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De la protesta a l’esperança

La història col·lectiva que fem cada dia no s’atura: quan tanquem 
aquesta memòria hem sabut la data i pregunta del refererèndum sobre 
la independència: l’1 d’octubre del 2017. A les urnes i al carrer, hem fet 
irreversible decidir el nostre futur polític.
Democràcia, democràcia i més democràcia. La voluntat democràtica 
i pacífica del poble de Catalunya és imbatible si anem units i no hi ha 
prou presons per segrestar-la. 
Només fa set anys d’aquella gran manifestació del 10 de juliol del 2010, 
del moment zero d’una revolució democràtica a escala internacional. 
Vam passar de la protesta a la proposta, i la proposta del 10J ha donat 
pas a l’esperança per guanyar a les urnes la República catalana, l’estat 
propi que anhelem per a fer realitat un país millor.
Manllevant Estellés, el proper 1 d’octubre serà el dia que ho podrem tot 
perquè ja no podrem més. Pels que hi som, pels que vindran i pels qui ja 
no hi són, com l’enyorada Muriel. El seu lideratge ens esperona cada dia.

Jordi Cuixart
President d’Òmnium Cultural
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Som la força d’un poble en moviment per viure en una societat una mica 
més culta, justa i feliç. Perquè davant topem amb un Estat impropi que 
ha negligit a defensar els nostres interessos, des de les infraestructures 
dignes i la competitivitat de les empreses fins a combatre d’arrel la 
pobresa energètica dels veïns més vulnerables.
Òmnium també ha patit l’embat de l’Estat: han volgut silenciar-nos amb 
multes polítiques de 330.000 euros, però sabeu que venim de lluny i som 
més forts que mai: més de 67.000 socis i 40 seus al territori. Franco no 
va poder acabar amb Òmnium, així que ara tampoc no podran arrencar 
aquesta mata de jonc.
El 2016 hem seguit sembrant llavors de complicitat arreu i amb 
tothom, compartint la llengua i la cultura, al servei de l’educació i la 
cohesió social. Amb la campanya “Lluites compartides”, que ha fet un 
reconeixement sincer a tots els catalans que també han forjat el que 
som avui com a país; o bé, amb el projecte “Lliures de pobresa, exclusió 
i desigualtats”, amb Coop57 i les Entitats Catalanes d’Acció Social 
(ECAS). Perquè volem ciutadans lliures de tot, no ens deixarem ningú 
pel camí i tots seran ciutadans fundacionals de la futura República 
catalana.
Hem treballat per normalitzar l’imaginari col·lectiu de país -un sol poble 
unit en la diversitat- també mitjançant el nou projecte VOC (premis i 
mostra d’audiovisuals en català), el 48è Premi d’Honor de les Lletres 
atorgat a Maria-Antònia Oliver, la 66a Nit de Santa Llúcia a l’Hospitalet 
de Llobregat, el Sambori amb 180.000 infants arreu dels Països Catalans 
o la Flama del Canigó que agermana la nostra nació per Sant Joan. 
Perquè això no va de renúncies, sinó de compartir entre iguals i projectar 
el que tant estimem.
No ho oblidem: la nostra història compta amb grans èxits compartits. 
Recuperem d’una vegada per totes 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 per tant compromís, confiança i coratge: no ens fallarem!
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Tanquem el 2016 amb                        socis.

 10.426 són altes noves, i 1.439 són entitats i organitzacions.

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

El                  dels socis són homes, el                  són dones;

i les entitats i organitzacions són 1.500.

Tenim presència a tot el territori, és a Barcelona 

on hi ha el principal gruix de socis: concretament, el 59%. Segueixen 

Girona, amb un 11%; Catalunya central amb un 10%;  Penedès amb

un 7%; Lleida amb un 6%, Camp de Tarragona 4%

i Terres de l’Ebre amb un 3%.

 57% 43%

62.573

Pel que fa a les edats:

0-34

6%

35-49

20%

50-64

37%

65-85

33%

+85

4%
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Jordi Cuixart
President

Lluís Duran
Vocal 1

Isidor Marí
Vocal 6

Clàudia Pujol
Vocal 11

Eulàlia Solé
Vocal 2

Marta Colomer
Vocal 7

Sergi Rovira
Vocal 12

Marcel Mauri
Vocal 3

Oriol Segarra
Vocal 8

Montserrat Gimeno
Vocal 13

Marina Gay
Vocal 4

Roser Sebastià
Vocal 9

Marta Garsaball
Vocal 14

Blanca de Llobet
Vocal 16

Òscar Gimeno
Vocal 17

Jordi Ferré
Vocal 18

David Basora
Vocal 19

Elena Jiménez
Vocal 10

Ismael Peña
Vocal 15

Marina Llansana
Vicepresidenta 1

Joan Vallvé
Vicepresident 2

Pere Carles
Tresorer

Jordi Bosch
Secretari

Carme Laura-Gil 
Vocal 5
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CAMPANYA
11S: A PUNT
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Òmnium Cultural i l’Assemblea 
Nacional Catalana van 
organitzar un Onze de Setembre 
descentralitzat que va tenir lloc a 
Salt, Berga, Lleida, Tarragona
i Barcelona.

Per primera vegada, la Diada 
es va celebrar en el marc d’un 
Parlament format per una majoria 
sobiranista i va reivindicar que els 
catalans estem A Punt per la nova 
República.

Cada ciutat va representar la 
reivindicació dels eixos bàsics 
d’una futura República catalana:
 
Salt: la república de la solidaritat
i la diversitat
Berga: la república de la cultura
Tarragona: la república en xarxa
i de progrés
Lleida: la república de l’equilibri 
territorial
Barcelona: la república de les 
llibertats.

una DiaDa Històrica Demostra aL món
que estem a punt 
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Per arribar a cada una de les cinc 
ciutats es van organitzar diversos 
itineraris i marxes amb diversos 
transports (motos, bicicletes, 
tractors, autocars, etc) i, durant 
tot el dia, s’hi van programar 
activitats d’oci i culturals fi ns a 
les 17.14 h que, com en d’altres 
diades anteriors, va tornar a 
ser el moment culminant de la 
manifestació. 

Les campanes de la Seu Vella 
de Lleida van anunciar l’inici de 
l’acció col·lectiva de les 17.14 h.
A Lleida tothom va aixecar els 
punts fent l’efecte d’un batec al 
ritme de la música. Tot seguit, va 
fer l’acció Berga i després, Salt, 
Tarragona i, per últim, Barcelona.

Per acabar, un coet a cada ciutat
va marcar el moment d’aixecar
els punts alhora —un batec al 
ritme de la música. Vam ser, 
durant aquells moments, un 
país que bategava, la República 
catalana naixent i triomfant. 
En aquell moment, colles 
castelleres van construir uns 
pilars, simbolitzant els valors 
que fonamenten la República 
catalana. La manifestació a 
Barcelona va acabar amb la Festa 
per la Llibertat.

òmnium ceLebra
una DiaDa Històrica arreu DeL país
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El dia Onze de Setembre, Òmnium 
va fer l’Ofrena fl oral al monument 
a Rafael Casanova, al costat dels 
representants de la resta de la 
Federació Llull; i durant tota 
la jornada l’Espai Òmnium va 
tenir presència al passeig Lluís 
Companys.

Una de les novetats d’enguany va 
ser el Videomatón de la República, 
unes gravacions que es van 
fer durant tot el dia en què es 
preguntava a la gent “Què desitges 
per la República catalana?”.

òmnium reivinDica
L’onze De setembre 
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FESTA PER LA 
LLIBERTAT
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Des de fa 15 anys Òmnium 
organitza a Barcelona, al passeig 
Lluís Companys, la Festa de la 
Llibertat, un conjunt d’actes que 
posen el complement festiu i 
reivindicatiu als actes de la diada 
des de la societat civil.

