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Referèndum 
La llibertat és a les nostres mans
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A totes pel referèndum i la llibertat!
 
Estimats socis i sòcies, com veureu en aquestes pàgines, seguim treballant intensa-
ment al servei de la construcció de la República Catalana, d’un projecte de país que 
afronta de ben segur els moments més decisius.
 
L’Estat espanyol continua negant-nos el dret a votar sobre la independència i la de-
mocràcia està més amenaçada que mai a Catalunya. L’ofensiva de sentències políti-
ques ha inhabilitat un expresident de la Generalitat i tres exconsellers per posar les 
urnes en la consulta del 9N. Tot plegat, un despropòsit que hem denunciat amb sere-
nor, però també amb fermesa. No en tingueu cap dubte, no deixarem ningú pel camí.
 
De fet, Òmnium també és víctima d’aquests embats de l’Estat. Volen silenciar-nos 
amb multes, però sabeu que venim de lluny i que som més forts que mai, amb més de 
64.000 socis i 40 seus arreu del territori. Franco no va poder acabar amb Òmnium, 
així que ara tampoc no podran arrencar la mata de jonc del moviment sobiranista.
 
Manllevant Estellés, en aquesta diada de Sant Jordi circularà una gran consigna, se-
cretament i de mà en mà, per tot el poble: la rosa de paper de l’esperança compar-
tida d’aconseguir un país lliure. No perdem la perspectiva: avancem decididament 
cap al referèndum que, abans de l’octubre, donarà resposta a la voluntat majori-
tària, representada pel Pacte Nacional pel Referèndum.
 
Òmnium, doncs, està i estarà sempre al servei de la victòria del sí a la independèn-
cia, l’únic instrument útil per garantir una millor qualitat de vida per als catalans. 
Des de la diversitat, que ens fa més rics, som i serem un sol poble per defensar les 
llibertats nacionals i els drets democràtics. No hi ha prou presons per segrestar la 
voluntat pacífica i democràtica del poble de Catalunya. Vosaltres, nosaltres, tots... 
no ho permetrem.
 
Seguim sembrant llavors de complicitat arreu i amb tothom, compartint la llengua i 
la cultura, al servei de l’educació i la cohesió social. En aquest sentit, la campanya 

“Lluites compartides” ha fet un reconeixement sincer a tots els catalans que tam-
bé han forjat el que som avui com a país. Normalitzem l’imaginari col·lectiu sense 
deixar de compartir el Sambori, el VOC, el Premi d’Honor, la Nit de Santa Llúcia o la 
Flama del Canigó que agermana els Països Catalans. I fem xarxa amb altres projectes, 
com el de “Lliures de pobresa, exclusió i desigualtats”.

No ho oblidem: la nostra història també compta amb grans èxits compartits. Re-
cuperem l’autoestima col·lectiva com a garantia per assolir tots els reptes que ens 
proposem. Conscients que res no ens serà regalat, tenim clar que, amb la màxima 
unitat, serenitat i responsabilitat, la llibertat és a les nostres mans. Gràcies pel vos-
tre compromís. Seguim i seguirem. Ho tenim a tocar i no ens fallarem!
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La campanya a favor del referèndum 
compta amb el suport de les institucions, 
les entitats i la societat civil que s’han 
adherit a la primera de les accions que 
s’han impulsat: el Pacte Nacional pel 
Referèndum (PNR).

L’objectiu és recollir adhesions per 
demostrar el suport, tant de dins com de 
fora del nostre país, a la celebració del 
referèndum que permetrà decidir sobre el 
futur polític de Catalunya.

La mobilització aplega milers d’entitats 
socials, culturals i polítiques, i amb quinze 
dies es van aconseguir superar les 100.000 
adhesions al Manifest, un document que 
recull l’aspiració transversal de treballar 
perquè la celebració d’un referèndum sigui 
possible i els catalans puguin votar sobre el 
seu futur polític com a nació.

Presentació dels Pactes 
Locals pel Referèndum
Durant els mesos d’abril i maig es presenten 
els diversos actes del PNR als municipis 
catalans, unes presentacions que aniran a 
càrrec, principalment, de les entitats que 
han impulsat la campanya.

Un Sant Jordi d’adhesions
Per la diada de Sant Jordi, les entitats 
activen una campanya massiva d’adhesions 
al Pacte Nacional pel Referèndum. A través 
de l’etiqueta #votoreferèndum i d’un 
seguit de raons per defensar la votació,  
les entitats volen arribar a tots els catalans 
per aconseguir el màxim suport i blindar el 
referèndum d’aquest setembre. Per això, 
s’habilitaran un miler de punts de recollida  
i es mobilitzaran més de dos mil voluntaris.

Òmnium es bolca 
en la campanya  

per blindar el  
referèndum i  

ultima els  
preparatius d’una 
gran campanya a  

favor del Sí

#votoreferèndum
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Manifest transversal
El Comitè Executiu del Pacte va rebre 
l’encàrrec d’elaborar un Manifest que 
recollís aquesta aspiració transversal. 
El dia 1 de febrer, el Plenari del Pacte va 
aprovar el text proposat pel Comitè.

