230,50

-197.313,48
-19.288,11

2.631,16
-12.693,65
-10.062,49
-29.350,60

-29.350,60

Notes de la memòria

14.8
12.2
14.7

14.2

14.3

14.4

8

5,6,7
12

14.6

cOmpte de ReSuLtAtS
AbReuJAt exeRcici 2015

A més dels socis i sòcies, gràcies a la complicitat d’entitats, 
institucions i empreses molt diverses hem fet possible la gran 
activitat d’Òmnium arreu del territori. 

Obra Social la Caixa
Moritz
ABACUS
ANC per la campanya “Ara és l’hora” 
Institut Innova
Ecoserveis

cOmpteS 2014 cOmpteS 2014

AgRAïment
ALS cOL·LAbORAdORS

pAtROciniS
i cOL·LAbORAciOnS
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