La festa acaba amb un gran
concert gratuït amb l’assistència 
de milers de persones. 

Enguany, després de la 
mobilització que va omplir el 
Passeig de Sant Joan, la Diada es 
va cloure amb l’animació de la 
Xaranga Tocabmolls i el concert
de Roba Estesa, Oques grasses i 
Ítaca Band.

La festa per La LLibertat aGLutina,
De nou, miLers De persones a barceLona
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LOVE
DEMOCRACY
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Òmnium Cultural i les entitats 
sobiranistes, l’Assemblea
Nacional Catalana i l’Associació
de Municipis per la Independència, 
van crear la marca “Love 
Democracy” per utilitzar-la davant 
dels atacs als representants 
polítics catalans per part de l’estat. 
En el marc del Love Democracy 
es van promoure mobilitzacions 
en suport a l’alcaldessa de Berga, 
Montse Venturós, el regidor de Vic, 
Joan Coma, o la mobilització a la 
plaça Sant Jaume de Barcelona en 
contra de la judicialització de la 
política. 

El diumenge 13 de novembre es va 
fer el primer acte per reivindicar 
la judicialització de la política, 

una concentració que va tenir 
lloc a l’avinguda Maria Cristina, a 
les fonts de Montjuïc, i va reunir 
milers de persones.
L’acte es va crear per donar
suport als encausats per l’estat 
(Carme Forcadell, Artur Mas,
Joana Ortega, Irene Rigau, 
Joan Coma, Montse Venturós, 
etc), evidenciar el suport a les 
institucions davant dels atacs 
judicials que es reben i defensar
la llibertat d’expressió.

Va comptar amb la presència del 
Govern, representants de Junts
pel Sí, la CUP i Catalunya Sí que
es Pot. 

Love Democracy, unitat Davant La
juDiciaLització De La poLítica
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L’objectiu de la campanya 
Lluites compartides va ser un 
reconeixement a totes les lluites 
que han contribuït a construir
el nostre país, fer visible i 
reivindicar la feina de milers 
de persones anònimes que han 
treballat pel bé col·lectiu i han 
contribuït a construir un barri,
un poble, una ciutat, un país i
un món millor.

La campanya es va posar en
marxa a la tardor de 2016, i va 
comptar amb un Consell Assessor 
de persones vinculades amb les 
lluites a Catalunya. En el moment 
de tancar aquesta memòria, 
Lluites compartides ha treballat 
amb entitats i persones d’àmbits 
diversos i ha aconseguit donar 
valor a les lluites i conquestes que 
ens defi neixen com a poble.

LLuites compartiDes:
sense LLuita no Hi Ha conquesta
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El primer gran acte de la campanya va ser el Fòrum de Lluites 
compartides, celebrat el 5 novembre a l’edifi ci històric de la 
Universitat de Barcelona. Mig miler de persones van participar en un 
programa molt complet, amb una sessió plenària inaugural sobre 
“Catalunya davant la crisi dels refugiats”, passant per una dotzena de 
tallers sobre diferents aspectes i èpoques de les lluites, i culminant 
en la sessió plenària sobre “Drets socials i drets nacionals: Lluites 
compartides”. El Fòrum va ser una bona mostra del valor del diàleg 
entre els diferents espais de lluita.

fòrum De LLuites compartiDes
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El 20 de novembre de 2016, amb
motiu de l’aniversari de la mort
del dictador, es va celebrar un acte
de la campanya a la presó Model.
Tant el lloc com les intervencions
de destacats protagonistes de
la lluita antifranquista i per la
memòria històrica el van fer un
acte impactant i emotiu. Aquest va 
ser l’últim acte a la Model abans 
del seu tancament el juny de 2017.

acte DeL 20n:
justícia peLs crims
DeL franquisme’

Durant la tardor de 2016 es van
realitzar, arreu del país, moltes
reunions entre gent de les seus
territorials d’Òmnium i altres
entitats locals amb qui Òmnium 
no havia treballat abans.

D’aquesta manera es va promoure 
la participació d’entitats 
socials en la preparació de les 
exposicions territorials de
Lluites compartides.

activitats
aL territori

La feina feta durant 2016, i a 
principis de 2017, va ser molt 
productiva. Encara queda molt 
per fer en l’àmbit de Lluites 
compartides; una faceta més de
les activitats d’Òmnium com a 
espai clau de confluència de
la gent diversa d’aquest país.

resum
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LLuites compartiDes va 
comptar amb un conseLL 
assessor, un Grup ampLi 
i Divers De persones 
que van actuar com eL 
referent D’òmnium en La 
campanya:

Alba Cuevas Barba
Arcadi Oliveres
Carles Vallejo
David Fernàndez
David Minoves
Eduard Vallory i Subirà
Enric Canet
Eugeni Rodríguez
Fatiha El Mouali
Iolanda Fresnillo

Irene Escorihuela
Jaume Botey Vallès
Jaume Sobrequés i Callicó
Joan Anton Sánchez de Juan
Jordi Armadans
Jordi Mir
Jordi Porta i Ribalta
Josep Fontana
Josep Giralt
Lluís Duran
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Magda Oranich
Manel Delgado
Marc Andreu
Maria Dantas
Maria Olivares Usac
Mariona Ferrer
Mercè Otero Vidal
Mireia Bofi ll Abelló
Núria Vidal de Llobatera
Pep Riera

Pere Baltà i Llopart
Pilar Massana
Rafael Hinojosa i Lucena
Ricard Gomà
Rosa Cañadell
Salwa L’Aouaji El Gharbi
Tica Font
Toni Tortajada
Vicenç Villatoro i Lamolla
Viqui Molins
Xavier Antich
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Premi d’Honor de les
lletres Catalanes 

El mes de febrer, un jurat 
independent convocat per 
Òmnium Cultural va proclamar 
Maria-Antònia Oliver com 
a guanyadora del 48è Premi 
d’Honor de les Lletres Catalanes. 
 
Amb l’objectiu de donar a conèixer 
la seva aportació a la cultura 
catalana, entre febrer i juny, 
Òmnium va organitzar diverses 
activitats al voltant de l’obra de
la mallorquina Maria-Antònia 
Oliver: xerrades, mostres 
de les seves obres a desenes 
de biblioteques d’arreu dels 
Països Catalans, o una activitat 
participativa on-line. En 
col·laboració amb l’Obra Cultural 
Balear (OCB), a Palma també es 
va organitzar un homenatge a 
Oliver on hi van ser presents els 

representants de les principals 
institucions culturals
de les Illes i una delegació 
d’Òmnium Cultural. 
 
El 6 de juny es va celebrar l’acte 
de lliurament, amb un espectacle 
al voltant de la figura i l’obra de 
la guardonada elaborat a partir 
de textos de les seves narracions. 
L’acte va comptar amb l’assistència 
de representants de l’àmbit 
social, cultural i institucional 
del país i amb nombrosos 
socis i sòcies de l’entitat. En 
el discurs d’agraïment, Maria-
Antònia Oliver va deixar ben 
clara la seva militància social, 
nacional i feminista. El rebuig 
al tancament de fronteres a les 
persones que intenten entrar a la 
Unió europea buscant refugi, el 

LLenGua

maria-antònia oLiver
Guanya eL 48è premi D’Honor
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procés independentista i la lluita 
contra la societat patriarcal hi van 
ser presents. I també un esment 
al seu oncle avi Joan, que segons 
ella mateixa és qui li va ensenyar 
a «crear mons» explicant-li les 
rondalles mallorquines. Segons 

Oliver, uns mons que mesclen «la 
vida de cada dia i la imaginació, 
la vetlla i el somni, el dolor i la 
felicitat, la màgia i el natural, 
perquè tot pertany a les persones.».
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nit de santa llÚCia,
la Festa de les lletres
Catalanes

És la vetllada literària amb 
més tradició i projecció de 
les lletres catalanes, en el 
transcurs del qual es lliuren 
alguns dels premis més 
prestigiosos, entre els quals 
el Sant Jordi de novel·la, el 
Carles Riba de poesia, el 
Mercè Rodoreda de contes 
i narracions, el Frederic 
Roda de Teatre o el premi 
Òmnium de Comunicació. 
 