El grup coordinador del Pacte, liderat per 
Joan Ignasi Elena, s’ha reunit amb els 
grups polítics del Congrés dels Diputats i 
també del Parlament. L’objectiu de la visita 
a Madrid va ser “fer pedagogia i explicar 
què és el Pacte Nacional pel Referèndum, 
un espai de trobada d’entitats on es 
reivindica el referèndum com l’eina per 
solucionar el futur polític de Catalunya, 
exercint el diàleg i el vot”. Entre les 
trobades mantingudes, destaca la bona 
acollida de Podemos, l’únic partit d’àmbit 
estatal que va rebre els representants 
del Pacte Nacional pel Referèndum. PP, 
PSOE i Ciutadans, per la seva banda, van 
rebutjar la trobada. També es va reunir 
amb EH Bildu, Partit Nacionalista Basc, 
Esquerra Republicana de Catalunya, 
PDeCAT i Unidos Podemos-En Comú 
Podem-En Marea.

Una eina útil
Joan Ignasi Elena reivindica la tasca del 
PNR com una eina “útil” que treballa amb 
l’objectiu de “mirar als ulls aquells que 
neguen el referèndum i dir-los que no 
s’amaguin més rere mentides”. Una altra 
feina del PNR, segons Elena, és “bastir 
ponts sòlids dins el catalanisme polític per 
garantir-ne la cohesió”.

Al Congrés i al 
Parlament
El grup coordinador del PNR 
treballa per fer arribar el 
Manifest a tots els grups 
polítics catalans i d’àmbit 
estatal i per seguir-hi sumant 
adhesions. Fins ara ha viatjat 
a Madrid per buscar suports 
al Congrés dels Diputats i 
també ha fet una primera 
ronda de contactes amb 
els grups parlamentaris de 
JxSí, PSC, CSQP i la CUP. La 
presidenta del Parlament, 
Carme Forcadell, també ha 
rebut els membres del grup 
Joan Ignasi Elena, Francesc 
de Dalmases, Carme-Laura 
Gil, Itziar González, Carme 
Porta, Francesc Pané, Maite 
Arqué i Jaume Bosch.

Per Sant Jordi s’impulsa 
una recollida massiva 
d’adhesions al Pacte, 
amb un miler de 
punts de recollida de 
signatures
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Entitats i partits 
sobiranistes units pel Sí
En les properes setmanes arrenca la 
campanya per guanyar el referèndum que 
tindrà lloc el mes de setembre d’enguany, 
que Òmnium impulsarà al costat de les 
entitats i els partits sobiranistes.

Òmnium i l’Assemblea Nacional Catalana, 
com en les últimes mobilitzacions massives 
amb motiu de l’Onze de Setembre i també 
per defensar la democràcia i denunciar la 
judicialització de la poítica, treballaran 
conjuntament els mesos que venen per la 
unitat. Òmnium també organitzarà accions 
amb la resta d’entitats sobiranistes i els 
partits independentistes.

País petit  
que viu intensament
Durant aquests mesos se celebraran petits 
actes a totes les comarques i grans actes a 
les principals capitals del país, unes accions 
que permetran explicar a tots els catalans i 
al món els beneficis de la construcció d’un 
país nou i com volem que sigui: un país 
més just, més cohesionat i més culte.

Aconseguir la màxima participació i la 
victòria del Sí al referèndum són els dos 
objectius principals pels quals Òmnium 
es mourà per tot el país. Cada entitat 
sobiranista i cada partit polític posarà 
l’accent en els seus actes, però, tot i així, 
totes les accions compartiran finalitat.

 
 
 
En una Catalunya forjada per les diverses 
lluites compartides que ens configuren 
com a poble, Òmnium mantindrà ferm el 
compromís de no deixar-se ningú pel camí. 
Perquè tots serem ciutadans fundacionals 
del nou país. Des de l’entitat, que té 56 
anys d’història, es manté el convenciment 
que l’estat propi és la millor eina per 
aconseguir un país més digne per a tothom.

Votarem i  
guanyarem
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“Comencem una campanya 
arreu del país per votar i guanyar”

El país que volem ser
Òmnium explicarà al llarg dels mesos que 
venen els beneficis de la República que 
volem construir, “un país més just, més 
cohesionat i més culte”, tal com va dir el 
president, Jordi Cuixart, en l’Assemblea 
General Ordinària d’Òmnium que va 
tenir lloc el 28 de gener d’enguany. En la 
trobada es va aprovar que l’entitat impulsi 
la campanya pel Sí: “Diàleg és referèndum 
i referèndum és democràcia. Apostem 
per una campanya unitària amb totes les 
entitats sobiranistes”, una proposta que va 
comptar amb un ampli consens per part 
dels socis.