El setè àngel, de David 
Cirici, es va endur el 57è 
Premi Sant Jordi de novel·la; 
La ciutat cansada, de 
Maria Cabrera, el 58è 
Carles Riba de poesia; Vida 
familiar, de Jenn Díaz, el 
19è Mercè Rodoreda de 
contes i narracions; L’illa 

de Paidonèsia, d’Oriol 
Codina, 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 
va ser per la revista 
Enderrock i el 30è Premi 
Internacional J.B. Cendrós 
per a Mary Ann Newman.
 La festa es celebra cada any 
pels volts de Santa Llúcia
(13 de desembre) de forma 
itinerant per diferents 
poblacions de Catalunya. 
El 2016, la Nit de Santa 
Llúcia va tenir lloc el 16 
de desembre al pavelló 
Poliesportiu Municipal 

cuLtura



29

Gornal de L’Hospitalet de 
Llobregat, amb una assistència de 
1.000  persones, entre autoritats, 
guardonats, membres del jurat, 
món cultural, representants 
d’entitats de l’Hospitalet i públic 
en general. L’acte de lliurament 
es va retransmetre en directe 
per TV3, amb un seguiment 
aproximat de 120.000 persones. 
 
Setmanes abans a la Nit de Santa 
Llúcia, des del mes de novembre, 
en col·laboració amb nombroses 
entitats de la ciutat van tenir
lloc un conjunt d’activitats de 
caràcter popular a diversos barris
i equipaments de l’Hospitalet, 
amb l’objectiu d’apropar les 
lletres i la cultura catalana a tota
la població en el marc de la Festa 
de les Lletres Catalanes.

La 66a nit De santa LLÚcia
es va ceLebrar a L’HospitaLet
De LLobreGat
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sant Jordi i la llança

Sant Jordi va ser el tret de sortida de la campanya de socis 
Els dies no històrics, una campanya per atraure nous socis 
a l’entitat que es va allargar fins a principis del 2017.

El 19 d’abril, Òmnium va donar el tret de sortida al Sant 
Jordi 2016 amb una festa a la sala Bikini de Barcelona, 
en la qual hi van assistir persones de l’àmbit literari: 
escriptors, editors, il·lustradors, crítics... La festa va ser la 
cloenda de La Llança, una campanya participativa a través 
d’Internet per donar a conèixer durant el 2017 més des 
300 novetats literàries en català i fomentar-ne el consum. 
 
El dia de Sant Jordi, Òmnium va tenir presència al carrer 
a diverses poblacions, amb més de 90 espais culturals de 
venda i signatura de llibres i amb activitats associades. A 
Barcelona, l’espai es va situar a la Rambla de Catalunya, 
amb activitats participatives al voltant de la cultura 
catalana i venda i signatura de llibres. Es va comptar amb 
la implicació de més de 150 voluntaris arreu del país.

cuLtura

comença La campanya
eLs Dies no Històrics
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el tinter
de les lletres Catalanes

mÉs De 44.000 aLumnes van participar
aL premi sambori i aL premi pissiGanya

Enguany, el lliurament de 
premis va tenir lloc el 29 de maig 
al Casinet d’Hostafrancs de 
Barcelona, en el transcurs d’una 
festa creada expressament per a 
l’ocasió al voltant del Llibre de les 
Bèsties de Ramon Llull a partir 
d’un espectacle de Comediants. 
Els premis que es van lliurar en la 
festa d’El Tinter van ser:

El Tinter és el projecte que agrupa 
els premis literaris d’autors 
d’entre 6 i 18 anys amb més 
prestigi dels Països Catalans.
Vol fomentar l’ús del català escrit 
i la creativitat dels infants i joves 
i alhora reconèixer els valors 
emergents de les lletres catalanes. 
 

eDucació



33

El Premi Sambori Òmnium
És un concurs de narrativa escolar 
en llengua catalana en què hi 
participen escolars d’arreu de 
Catalunya, Catalunya Nord i 
Andorra. El 2016 va arribar a la 
10a edició amb la participació 
de 435 centres escolars i 44.000 
alumnes. Aquest projecte també 
té lloc i origen al País Valencià, 
coordinat per la Fundació 
Sambori. 

El Premi Pissiganya
És un concurs de poesia escolar 
en llengua catalana en què hi 
participen alumnes d’arreu dels 
Països Catalans en les categories 
de poesia i poesia visual. Està 
impulsat per la revista Pissiganya.
cat. El 2016 va arribar a la 5a 
edició amb una participació de 
190 centres escolars.

El lliurament de premis va
comptar amb l’ajuda de més
40 voluntaris als actes de 
lliurement d’arreu del país.
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VoC. Premis i mostra 
d’audioVisual en Català

El VOC 2016 va comptar amb dos 
elements complementaris: 

La convocatòria d’uns premis 
d’audiovisual en català, 
en la qual hi van participar 121 
curtmetratges, 25 micrometratges 
i 11 websèries. Totes les categories 
comptaven amb un premi del 
jurat i un premi del públic.

L’organització d’una mostra 
territorialitzada de cinema 
i audiovisuals en català, que va 
tenir lloc a 25 poblacions del 
país durant 10 dies del mes de 
novembre. 

L’abril de 2016 es va presentar 
aquest nou projecte que té la 
finalitat d’incrementar de forma 
notable el consum de continguts 
audiovisuals en llengua catalana 
(originals, doblats o subtitulats), 
fomentar el coneixement del 
cinema català i incentivar-ne la 
producció.

eDucació

La 1a eDició DeL voc va tenir LLoc a 25
pobLacions DeL país Durant eL mes 
De novembre
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Flama del CaniGó,
FoCs de sant Joan 

El 23 de juny, la fl ama baixa 
del cim del Canigó, s’escampa 
pels Països Catalans i encén les 
fogueres de la nit de Sant Joan. 
El foc recorre el país a mans de 
voluntaris, es rep al Parlament de 
Catalunya, es distribueix, enguany 
a més de 400 pobles, i encén 
milers de fogueres. 
 
Òmnium coordina aquest projecte 
a nivell nacional, organitza la 
renovació i distribució del foc des 
del cim del Canigó i dona suport 
als equips de foc que reparteixen 
la Flama arreu del país. També 
organitza l’acte de rebuda al 
Parlament, el 23 de juny al matí, 
i a la plaça de Sant Jaume de 
Barcelona, el 23 a la tarda, així 
com els actes de rebuda a diverses 
poblacions.

país

mÉs De 400 pobLacions DeLs països 
cataLans reben La fLama DeL caniGó
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sentit HomenatGe i Comiat 
CÍViC a muriel Casals
Òmnium va fer un sentit acte 
de comiat i homenatge cívic 
a Muriel Casals. Amb el seu 
lema, «nosaltres som el somni», 
persones, actuacions i vídeos 
van recordar «les lluites» de 
l’expresidenta d’Òmnium 
i diputada al Parlament de 
Catalunya (Junts pel Sí), en un 
acte emotiu que va aplegar la 
família i una gran representació 
cívica i política del país.

L’acte va recollir les 300 
fotografi es compartides a 
les xarxes socials a través de 
l’etiqueta #homenatgeMuriel. 
El president d’Òmnium, Jordi 
Cuixart, va fer el discurs central 
de l’acte: “El millor homenatge a 
la Muriel serà la victòria d’un país 
milllor”.

LLenGua
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obserVatori
de la llenGua Catalana

Format per Òmnium i Plataforma per la Llengua, l’Observatori de la 
Llengua encarrega al CRUSCAT de l’IEC l’Informe anual sobre la 
situació de la llengua catalana i n’organitza presentacions arreu 
dels Països Catalans. 