La campanya per la 
independència de 
Catalunya
“Som el país de la mobilització permanent, 
pacífica i cívica, el país que avança quan 
la gent es mou”, afirma Jordi Cuixart, i 
justament el procés sobiranista n’és la 
millor demostració. Des del 2010, quan 
Òmnium va organitzar la primera de les 
manifestacions a favor del dret a decidir, els 
catalans hem sortit al carrer cada Onze de 
Setembre per reivindicar que volem votar 
i volem construir la República Catalana. 
La força de la gent ha estat i continua sent 
la que ha mantingut viu el procés i la que 
farà possible el Sí al referèndum amb una 
participació àmplia.

Aquest setembre votarem. 
Votarem i guanyarem.  
El món sencer escoltarà 
la veu d’un poble que 
reclama poder decidir.

Hi has de ser
Democràcia, unitat, força i victòria són 
només alguns dels valors que Òmnium ha 
defensat i seguirà  defensant per culminar 
aquest procés amb la nova República. 
Tal com ha dit Jordi Cuixart en diverses 
ocasions, “la democràcia es guanya a les 
urnes i es defensa al carrer”.

“Volem construir un país més just, més 
cohesionat i més culte, i treballarem per 
aconseguir-ho sense deixar-nos ningú 
pel camí”

Acte de suport unitari als representants polítics jutjats el passat 6 de febrer.
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Adam Casals
Delegat del Govern a Àustria

“A Europa hi ha  
el convenciment 
que la ciutadania  
de Catalunya 
haurà de votar  
i pronunciar-se  
sobre el seu futur”

 Laura Pinyol

El 10 de febrer d’enguany, el dia que Òmnium va rebre 
l’avís d’embargament de 240.000 €, es va fer soci d’Òm-
nium. Benvingut. Per què ara?
Fa molt de temps que me n’hauria d’haver fet soci, 
perquè se us ha de felicitar de manera entusiasta per 
la bona feina de tots aquests anys. Al seu dia ja li ho 
vaig prometre a la Muriel Casals.  Quan es va fer públic 
l’embargament —per cert un gran escàndol— vaig dir-
me “ja n’hi ha prou!”. Per casualitat era a Barcelona i 
vaig anar corrents a la seu nacional d’Òmnium a fer-
me’n soci de seguida. La meva dona, que és alemanya 
i catalana d’adopció, també s’hi ha apuntat.

Vostè és el delegat del Govern a Àustria i el responsable 
de relacions amb Hongria, Txèquia, Eslovàquia, Eslovènia 
i Croàcia. Estats recents. Com veuen la determinació de 
Catalunya de celebrar un referèndum? 
L’acció exterior catalana i el coneixement de la rea-
litat al nostre país generen simpaties arreu, a  vega-
des de forma inesperada. Tenim uns grans aliats en 
el comportament del govern espanyol i el seu aparell 
diplomàtic, amb unes maneres de fer més pròpies del 
segle XIX que no pas del segle XXI. Sovint es compor-
ten de manera gairebé abusiva amb els països petits i 
mitjans de la Unió Europea. Però en realitat haurien de 
tenir una actitud més humil: l’Estat espanyol és un ge-

gant amb peus de fang, marcat per un deute extern al-
tíssim i els dubtes de la comunitat internacional sobre 
la seva capacitat per fer-hi front, sobretot si s’apugen 
els tipus d’interès a mitjà termini.
Als estats de creació recent ens entenen perquè han 
passat per realitats semblants. Qualsevol eslovè d’una 
certa edat sap que la seva bandera va onejar per pri-
mera vegada en uns Jocs Olímpics a Barcelona, i això 
ens  uneix perquè els catalans també ho recordem. 
Però a aquests països també hi anem a aprendre. No 
només sobre com es va fer la seva independència en 
cada cas, en els encerts i en els errors, sinó també en 
relació amb les estructures i la configuració dels seus 
estats.

Un informe de començaments d’any del CNI deia que tre-
ballàveu amb molta determinació aquestes relacions amb 
els estats... què hi diu?
No hem vist l’informe; només en suposem l’existència 
a través d’un article d’un autor de la premsa ultracon-
servadora de Madrid. Tot l’equip d’Exteriors treba-
llem amb molta determinació, i la nostra obligació és 
generar simpaties per Catalunya a tots els nivells en 
els països en els quals treballem. En el cas de la nos-
tra Delegació a Viena, actualment són vuit països de 
l’Europa central i de l’est. Per a nosaltres és un honor 
formar part d’aquest Departament i d’aquest equip, 
especialment en aquest moment tan prometedor per al 

Adam Casals (1973) és 
el delegat del Govern 
a Àustria. Expert en 
serveis d’assessoria 
estratègica i comu-
nicació en relacions 
internacionals, s’ha 
especialitzat en els paï-
sos centreeuropeus i 
de parla alemanya. Ha 
col·laborat amb think 
tanks  com l’Institut 
Alemany de Política 
i Seguretat Inter-
nacional i el CIDOB. 
Col·labora amb el diari 
Ara i la revista Catalan 
International Review. És 
coautor del Llibre Blanc 
de Barcelona, capital d’un 
nou Estat.
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nostre país. Probablement, no hi ha cap altre servei 
d’Exteriors al món que s’estigui preparant per al que 
vindrà a Catalunya en els propers mesos, si la ciuta-
dania així ho decideix: el naixement d’un nou Estat 
independent, amb tot el que això suposa.