LLenGua

es presenta L’informe anuaL sobre La 
situació De La LLenGua cataLana
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coHesió sociaL

Quedem? 
Activitats lúdiques i 
de coneixement de 
l’entorn.

A Tota Veu
Activitat d’intercanvi 
cultural a partir de la 
poesia pels volts de 
Sant Jordi. 

Arrelarreu
Treball entre 
centres educatius i 
biblioteques per tal
de fomentar el vincle 
a partir de contes 
populars de diverses 
tradicions.

ProJeCtes
de CoHesió
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Durant tot l’any, i de forma 
regular, les 33 seus d’Òmnium 
organitzen un gran nombre 
activitats culturals: xerrades, 
taules rodones, conferències, 
cursos, cicles, projeccions i 
presentacions de novetats 

aCtiVitats
reGulars arreu
del territori

país

arreu de Catalunya. Des 
d’Òmnium també col·laborem
en l’organització d’activ¡tats
al País Valencià, les Illes Balears,
la Catalunya Nord i l’Alguer
amb entitats germanes d’aquests 
territoris.
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territori
Perpinyà

Girona

Barcelona

Tarragona

Lleida

València

Palma
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òmnium arreu DeL país

La força d’Òmnium rau en la seva presència arreu 
del país, amb més de 400 persones articulades 
entre gairebé unes 40 seus territorials. Des de les 
seus territorials es desplega el gruix de projectes i 
campanyes que organitza l’entitat i es desenvolupa 
una programació cultural de proximitat.

Del 2016 destaca la constitució d’Òmnium
Horta-Guinardó, la posada en marxa de noves 
gestores al Baix Penedès, Segarra-Urgell i els 
contactes regulars amb grups de socis al Baix 
Empordà.

Òmnium ha consolidat també al llarg del 2016 
seccions locals a diferents indrets del país, que 
permeten coordinar des de les seus territorials 
grups de socis a diferents municipis.

Òmnium compta amb un equip de 19 professionals 
que treballen al servei de totes aquestes juntes 
directives territorials.
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38 seus repartiDes arreu DeL país

SEUS TERRITORIALS
pàgina 43
01. Bcn - Eixample     02. Bcn - Les Corts
pàgines 44-45
03. Bcn - Ciutat Vella     04. Bcn - Gràcia
05. Bcn -Horta - Guinardó                  06. Bcn - Nou barris
pàgines 46-47
07. Bcn -Sant Andreu            08. Bcn - Sant Martí
09. Bcn Sants - Montjüic    10. Bcn - Sant Gervasi
pàgines 48-49
11. L’Hospitalet Llobregat    12. Baix Penedès
13. Alt Camp             14. Alt Empordà
pàgines 50-51
15. Alt Penedès      16. Alt Urgell
17. Anoia       18. Badalona
pàgines 52-53
19. Bages - Moianès     20. Baix Camp
21. Baix Llobregat            22. Alt Berguedà
pàgines 54-55
23. Vallès Oriental     24. Garraf
25. La Garrotxa      26. Gironès
pàgines 56-57
27. La Selva             28. Lleida - Ponent
29. Maresme            30. Osona
pàgines 58-59
31. Ripollès      32. Rubí  
33. Sabadell            34. Sant Cugat del Vallès
pàgines 60-61
35. Solsonès      36. Tarragonès 
37. Terrassa            38. Terres de l’Ebre
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Barcelona - Eixample
TRADICIONS SOLIDÀRIES,
UNA CASTANYADA DIFERENT

Barcelona - Les Corts
PREMI ORIOL CANALS
D’ANIMACIÓ INFANTIL

Òmnium Eixample va impulsar 
aquest projecte, conjuntament 
amb les entitats, comerços i 
escoles del barri de la Sagrada 
Família, a favor de Can Roger, 
una iniciativa de cohesió que 
inclou menjador social, hort urbà 
i activitats artístiques.
Entre l’octubre i el novembre 
de 2016, una festa infantil, la 
presència a la fi ra de tardor, el 
sorteig d’una cistella cultural per 
recollir fons i un acte de cloenda 
amb l’actuació d’escoles de música 
i cors del barri, van renovar 
l’experiència de la castanyada 
sumant-la a una lluita compartida

A les Corts s’aposta per l’animació 
infantil, una manera més 
d’apropar l’entitat a la societat i 
transmetre’n els valors. Per això, 
Òmnium Les Corts va crear el 
Premi Oriol Canals d’animació 
infantil en el seu record.
L’acte es va fer a l’Auditori de 
les Corts el 2 d’abril i el primer 
guanyador va ser el festival Biberó 
Rock. El guardó va ser una rèplica 
de l’eriçó bru que duia l’Oriol.

territori
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Barcelona - Ciutat Vella
CONFERÈNCIA INAUGURAL
DE L’ANY HILARI SALVADÓ

Barcelona - Gràcia
LA #PETONADA D’ÒMNIUM 
GRÀCIA PER SANT JORDI

El president d’Òmnium, Jordi 
Cuixart, va participar en la 
conferència inaugural del cicle 
Any Hilari Salvadó. El cicle 
va constar d’un total de 15 
conferències realitzades a tot 
Barcelona. Va comptar amb la 
participació de totes les seus i 
gestores d’Òmnium a la ciutat. La 
junta territorial de Ciutat Vella 
en va ser la principal impulsora, 
organitzant el cicle amb la 
comissió Any Hilari Salvadó i 
Tot Història Associació Cultural. 
La motivació del cicle fou donar 
a conèixer la fi gura del darrer 
alcalde republicà de Barcelona en 
els 50 anys de la seva mort.

La primera petonada organitzada 
per Sant Jordi, en petit format, va 
ser un èxit de participació. Es van 
recollir petons de tota mena i els 
socis van poder demostrar que 
saben estimar-se més enllà dels 
estereotips normatius.
 Els qui no són socis van poder 
descobrir una entitat dinàmica, 
que està al costat de les persones 
i defensa la llibertat, en totes 
les seves cares i sempre des del 
somriure i la participació.

territori
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Barcelona -  Horta-Guinardó
ES CONSTITUEIX ÒMNIUM 
HORTA-GUINARDÓ! 

Barcelona -  Nou Barris
NOU BARRIS S’ESTRENA
AMB EL GRAN DISSABTE

El dia 30 de novembre de 2016 
es va constituir la Junta Òmnium 
Horta-Guinardó. L’assemblea es 
va fer als Lluïsos d’Horta i es va 
presentar el pla de treball.
Els socis d’Òmnium que hi 
van assistir van poder votar 
la candidatura, que presideix 
Andreu Calvo. La vetllada va estar 
amenitzada per l’actuació d’un 
mag i va fi nalitzar amb una copa 
de cava.

El 4 de juny va tenir lloc el Gran 
Dissabte, punt de partida per 
a iniciar el procés de creació 
de la gestora a Nou Barris. Els 
participants van compartir idees, 
propostes i punts de vista per tal 
que Òmnium sigui cada vegada 
més actiu a Nou Barris. A part 
d’exposar les principals línies 
d’actuació d’Òmnium a nivell 
Nacional, també es van exposar 
els objectius de la gestora: ésser 
sensibles a les necessitats de 
Nou Barris i els seus habitants, 
donar suport a les associacions 
del teixit associatiu del districte 
i relacionar-se amb el Consell de 
Districte.
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Barcelona - Sant Andreu
REC COMTAL: LLUITA COMPAR-
TIDA PER DIGNIFICAR-LO

Barcelona - Sant Martí 
FIRA DE LES FESTES
DE MAIG DEL POBLENOU

Una seixantena de persones va 
participar i gaudir de l’itinerari 
pel Rec Comtal -des de Montcada 
fi ns a la Trinitat Vella- guiats per 
l’historiador Manel Martin del 
Centre d’Estudis Ignasi Iglésias.  
La sortida matinal del diumenge 
29 de maig es va centrar en el 
tram inicial de la conducció de 
les aigües per a descobrir llocs, 
edifi cis, racons i detalls poc 
coneguts o  valorats. La història 
de Barcelona no es pot entendre 
sense el protagonisme del Rec   
Comtal en l’abastament d’aigua.

La Gestora d’Omnium Sant 
Martí va plantar parada a la Fira 
d’Entitats i Artesans de les Festes 
de Maig del Poblenou. Durant 
el matí s’hi va aturar un bon 
nombre de persones per sol·licitar 
informació de com fer-se socis i 
per comprar samarretes de Som 
Escola.
El Centre Moral i Cultural del 
Poblenou va reiterar la seva 
disposició a cooperar amb 
Òmnium i la Regidoria de la 
Casa de la Vila va mostrar la 
seva voluntat de donar suport 
a les associacions del districte i, 
en concret, a la Gestora de Sant 
Martí.

territori
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Barcelona - Sants-Montjuïc
ÈXIT DEL PRIMER TALLER 
D’HISTÒRIA I CULTURA

Barcelona - Sarrià-Sant Gervasi 
EMOCIONS A FLOR DE PELL EN 
EL CONCERT DE NADAL

Durant el 2016 es van realitzar 6 
sessions teòriques amb sortides 
a diversos llocs per completar la 
part teòrica d’història i cultura 
catalana per a persones que no 
van tenir l’oportunitat d’estudiar-
la. L’objectiu era transmetre 
nocions bàsiques d’història de 
Catalunya a persones sense estudis 
d’història del país.
En Lleonard Armentano, professor 
de català per a adults i actualment 
jubilat, havia donat classes de 
català a castellanoparlants i per 
completar aquests coneixements 
es donaven continguts per anar 
una mica més enllà de parlar la 
llengua.

El 23 de desembre, va tenir 
lloc l’acte de presentació de la 
gestora, que va comptar amb el 
vicepresident segon d’Òmnium, 
Joan Vallvé, i Glòria Freixa, 
acompanyada a l’escenari per la 
pràctica totalitat de la gestora. 
Després dels parlaments, va actuar 
l’Orquestra Camerata 300, que 
va interpretar Vivaldi, Corelli, 
Bocherini... i unes nadales. El 
concert va acabar amb el Cant de 
la Senyera i Els Segadors, seguit 
per un públic emocionat.
El Teatre es va omplir amb 300 
persones.
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Baix Penedès
ES PRESENTA LA GESTORA
DEL BAIX PENEDÈS

L’Hospitalet Llobregat
MÉS DE 25 ACTIVITATS PRÈVIES 
A LA NIT DE SANTA LLÚCIA

L’auditori de l’Escola de Música 
Pau Casals del Vendrell va acollir 
l’acte de presentació de la gestora 
d’Òmnium a la comarca. El grup 
de socis que impulsa l’entitat 
va exposar els seus objectius: 
treballar per la llengua i la cultura, 
per la cohesió social i l’educació.  
A continuació, Marina Llansana 
va recordar totes aquelles persones 
que havien format part d’Òmnium 
feia dècades. Per cloure l’acte, 
el cor Zongora va interpretar 
diverses peces musicals que van 
fer vibrar els 120 assistents.

Des del 19 d’octubre fi ns al 16 
de desembre, es van dur a terme 
activitats culturals a L’Hospitalet 
com a prèvia a la Nit de Santa 
Llúcia i amb l’objectiu que la Festa 
de les Lletres Catalanes arribés a 
biblioteques, centres cívics, places 
i espais públics de la ciutat. 
Entre els actes previs hi van 
destacar el cicle “Dijous debats” 
on es van tractar temes d’actualitat 
política; ‘Les lletres surten al 
carrer’, amb tallers i espectacles 
infantils amb dansa, concerts i 
lectures de textos; presentacions 
de llibres o l’encesa de llums de 
Nadal. Es va comptar amb una alta 
implicació de voluntaris.

territori
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Alt Camp
LA FLAMA DEL CANIGÓ
ARRIBA A L’ALT CAMP

Alt Empordà
DESCOBERTA DE LES FONTS
DE VILAJUÏGA

Convocats per Òmnium Alt 
Camp, Alió, Bràfi m, Nulles, 
Puigpelat, Vilabella i Vila-rodona 
van incloure la Flama del Canigó 
dins dels actes de Sant Joan. 
Un representant de Puigpelat va 
anar a buscar la Flama del Canigó 
a Valls i veïns i entitats van rebre 
la Flama, llegir el manifest i la 
van repartir als altres pobles 
que s’hi havien concentrat. 
Després de la cerimònia inicial, 
els responsables d’Alió, Bràfi m, 
Nulles, Vilabella i Vila-rodona van 
portar la fl ama als seus pobles. 
Des de l’Alt Camp es vol ampliar 
l’arribada de la Flama a més 
pobles.

Òmnium Alt Empordà i l’escola 
Santiago Ratés, en col·laboració 
amb l’Ajuntament de Vilajuïga i la 
Diputació de Girona, promouen 
“Passat, present, futur” per 
a promocionar l’intercanvi 
generacional entre la gent gran 
i els escolars. El 2016, l’eix 
de treball van ser les fonts de 
Vilajuïga i es van resseguir els 
espais on s’abastien d’aigua. La 
gent gran va explicar als petits 
com era la vida quan ells eren 
menuts i la importància de les 
fonts en la vida diària, les rieres, 
els pous, etc. Aquests espais de 
trobada es van recollir en una 
publicació. 
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Alt Penedès
CELEBRACIÓ DE L’ANY LLULL AMB 
UNA VINTENA D’ACTIVITATS

Alt Urgell
LA SEU VIU EL SEU MILLOR 
CORRELLENGUA

Òmnium Alt Penedès va 
organitzar, entre abril i desembre, 
una vintena d’actes al voltant del 
savi mallorquí coincidint amb 
els 700 anys de la seva mort. 
L’entitat va organitzar xerrades i 
col·loquis, exposicions, tallers de 
cal·ligrafi a i d’il·lustració i, fi ns i 
tot, un viatge a Mallorca. 
 Els actes es van organitzar 
conjuntament amb l’Institut 
d’Estudis Penedesencs, la llibreria 
Odissea, la Biblioteca Torras i 
Bages o l’Institut Eugeni d’Ors, 
entre d’altres.

El Correllengua va ser, 
possiblement, el més exitós. Es va 
comptar amb una gran assistència 
en tots els actes, tant a l’inici 
amb els nens i nenes com els més 
adults en el moment del Manifest 
i el concert.
El president d’Òmnium, Jordi 
Cuixart, va llegir el manifest, 
acompanyat de la Flama del 
Correllengua que van dur tres 
nens de la ciutat. A continuació, 
el concert va tenir èxit, sobretot 
perquè Quico el Cèlio, el Noi i el 
Mut de Ferreries fan un espectacle 
molt proper i van generar una 
bona complicitat amb el públic.

territori
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Anoia
S’ENTREGUEN ELS XIII PREMIS 
AL COMPROMÍS CULTURAL

Badalona - Barcelonès Nord
EL PREMI SINGLADURA 
RECONEIX MÀRIUS SAMPERE

Òmnium Anoia va voler 
reconèixer el bar musical Hot 
Blues i la cooperant igualadina 
Encarna Viarnès amb els XIII 
Premis al Compromís Cultural. 
L’entitat va premiar el Hot Blues 
per ser l’únic espai de la comarca 
amb una programació estable de 
música en directe de qualitat de 
grups anoiencs, catalans i d’arreu 
del món. Així mateix, la cooperant 
Encarna Viarnès va ser premiada 
per la seva tasca de suport als més 
necessitats en països empobrits de 
l’Àfrica.