La Delegació té relació amb estats que han aconseguit 
la seva independència per vies molt diferents. No és el 
mateix Txèquia i Eslovàquia o Eslovènia que Croàcia. 
Què n’hem d’aprendre?
Un diputat del Parlament croat em va dir fa uns me-
sos: “Si t’ataquen, t’has de defensar!”. Feia poc, un 
polític eslovac m’havia dit textualment: “Què més us 
han de fer perquè feu el que heu de fer?”. Un membre 
del Govern txec em va dir fa un any: “No li ho diré 
oficialment, però vostès tenen les meves simpaties”. 
Un antic ambaixador d’Eslovènia va voler definir la 
situació al nostre país de la següent manera: “Vostès 
aconseguiran la independència si gestionen el tema 
lingüístic amb generositat. A Catalunya tots els ciu-
tadans han de ser-ho de primera classe”. “Exactament 
el que ara no passa a Espanya”, li vaig respondre. I 
vam riure plegats.

Veuen amb intranquil·litat que el govern espanyol no 
vulgui dialogar una solució pactada per a Catalunya? 
Quines pors li traslladen?
A tot Europa hi ha la sensació que aquest és un mo-
ment històric ple de conflictes. A les guerres de Síria 
i Ucraïna s’hi suma el conflicte a Macedònia, notícies 
preocupants a Bòsnia, les protestes a Romania i Bie-
lorússia, la crisi financera recurrent a Grècia, l’activa-
ció del procés del Brexit, l’ascens del populisme que 
per sort s’ha pogut frenar a Holanda... Alguns diuen 
que ara és un mal moment per fer la independència, i 
nosaltres diem que mai hi haurà un bon moment, que 
les coses històricament passen quan passen, agradi 
o no. 
Europa vol sobretot estabilitat. Sovint es coneix poc 
el que passa a Espanya i s’opina en primera instàn-
cia basant-se en prejudicis i dades esbiaixades. La 
nostra responsabilitat és també facilitar l’accés a la 
informació per tal que això no passi. En aquest sentit, 
l’experiència és molt positiva. Les persones amb qui 
parlem mostren un gran interès per saber què està 
passant en realitat, quin és l’abast de la tragèdia, per 
exemple, amb relació al deteriorament democràtic a 
l’Estat espanyol. Aquests dies, tothom ens pregunta 
sobre el cas de la presidenta del Parlament, la Carme 
Forcadell, o sobre la inhabilitació d’un diputat català 
al Congrés, en Francesc Homs. Ambdós casos es 
consideren d’extrema gravetat. I ajuden a entendre 
que sigui difícil dialogar quan l’altra part no vol parlar 
de res.

La ciutadania pot tenir la sensació que les relacions exte-
riors amb altres estats es fan amb molta discreció. Què 
els diríeu? 
A Exteriors fem la broma que quan estiguem a la llar 
d’avis fent partides de dòmino explicarem les batalle-
tes del que realment va passar. Sovint hi ha persones 

que es volen trobar amb nosaltres en llocs discrets, 
de manera no oficial, tot fent un cafè. Nosaltres es-
tem oberts a parlar amb tothom. I així ha de ser si 
volem aconseguir els nostres objectius de país. Es-
tem a les ordres del Govern, que ha rebut un mandat 
molt clar del Parlament, escollit pel poble sobirà. És 
un moment important i cal fer les coses ben fetes i 
amb serietat.

A Europa hi ha convenciment que el referèndum se ce-
lebrarà?
A Europa hi ha el convenciment que, en algun mo-
ment, la ciutadania de Catalunya haurà de votar 
i pronunciar-se sobre el seu futur. Aquesta és la 
manera neta i clara de fer les coses. Però també és 
veritat que ni els txecs ni els eslovacs van votar per 
decidir la seva independència, ni tampoc ho van fer 
els alemanys de l’Est a l’hora d’unir-se a l’Alemanya 
Federal.

Però la celebració i els resultats obliga els estats a posi-
cionar-se. No ho faran fins l’endemà?
Agraïm a la gran majoria d’estats europeus el seu si-
lenci oficial i respecte amb relació a la situació a Cata-
lunya. Hem d’entendre que ningú no es pronunciarà 
mentre els catalans i les catalanes no hàgim pres una 
decisió clara. A Lituània, en el primer any d’indepen-
dència, només un país els havia reconegut: Islàndia. 
La independència de Catalunya tindrà el reconeixe-
ment europeu, per pragmatisme i sentit comú, però 
hem d’estar preparats perquè això no passi el primer 
dia ni de forma automàtica. No oblidem, però, que els 
interessos nacionals de tothom juguen a favor nos-
tre. Ningú no dubta de la viabilitat d’un Estat català, 
ni del dinamisme de la seva economia, ni del fet que 
Catalunya serà un aportador net de fons a la Unió 
Europea. I d’aquests n’hi ha molt pocs. En aquest 
sentit, Catalunya té fins i tot avantatge respecte a 
Escòcia.