Òmnium Cultural Badalona-
Barcelonès Nord va constituir 
el 2016 el Premi Singladura. Un 
guardó que reconeix la trajectòria 
cultural al conjunt dels Països 
Catalans d’una personalitat de la 
comarca. En la primera edició, el 
Premi Singladura va recaure en el 
reconegut poeta Màrius Sampere, 
vinculat estretament a Badalona, 
Santa Coloma de Gramenet i 
Sant Adrià de Besòs. L’acte de 
lliurement del Premi Singladura 
2016 va estar presidit pel vers de 
Sampere: “Viure és provar-ho 
infi nites vegades”.
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Bages-Moianès
RECUPEREM EL QUEDEM?  

Baix Camp
S’APOSTA PER FER L’ENTITAT 
MÉS PARTICIPATIVA

Després de dos anys de pausa, 
Òmnium Bages-Moianès va 
recuperar el programa Quedem?. 
Un programa que ajuda a treballar 
per un dels objectius centrals de 
l’entitat: la cohesió social.
 A través del Quedem? es va 
recórrer Manresa a través dels 
seus viatgers, es va conèixer la 
Torre Lluvià i el seu entorn, les 
Coves del Salnitre amb els ulls dels 
primers excursionistes que hi van 
entrar, es va aprendre qui eren 
els Maquis visitant Castellnou 
i descobrir com vivien els 
pobladors de l’Estany de Banyoles 
de fa més de sis mil anys.

L’antic hospital de Reus va acollir, 
l’11 de juny, el Gran Dissabte 
d’Òmnium Baix Camp, una de 
les més de 50 trobades que es 
van realitzar simultàniament al 
territori. A Reus, hi van assistir 
més d’un centenar de socis i 
simpatitzants, i van debatre sobre 
les activitats que es duen a terme a 
la seu.
Es va procurar que fos una 
trobada innovadora, conduïda pel 
grup teatral La Gata Borda, amb el 
concert de El Toubab i Manana i 
un berenar.

territori
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Baix Llobregat 
POÈTICA DE LA LLUITA

Berguedà
TORNA LA MARATÓ DE LECTU-
RA PER LA LLENGUA A BERGA

Dins la campanya Lluites 
Compartides de l’entitat, la secció 
local d’Òmnium Sant Feliu de 
Llobregat va organitzar un concert 
musical titulat Poètica de la Lluita, 
un concert sobre la cara més 
poètica de la cançó, a càrrec del 
músic Toni Xuclà i la cantant i 
pianista Gemma Humet. 

El 2016 es va celebrar la 3a Marató 
de lectura per la llengua, una 
activitat que Òmnium Berguedà 
realitza cada Sant Jordi a Berga. 
L’activitat reuneix alumnes de tots 
els centres educatius de primària, 
secundària i batxillerat, l’escola 
d’adults, Normalització lingüística 
i entitats culturals, socials i de 
lleure de la ciutat.
En aquesta edició, la Marató va 
durar 2 dies.
Amb aquesta activitat es posa en 
valor la llengua catalana i el seu 
ús, tant a nivell oral com escrit.
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Garraf
CATIFA D’ÒMNIUM ALS
ACTES DE CORPUS DE SITGES

Un any més, Òmnium Garraf va 
ser present als actes de Corpus de 
Sitges amb una catifa de fl ors en 
què el logotip de l’entitat va lluir 
amb els colors més genuïns.
Les Catifes de fl ors del Corpus de 
Sitges formen part de la tradició 
festiva més arrelada de la comarca 
i són una expressió cultural de 
primera magnitud. Òmnium 
Cultural hi va tornar a ser present 
de la mà de desenes de voluntaris 
de la vila que hi van tornar a 
participar.

Vallès Oriental - Granollers 
27A EDICIÓ DE LA FESTA
DE LES LLETRES CATALANES

El novembre es van lliurar el 
27è Premi de Poesia Estabanell 
Energia SA (Rosa Ma Arrazola), 
el 27è Premi de Novel·la Josep 
Saperas (Maria Teresa Rabal), el 
4t Premi de Comunicació Eugeni 
Xammar (Sona en Català, amb un 
accèssit per a Josep Ma Codina), 
el 6è Premi en l’acció cívica 
en favor de la llengua Ramon 
Casanovas (Ràdio Arrels) i el 16è 
Premi de Sociolingüística Jaume 
Camp (Natxo Sorolla). Els premis 
fomenten la creació literària i 
reconeixen la tasca d’algunes 
entitats i persones en favor de la 
llengua.

territori
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La Garrotxa
ES LLIUREN ELS PREMIS
LITERARIS INFANTIL I JUVENIL

Gironès
MÉS DE 100 ALUMNES
A L’ARRELARREU

El 12 de març va tenir lloc la 42a 
edició del Concurs literari infantil 
i juvenil de la Garrotxa. L’acte va 
comptar amb la presència dels 
alcaldes de Sant Joan les Fonts, 
Joan Espona, i del de la Vall de 
Bianya, Santi Reixach, així com 
del regidor d’Ensenyament de 
l’Ajuntament d’Olot, Jaume Mir.
La presentació de l’esdeveniment 
va anar a càrrec de l’Esther Roca 
i es va poder comptar amb una 
lluïda representació de l’obra 
La sopa de pedres, a càrrec dels 
alumnes de cicle mitjà de l’Escola 
Castanyer de Sant Joan les Fonts.

Òmnium Cultural Gironès, amb 
la col·laboració del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat, 
l’Ajuntament de Girona, el de Salt 
i El Galliner, van impulsar per 1a 
vegada el projecte “Arrelarreu”, 
en què més de 100 alumnes de 
secundària van explicar contes a 
les biblioteques i centres educatius 
propers al seu institut.
L’objectiu de la iniciativa és 
promoure la cohesió social, la 
interculturalitat i l’ús del català 
millorant l’expressió oral i escrita 
i l’autoestima i la seguretat dels 
alumnes.
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La Selva
TORNA EL PARAULES
NOCTURNES

Lleida-Ponent
11 DE SETEMBRE I MÒSTRA
DE CINÈMA OCCITAN

Òmnium La Selva va celebrar 
una nova edició del Paraules 
Nocturnes, del 9 al 29 de juliol. 
Les actuacions, coorganitzades 
amb l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Farners, la Diputació 
de Girona i la Càtedra Joan 
Vinyoli, van anar a càrrec de 
Crossing; Silvamara, amb el seu 
espectacle Llibre de l’amic i de la 
mar; el poeta valencià Josep Piera, 
amb una tria de cants i planys de 
la poesia trobadoresca dels segles 
XI-XIII; i l’espectacle ‘Assimilant 
el buit’, de la companyia D’Art 
Centre de Dansa.

L’esdeveniment del 2016 que 
queda en la memòria dels 
integrants d’Òmnium Lleida-
Ponent és la gran manifestació de 
11S a la llera del riu Segre.
A més, durant el 2016 també es 
va celebrar la Mòstra de Cinèma 
Occitan, que va tenir lloc a la 
tardor. Des d’Òmnium s’hi va 
col·laborar amb 2 pel·lícules, Lo 
sumi de la lengavai en Montpelhièr 
i Trobadors, que van comptar amb 
dues xerrades, una amb l’escriptor 
i lingüista Pau Vidal, i l’altra amb 
la fi lòloga Joana-Alba Cercós.

territori
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Maresme
NIT DE LES LLETRES
MARESMENQUES

Osona
LA MARXA DELS VIGATANS
IL·LUMINA LA PLAÇA MAJOR

Òmnium Maresme va organitzar 
la I edició de la Nit de les Lletres 
Maresmenques el passat 15 d’abril, 
un acte en què es van donar a 
conèixer les novetats editorials 
de la comarca escrites en català 
des del darrer Sant Jordi, així com 
algunes iniciatives interessants 
al voltant del món del llibre i 
l’editorial que havien tingut lloc al 
Maresme recentment.
L’acte va ser conduït per la 
periodista Estel Batet i l’actor 
Ferran Camps i les actuacions van 
anar a càrrec d’Home Idea (circ) i 
MU/DA (dansa). 