Des del centre d’Europa i la proximitat amb els Balcans 
la crisi dels refugiats és més propera. Quines mesures 
urgents haurien d’adoptar els estats europeus?
Una vegada un diplomàtic alemany em va dir: “Si Ca-
talunya hagués estat un país independent durant la 
crisi dels refugiats, i, per tant, un membre amb veu i 
vot al Consell Europeu, segur que aquesta crisi hau-
ria acabat d’una altra manera. Perquè vosaltres, els 
catalans, sou gent tossuda i positiva i segur que hau-
ríeu fet propostes constructives que haurien acabat 
buscant el consens i reeixint. I el resultat hauria estat 
molt més bo que l’actual”. La premsa alemanya qua-
lificava fa poc Barcelona de ciutat “anti-trend”, des-
prés de l’èxit col·lectiu de la manifestació a favor dels 
refugiats. Diverses associacions austríaques a favor 
de l’acolliment s’han posat en contacte amb la nostra 
Delegació a Viena des d’aleshores i estem buscant 
vies de col·laboració. Hi ha una part de la societat 
europea que es mostra solidària i que vol trobar solu-
cions. Quan Catalunya tingui veu i vot, estem segurs 
que serà més fàcil de trobar-les entre totes i tots.

“Ningú no dubta 
de la viabilitat d’un 
Estat català, ni del 
dinamisme de la seva 
economia, ni del fet 
que Catalunya serà un 
aportador net de fons 
a la Unió Europea”

“La nostra obligació 
és generar simpaties 
per Catalunya a 
tots els nivells en els 
països en els quals 
treballem”

“L’Estat espanyol 
és un gegant amb 
peus de fang, marcat 
per un deute extern 
altíssim i pels dubtes 
de la comunitat 
internacional sobre 
la seva capacitat per 
fer-hi front, sobretot 
si s’apugen els tipus 
d’interès a mitjà 
termini”
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LLUITES COMPARTIDES

Lluites compartides 
reconeix les mobilitzacions a favor del bé col·lectiu  

que han configurat el país actual

TESTIMONIS 
DEL FÒRUM

Raül Romeva “Moltes 
vegades, per atendre la crisi 
dels refugiats no fan falta els 
recursos; fa falta la voluntat 
política“

Arcadi Oliveres “Un 
immigrant i un refugiat són 
la mateixa persona: aquella 
que ha de sortir de casa seva 
per poder viure millor“

Òscar Camps “La jornada 
de 40 hores no la van 
aconseguir els polítics al 
Parlament; es va aconseguir 
al carrer“

Camil Ros “Estem en 
un moment en què calen 
respostes molt clares perquè 
a Catalunya augmenta el 
nivell de pobresa“

Anna Gabriel “No hi 
haurà alliberament nacional 
ni social si no hi ha un 
alliberament de gènere“

Jaume Asens “Això de 
primer la independència i 
després la resta em sona al 
78, quan es deia primer la 
democràcia i ja veurem“

Neus Munté “Només 
podrem disposar de les eines 
per revertir les desigualtats 
si tenim un estat propi“

Jordi Cuixart “Les lluites 
d’avui són la defensa de la 
sobirania, la democràcia, els 
drets socials“

Des del mes d’octubre passat, Òmnium ha impulsat la 
campanya de cohesió social més ambiciosa des de la  
societat civil: Lluites compartides.
 
“Sense lluita no hi ha conquesta” ha estat un dels  
principals lemes d’aquesta campanya, que ha servit 
d’homenatge, reconeixement i difusió de les lluites i 
les conquestes impulsades i guanyades per lluitadors 
anònims que han treballat per millorar el barri, el poble,  
la ciutat i, en definitiva, el país.

Lluites compartides ha posat en valor que tenim un passat 
compromès, un present per viure i un futur per compartir.



LLUITES COMPARTIDES

La Universitat de Barcelona ha estat 
escenari de nombroses mobilitzacions: 
el naixement de la Crida a la Solidaritat 
en Defensa de la Llengua, la Cultura i la 
Nació Catalanes o l’episodi protagonitzat 
pels estudiants quan van llançar l’estàtua 
de Franco per la finestra, l’any 1969. 
Precisament per això, s’hi va celebrar el 
Fòrum de Lluites compartides, amb taules 
rodones i xerrades al llarg de tot el dissabte 
5 de novembre.

La taula rodona d’obertura, ‘Catalunya da-
vant la crisi dels refugiats’, va comptar amb 
la presència del conseller d’Afers Exteriors, 
Raül Romeva; l’activista per la justícia social 
i la pau Arcadi Oliveres; la portaveu de Stop 
Mare Mortum, Beatriu Guarro, i el fundador 
de Proactiva Open Arms, Òscar Camps. 

Un sol eix nacional i social

El dret a un habitatge digne, la resistència 
en plena dictadura, la cultura, el moviment 
per la pau, la lluita pels drets de les perso-
nes amb discapacitat, la llibertat d’expres-
sió, la defensa de la llengua i les lluites eco-
logistes, entre d’altres, van ser algunes de 
les xerrades que va acollir el Fòrum.

“Catalunya és un país forjat gràcies a l’es-
forç de molta gent anònima.” Així s’expres-
sava el president d’Òmnium en la cloenda 
de la jornada, després de la taula ‘Drets 
socials i drets nacionals: camins paral·lels 
o confluents?’, amb Mònica Terribas com a 
moderadora i la participació de la conselle-
ra de la Presidència, Neus Munté; el con-
seller de Salut, Toni Comín; el quart tinent 
d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, 
Jaume Asens; la diputada de la CUP Anna 
Gabriel; el secretari general de la UGT, Ca-
mil Ros, i el secretari general de CCOO, 
Joan Carles Gallego.

Òmnium, fidel a la unitat 
cívica i política 

El debat va remarcar la necessitat d’acon-
seguir un estat propi per poder disposar de 
les eines necessàries per posar fi a les de-
sigualtats. També es va fer èmfasi en la im-
portància de no desvincular l’eix nacional 
del social en la construcció d’aquesta Re-
pública. “L’Estat ens voldria dividits, però 
no ho aconseguirà. Mai no ens mourem de 
la unitat cívica i política”, va advertir Jordi 
Cuixart en l’acte de cloenda, que es va ce-
lebrar al paranimf de la Universitat.

El Fòrum  
de Lluites 

compartides 
reconeix un 
país solidari

CONTRA LA  
IMPUNITAT DEL 
FRANQUISME
El 20N Òmnium va tornar 
a condemnar els crims del 
franquisme i a homenatjar 
les víctimes amb motiu del 
41è aniversari de la mort del 
dictador. L’acte va tenir lloc 
a la petita sala d’actes de la 
presó Model de Barcelona 
just uns mesos abans del seu 
tancament, i es va convertir 
en l’últim acte organitzat per 
la societat civil dins la presó. 
Emmarcat en la campanya 
Lluites compartides, va 
comptar amb les entitats 
memorialistes, que van 
compartir amb els assistents 
el seu testimoni en la lluita 
contra el franquisme.
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LLUITES COMPARTIDES

Accions  
arreu  
del país

El Casino L’Aliança del Poblenou de 
Barcelona va ser l’escenari de la fes-
ta de Lluites compartides. Meritxell 
Gené va fer emmudir tots els assis-
tents cantant ‘Què volen aquesta 
gent’, que va precedir els testimonis 
de diferents protagonistes de les 
lluites dels anys 50 i 60, en plena 
dictadura, com la vaga dels Tram-
vies, la Caputxinada, la defensa de 
la llengua i la cultura  i els incipients 
moviments obrers i veïnals.  

Les lluites al llarg dels últims anys 
van estar acompanyades per peces 
musicals molt emotives com ‘Canto 
a la libertad’, de Labordeta, inter-
pretada per la cantant Marinah; ‘La 
rumba de Barcelona’, de Gato Pé-
rez, a càrrec de Siscu Carbonell, de 
Sabor de Gràcia; ‘No he nascut per 
militar’, de Sau, que va tocar Cesk 
Freixas; ‘Give Peace a Chance’, amb 
les veus de la cantautora del Raval 

Rosa Sánchez, el raper Daouda i 
la coral infantil Vozes; ‘La flama’, 
d’Obrint Pas, que va cantar Adrià 
Salas, o el ‘Clandestino’, de Manu 
Chao, que va versionar Yacine Be-
lahcene. 

L’acte es va cloure amb un home-
natge als lluitadors anònims, que 
van pujar a l’escenari per rebre la 
distinció de les lluites, i es va cantar 

‘L’estaca’, de Lluís Llach. 

El fil de les lluites L’exposició final 
relata fins a setanta lluites des del 
1951, amb la vaga de Tramvies, fins 
a l’actualitat amb l’acollida de per-
sones migrades i refugiades.  Un fil 
per la història de les reivindicacions 
i els èxits col·lectius que ens permeti 
forjar plegats un futur per construir.

Es pot visitar al Palau Robert fins al 
21 d’abril. 