1.500 torxes, 2.500 varetes 
lluminoses, prop de 5.000 
persones i més de 80 entitats van 
il·luminar la Plaça Major de Vic 
a la Marxa dels Vigatans 2016. 
Sota la direcció artística dels 
Comediants, la “Marxa” va ser un 
acte més interactiu amb el públic. 
Durant l’acte hi va destacar el 
pintor Josep Vernis, l’homenatjat;  
la teatralització parodiant a Felip 
V, la crema del Decret de Nova 
Planta, els himnes i especialment 
l’entrada a Plaça de totes les 
columnes provinents de més de 30 
pobles de la comarca d’Osona.
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Ripollès
EL PRIMER TASTET D’AUTORS 
KM0 ÉS UN ÈXIT

Rubí
ES TORNA A ESTIRAR LA CORDA 
PER FESTA MAJOR

El Tastet d’autors km0 és una 
iniciativa per posar de relleu 
els escriptors de la comarca que 
durant els últims mesos han 
publicat obres literàries i que, per 
tant, els lectors poden trobar a les 
parades de Sant Jordi. Va tenir lloc 
per primera vegada al Ripollès.
Seguint el programa, per a 
cadascun dels llibres, se’n va fer 
una breu presentació, un parell de 
preguntes al seu autor i, tot seguit, 
la lectura d’un breu fragment a 
càrrec de Ramon Alabau. 

El ja tradicional torneig d’estirada 
de corda que se celebra anualment 
a Rubí per la seva Festa Major 
va arribar a la 6a edició. Una 
quinzena de grups, tant grans com 
petits, van estirar la corda, que va 
proclamar campions dos equips 
per categoria.
Els vencedors van rebre una 
panera amb obsequis dels 
comerços de la ciutat i al fi nal, 
com cada any, tots els participants 
van estirar la corda contra el 
tractor.

territori
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Sabadell
FESTA CATALANOAMAZIGA
A SABADELL

Sant Cugat del Vallès
10 ANYS DE LA FLAMA
DEL CANIGÓ A SANT CUGAT

El 14 de maig es va celebrar 
la trobada amb l’Associació 
Catalanoamaziga Anaruz N 
Afrika. L’objectiu de la festa és 
apropar i donar a conèixer la 
comunitat amaziga a Catalunya 
i Sabadell a través d’un seguit 
d’activitats: parades d’artesania 
i menjar, tallers de cal.ligrafi a 
amaziga, taller de manualitats, 
etc. Es va presentar el diccionari 
català-amazic i es va parlar de les 
diferències i similituds entre les 
causes catalana i amaziga. Per 
fi nalitzar la festa es va comptar 
amb els grups de percussió i ball 
amazics.

Amb la Flama del Canigó es va 
celebrar la revetlla de Sant Joan. 
Un esclat de tradició catalana i 
de cultura popular en què hi van 
participar castellers, diables, 
caparrots, bastoners i la colla 
sardanista.
La Penya Ciclista va portar la torxa 
fi ns a la plaça de l’Ajuntament 
i després fi ns a la plaça del 
Monestir, on es va encendre la 
foguera i va tenir lloc el sopar 
popular, amb més de 250 
persones, que es va allargar fi ns 
ben entrada la matinada.
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Solsonès
“CORDES DE CINE” PER VIURE 
UN NADAL DIFERENT!

Tarragonès
PER MOLTS ANYS, OLGA!

El concert va ser organitzat per 
la Diputació de Lleida i Òmnium 
Solsonès i va tenir lloc el 4 de 
desembre a la Sala Polivalent de 
Solsona, amb 300 assistents.
“Cordes de cine”, dedicat a les 
Bandes Sonores, en el qual l’OJC, 
amb una formació de 25 músics, 
els va fer gaudir del romanticisme 
d’Eward Elgar i de les visions 
per a orquestra de corda que el 
violinista Joan Espina va suggerir 
de diverses bandes sonores de 
pel·lícules com Psicosi, la Llista 
d’Schindler i moltes altres. Un 
Nadal de cinema! 

De vegades l’atzar ens pica l’ullet 
quan fem la feina ben feta. El 
passat 27 de maig, 80 comensals 
van celebrar els 80 anys de 
l’estimada consòcia i expresidenta 
d’Òmnium Tarragonès Olga 
Xirinacs i Díaz (Tarragona, 1936), 
en el marc del sopar literari 
organitzat per l’entitat a l’hotel 
Ciutat de Tarragona, com a 
cloenda del conjunt d’activitats 
(recitals a les escoles, mostres 
bibliogràfi ques, representacions 
teatrals i rutes literàries) amb què 
la ciutat va voler reconèixer la 
tasca de l’escriptora a favor de la 
cultura de Tarragona.

territori
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Terrassa
TORNA LA NIT DEL MISTERI 
AMB PREMIATS

Terres de l’Ebre
LLIURAMENT DEL PREMI
GRIFONET 2016

El 22 de juny va tenir lloc la 
28a Nit del Misteri, l’acte de 
lliurament de 4 premis literaris 
de narrativa de misteri i un de 
poesia. El premi principal és 
el Premi de Novel·la Ferran 
Canyameres, que va guanyar 
el periodista i escriptor Rafael 
Vallbona. El premi de Narracions 
Curtes Ferran Canyameres va 
ser per Imma Cabré i també es 
van entregar els premis Maria 
Rovira i M. Montserrat Oller, 
destinats a l’àmbit educatiu, i el 
de poesia Enric Gall. Va créixer 
la participació, amb més de 150 
obres presentades. 

Òmnium Cultural a les Terres de 
l’Ebre va entregar el Grifonet, un 
premi que s’atorga a una persona 
que per la seva trajectòria cultural 
o científi ca, per la importància 
i exemplaritat de la seva tasca 
intel·lectual, social i humana, ha 
contribuït de manera notable i 
continuada a la vida cultural de les 
Terres de l’Ebre.
Lo Grifonet es va atorgar, el 
5 d’octubre, a Manolo Tomás 
Caubet, reconegut per la seva 
participació en la Plataforma 
en Defensa de l’Ebre i per 
la seva lluita en contra del 
transvassament de l’Ebre.
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Òmnium ha seguit treballant 
arreu dels Països Catalans en 
el marc de la Federació Llull, 
federació d’entitats de la que 
forma part conjuntament amb 
Acció Cultural del País Valencià 
(ACPV) i Obra Cultural Balear 
(OCB).

Enguany, cal destacar l’impuls 
del Sopars Estellés a València, 
Barcelona i Palma, sopars literaris 
per recordar el poeta de Burjassot 
organitzat amb l’Associació 
d’Escriptors en Llengua Catalana 
(AELC) i d’altres entitats. Des 
de la Federació Llull també s’ha 
organitzat l’acte commemoratiu 
en record a Ramon Llull celebrat 
al Monestir de Randa (Mallorca).

Finalment, també cal destacar 
la presència a l’Assemblea de la 
xarxa ELEN (European Language 
Equality Network), celebrada a
les instal·lacions del FC Barcelona 
a finals de novembre de la mà
de la Plataforma per la Llengua.