El so de
les lluites

Reserva la teva entrada a

lluitescompartides.cat

Durant els mesos de febrer, març i abril 
s’han realitzat més de 50 actes arreu del 
territori que han posat en valor lluites lo-
cals i les persones que les van protagonit-
zar. Lluites per la defensa de la terra com 
Salvem els volcans, a la Garrotxa, i per 
l’aigua, el camp, l’energia i l’ecologisme al 
Baix Camp, al Baix Penedès, Castelldefels, 
Osona, Lleida o Gavà; lluites obreres com 
la tancada de Motor Ibèrica (Sant Andreu), 
Comforsa (Ripollès), Roca (Viladecans) i 

la Tèrmica del Besòs (Sant Adrià); lluites 
veïnals de l’Anoia, Badalona, Sant Joan 
Despí, Manresa, Sant Cugat, Santa Coloma 
i Granollers; lluites per les escoles rurals 
al Solsonès i l’Alt Urgell; la lluita feminis-
ta al Tarragonès; la lluita antimilitarista a 
Gràcia... Exposicions, documentals, taules 
rodones i rutes guiades pels escenaris de 
les reivindicacions han fet memòria de les 
lluites compartides locals que han contri-
buït a forjar el nostre país.

El so de 
les lluites
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PREMI D’HONOR

Isabel-Clara Simó  
rep el 49è Premi  

d’Honor de les Lletres  
Catalanes

El Palau de la Música es va omplir a 
vessar el 20 de febrer per homenat-
jar Isabel-Clara Simó, la guardonada 
d’enguany amb el Premi d’Honor de 
les Lletres Catalanes.  L’escriptora 
d’Alcoi va assegurar sentir-se  “hono-
rada i rescabalada, enormement feliç 
i amb un ego insuportable”. En un dis-
curs ple de les seves reivindicacions 
polítiques i literàries, es va mostrar 
convençuda de la determinació dels 
catalans.

Al seu torn, el president d’Òmnium, 
Jordi Cuixart, va reivindicar el re-
ferèndum d’autodeterminació com 
a “única via de sortida” i va advertir 
que “ja no ens distreuen amb terce-
res vies”. Aprofitant que la cerimònia 
es va celebrar just uns dies després 
de l’anunci d’embargament per part 
de l’Estat a Òmnium, va manifestar: 
“Com que no ens poden inhabilitar, 
intenten ofegar-nos financerament. 
Franco no va aturar Òmnium, i l’Estat 
espanyol tampoc ens aturarà”. 

L’acte, dissenyat especialment per a 
l’ocasió i dirigit per Pau Miró, va fer 
un itinerari per l’extensa obra d’Isa-
bel-Clara Simó amb la lectura de tex-
tos de Júlia (1983), El mossèn (1987), 

La salvatge (1994), El professor de 
música (1997), El conjur (2009), Jo-
nàs (2016) i del llibre Retrats, amb 
intervencions de Margarida Aritzeta 
i Xavier Bru de Sala. La banda sono-
ra de l’acte va anar a càrrec d’Alfons 
Olmo, del conjunt d’Alcoi VerdCel; el 
violoncel de Jordi Claret; la guitarra  
de Toni Medialdea, i el baix i l’acordió 
de Ramon Vagué, que van interpre-
tar ‘El meu poble’, d’Ovidi Montllor, 
‘Sarabanda’ i ‘Preludi de la Suite I’, 
de Johann Sebastian Bach i ‘A mans 
besades’, de VerdCel.

Òmnium Cultural entrega cada any 
des del 1969 el Premi d’Honor de les 
Lletres Catalanes. S’atorga a una per-
sona que, per la seva obra literària o 
científica en llengua catalana i per la 
importància i exemplaritat de la seva 
tasca intel·lectual, hagi contribuït de 
manera notable i continuada a la vida 
cultural dels Països Catalans. Per se-
gon any consecutiu, el Premi d’Ho-
nor ha estat per a una dona. L’any 
passat la guardonada va ser l’escrip-
tora i traductora mallorquina Maria 
Antònia Oliver. Abans l’havien re-
but Mercè Rodoreda (1980), Teresa 
Pàmies (2001) i Montserrat Abelló 
(2008).
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POLÍTICA
“Si estem segurs 
que volem la 
llibertat ningú 
ens aturarà; 
sapere aude, o el 
que és el mateix, 
atrevim-nos i 
serem lliures!”

DRETS DE  
LES DONES
“Les dones 
també vam tenir 
dret a vot un 
dia en contra 
de qualsevol 
legislació 
mundial”



14 |    ABRIL 2017

PROJECTES ÒMNIUM

El poliesportiu del Gornal va acollir la 66a Nit de Santa 
Llúcia, la Festa de les Lletres Catalanes, el passat 16 
de desembre. En una gala dirigida per Joan Font, de la 
companyia Comediants, diversos artistes locals hi van 
participar amb espectacles que servien de fil per al lliu-
rament dels guardons.

El setè àngel, de David Cirici, va ser premiat amb el 57è 
Premi Sant Jordi de novel·la; La ciutat cansada, de Ma-
ria Cabrera, va rebre el 58è Carles Riba de poesia; Vida 
familiar, de Jenn Díaz, el 19è Mercè Rodoreda de con-
tes i narracions; L’illa de Paidonèsia, d’Oriol Canosa, el 

54è Premi Josep M. Folch i Torres; Sentinels, de Martín 
Piñol, el 43è Premi Joaquim Ruyra de narrativa juvenil, 
i el 3r Frederic Roda de teatre va quedar desert. El 7è 
Premi Òmnium de Comunicació ha estat per a la revista 
Enderrock, i el 30è Premi Internacional JB Cendrós, per 
a Mary Ann Newman.

A partir de l’any que ve, el Premi Òmnium de Comu-
nicació passarà a denominar-se Premi Muriel Casals 
i estarà dotat amb 3.000 € gràcies a la donació feta 
per la seva filla, Laia Gasch, que ha cedit íntegrament a 
l’entitat la indemnització per l’accident.

La 66a Nit de Santa Llúcia  
homenatja la cultura urbana  

i popular a l’Hospitalet

David Cirici
El setè àngel

Proa

Maria Cabrera
La ciutat cansada

Proa

Jenn Díaz
Vida familiar

Proa

Martín Piñol
Sentinels

La Galera

Oriol Canosa
L’illa de Paidonèsia

La Galera
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PROJECTES ÒMNIUM

Neix un nou 
guardó literari: el 

Premi Òmnium
 
Òmnium reconeixerà cada any 
la millor novel·la publicada ori-
ginalment en llengua catalana i 
amb aquest objectiu neix el Pre-
mi Òmnium a la millor novel·la 
en llengua catalana de l’any. Es 
vol prestigiar així la literatura 
catalana dins i fora del propi 
àmbit cultural i alhora crear un 
catàleg de les millors novel·les 
de cada any i fomentar-ne les 
traduccions. “L’objectiu és que 
els nous autors, la nova Ro-
doreda, el Joanot Martorell o 
el Víctor Català del segle XXII 
puguin formar part del cànon 
d’autors que proposem amb el 
premi”, va explicar Jordi Cuixart. 
El guardó busca incrementar 
els lectors de narrativa en ca-
talà i estarà dotat amb  20.000 
euros directes per al guardonat 
i 5.000 euros més aniran cap a 
l’editorial per fer promoció de la 
novel·la i del mateix autor.

El Tinter,  
planter de la 

literatura  
catalana

 
El Tinter és la celebració en què es lliuren 
els guardons literaris adreçats al públic in-
fantil i juvenil d’arreu dels Països Catalans. 
En l’edició d’enguany han participat en el 
Premi Sambori de narrativa 475 escoles, 
que representen més de 49.000 alumnes 
de primària i secundària. El Tinter també 
inclou el Premi Pissiganya de poesia, i el 
termini acaba el 21 d’abril.

L’acte de lliurament dels dos premis es fa 
en el marc de la Festa del Tinter, que té lloc 
el 26 de maig.

Òmnium, ECAS i Coop57 són les entitats impulsores del projecte 
‘Lliures de pobresa, exclusió i desigualtats’.

La iniciativa conjunta es fonamenta en l’enxarxament comuni-
tari i la recollida de fons econòmics per construir un model so-
cioeconòmic alternatiu que posi fi a la precarietat laboral i vital 
que afecta un de cada quatre catalans. Lliures és una crida a 
la mobilització ciutadana per contribuir a minvar la desigualtat 
a partir d’aportacions individuals estables o donacions pun-
tuals, que serviran per finançar projectes de transformació i 
alternatives  innovadores sota el paraigua de l’economia social 
i solidària.

Premi Òmnium 
Millor Novel·la 
en Llengüa 
Catalana de l’Any

El lliurament dels premis de la prime-
ra edició del VOC es va celebrar a l’Alfa 
Bar del barri de Gràcia de Barcelona. El 
curtmetratge Cavalls Morts, de Marc Riba 
i Anna Solanas; la websèrie El Ramon de 
les olives, de Yago Alonso i Carme Marfà, 
i el micrometratge Sense color, de David 
Ruiz, han estat guardonats amb el Premi 
VOC del Jurat. D’altra banda, el Premi 
VOC del Públic ha estat per al curtmetrat-
ge La creu, de Dani Seguí; la  websèrie 
Les coses grans, de Roger Coma, i el mi-

crometratge Voltes i voltes, de Laura La-
chetta i Jose Galindo. Òmnium impulsa 
aquests premis per estimular la producció 
de continguts audiovisuals de qualitat en 
català, per contribuir a la seva difusió i per 
ampliar-ne el públic. La segona convoca-
tòria del VOC (acrònim de Versió Original 
en Català) ja està oberta i hi poden optar 
curtmetratges, websèries, videoblogs i 
nous formats web produïts entre l’1 de ge-
ner del 2015 i el 12 del setembre de 2017, 
data límit de termini de presentació.

VOC, exhibint el potencial 
de l’audiovisual en català
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Ajuda'ns a ser més socis

GUANYAREM!