D’altra banda, s’ha seguit 
participant de les Diades 
Nacionals d’arreu del país (on 
destaca la gran manifestació del 
25 d’abril a València. La Flama 
del Canigó i els Focs de Sant Joan 
o el Premi Sambori de narrativa 
escolar són dos bons exemples de 
projectes que es realitzen arreu 
dels Països Catalans.

la FederaCió llull
Commemora l’any estellés 
als Països Catalans

feDeració LLuLL
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Les xarxes socials d’Òmnium ens permeten explicar, minut a minut, 
l’actualitat de l’entitat als socis i també al públic general. Durant 
l’any 2016, les xarxes socials on més hem crescut ha estat Instagram 
(gairebé 5.000 nous seguidors) i Facebook (9.000 fans nous).

comunicació

Clica a les icones per accedir a les nostres xarxes socials

2016
105.000

2015
100.000

2015
766.000

2015
67.000

2016
510.400

2016
76.400 2016

6.100

2016
808.000

2015
1.000

2015
500.000
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trobada naCional 2016

òmnium vaLora eLs projectes De L’entitat
i posa Les bases De Les LLuites compartiDes
a La seva vii trobaDa nacionaL 

Sota el lema “Compartim 
Òmnium”, l’entitat va celebrar 
el 9 d’abril al Campus Poblenou 
de la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF) la seva VII Trobada 
Nacional, que va comptar amb 
220 participants (membres 
de la Junta Directiva nacional, 
territorial i l’equip tècnic).
 
Jordi Cuixart va obrir la Trobada 
Nacional destacant la importància 
del teixit associatiu del país i 
l’aposta per enfortir l’entitat per 

fer possible la nova República 
catalana. La jornada va centrar-
se en el treball portes endins. 
Es va presentar i treballar amb 
la metodologia de la “Xarxa”, 
una eina de treball per assegurar 
que els projectes i accions que 
fa Òmnium cohesionin el país, 
siguin singulars, rejoveneixin 
l’entitat i permetin sumar nova 
gent.
Després d’un dinar de germanor, 
es van posar en comú les 
conclusions del treball en grup

entitat
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i es va presentar la ponència “Òmnium els propers 18 mesos”,
a càrrec dels membres de la Junta Directiva, Marina Llansana i Marcel 
Mauri. Es va destacar la importància d’ampliar la base social de 
l’entitat i es van dibuixar les bases de la posterior campanya Lluites 
compartides.



4,454
voluntaris d’Òmnium 2016

 3.489
Voluntaris d’Òmnium 2015

1.200
voluntaris actius

375
 Projectes i campanyes 

d’Òmnium *

voLuntariat

Voluntariat d’Òmnium 
Fins al 31 desembre

* 157 - Onze Setembre / 133 - Sant Jordi / 47- Flama Canigó /
38 - Premi Sambori / Lluites compartides



En l’àmbit de la cohesió social,
el voluntariat d’Òmnium va:

Coordinar amb el 
voluntariat:

- BCN Ciutat Refugi
- Arrelarreu
  - Atotaveu
 -  Quedem?

Donar
suport a:

- Banc
dels Aliments
- Recompte de 

persones sense llar



68

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

5. Immobilitzacions materials en curs i a comptes

III. Inversions immobiliàries

1. Terrenys i béns naturals

2. Construccions

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

2. Altres actius financers

B) ACTIU CORRENT
I. Existències

1. 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

3. 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

V. Efectiu i altres actius líquids equivalents
1. Tresoreria

TOTAL ACTIU (A + B)

Exercici 2015

3.603.826,16
17.469,40

15.744,54

2.086,60

3.118.578,40 
3.015.620,92

59.154,54

43.802,94

0,00

450.125,63
322.082,13

128.043,50

17.652,73
30,03

17.622,70

2.070.357,39
0,00
 0,00

359.199,54
279.188,61

48.620,00

31.390,93

1.408,83
1.408,83

600.000,00
600.000,00

2.091.114,69
1.109.749,02

5.674.183,55

Exercici 2016

3.619.890,95
2.851,48

1.359,96

1.491,52

3.151.150,65
2.986.864,01

115.507,80

45.735,10

3.043,74

445.637,75
322.082,13

123.555,62

20.251,07
130,03

20.121,04

1.950.189,73
0,00
0,00

230.202,91
116.511,66

2.010,72

111.680,53

0,00
0,00

600.000,00
600.000,00

1.119.986,82
1.119.986,82

5.570.080,68

baLanç abreujat
a 31 De Desembre De 2016

els ComPtes del 2016

comptes 2016comptes 2016
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PATRIMONI NET I PASSIU

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

1. Fons socials

III. 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

1. 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

I. Provisions a curt termini

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 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
0,00

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

Exercici 2016

2.525.653,37
1.474.958,73

300,51
300,51

1.542.940,42 
1.730.875,11

-187.934,69

117.434,51
-185.716,71

1.050.694,64
1.050.694,64

1.987.962,18
90.000,00

1.897.962,18
1.866.562,18

31.400,00

1.056.465,13
246.772,28
111.256,57

111.256,57

0,00

698.436,28
476.835,88

92.884,21

34.472,19

94.244,00

5.570.080,68

baLanç abreujat
a 31 De Desembre De 2016
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1. Ingressos per les activitats
a) Vendes i prestacions de serveis

b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic. Quotes de socis

c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors

d) Subvencions oficials a les activitats

e) Donacions i altres ingressos per activitats

f) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat de l’exercici

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

14. Ingressos financers

15. Despeses financeres

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)
III) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS

19. Impostos sobre beneficis

IV) RESULTAT DE L’EXERCICI (III+19)

Exercici 2015

5.575.312,56
128.369,02

3.284.706,12

1.778.329,29

221.576,79

162.331,34

0,00

-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

Exercici 2016

4.387.799,87
125.737,71

3.688.939,63

181.750,00

144.404,12

231.971,79

14.996,62 

-93.482,57
-93.482,57

-74.868,03
-74.868,03

81.119,68
81.109,68

10,00

-1.461.690,16
-2.829.711,18
-2.824.464,34

-121.378,02

-125.990,28

-1.164.052,64

-15.454,83

-35.972,69

-854.837,43

-71.965,42

-434.813,03

-5.246,84

0,00

-71.574,27
11.612,98

-126.623,79
-177.417,47

4.370,84
-12.670,08
-8.299,24

-185.716,71

-185.716,71

compte De resuLtats
abreujat eXercici 2016

comptes 2016
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82% - quotes de socis
10% - Donatius i patrocinis
5% - prestació de serveis

3% - ajuts públics, administració local finalistes per projectes

82+10+5+3+n2016

comptes 2016

inGressos 2016
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46+20+16+18+n
46,50% - Despeses de les activitats

20,27% - Despeses de personal
17,79% - Despeses estructra

15,44% -projectes de promoció i màrqueting

2016

Despeses 2016

34,61% - seus territorials
24,89% - serveis generals

23,33% - comunicació i captacio de socis
17,17% -projectes
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Gràcies als socis i sòcies, la complicitat d’entitats, institucions
i empreses hem fet possible la gran activitat d’Òmnium durant
el 2016 arreu del territori.

Obra Social de La Caixa

Diputació de Barcelona

Diputació de Girona

Ajuntament de Badalona

Ajuntament de Begues

Ajuntament de Castellar de la Ribera

Ajuntament de Clariana de Cardener

Ajuntament de Figueres

Ajuntament de Guixers

Ajuntament de la Coma i la Pedra

Ajuntament de L’Hospitalet

Ajuntament de Lladurs

Ajuntament de Lleida

Ajuntament de Manresa

Ajuntament de Martorell

Ajuntament de Pinell del Solsonès

Ajuntament de Pinós

Ajuntament de Premià de Mar

Ajuntament de Reus

Ajuntament de Riner

Ajuntament de Sant Boi Llobregat

Ajuntament de Sant Celoni

Ajuntament de Sant Cugat

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer

Ajuntament de Solsona

Ajuntament de Terrassa

Ajuntament de Tona

Ajuntament de Vic

Ajuntament d’Odèn

Ajuntament d’Olot

Consell Comarcal de La Garrotxa

Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs

(Diputació de Lleida)

Institut de Cultura de Barcelona (ICUB).

(Ajuntament de Barcelona)

aGraïment
aLs coL·LaboraDors

patrocinis
i coL·Laboracions

aGraïments








