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«ESCOLTEM-NOS»

ORDRE DEL DIA

1. | “Òmnium davant els reptes de país”. Benvinguda
a càrrec de Marcel Mauri

2. | Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General
Ordinària del 30 de juny de 2017

3. | Informacions d’Altes i Baixes de membres de la Junta
Directiva

4. | Presentació i aprovació, si escau, del Pla de Treball
2018

5. | Presentació i aprovació, si escau, del Pressupost 2018

6. |  Torn obert de paraules
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Punt 2

ACTA DE L’ASSEMBLEA
GENERAL ORDINÀRIA

Lloc: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
Data: 30/6/17
Hora d’inici: 19.35h
Hora d’acabament: 21.00h

ORDRE DEL DIA

1. | Ara tot depèn de nosaltres. 
Benvinguda a càrrec de Jordi Cuixart

2. | Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea 
General Ordinària anterior

3. | Informacions d’altes a la Junta Directiva

4. | Presentació de la memòria d’activitats i aprovació, 
si escau, del tancament econòmic 2016

5. | Torn obert de paraules

Jordi Bosch, secretari de l’entitat, dona la benvinguda als socis assistents. Informa 
que l’Assemblea es convoca preceptivament per tal d’aprovar el tancament 
econòmic de l’exercici 2016. Informa que celebrem l’Assemblea el mes de juny, un 
cop l’entitat compta amb l’informe d’auditoria que ha estimat necessari encarregar. 
A l’Assemblea també es farà balanç de les activitats desenvolupades, els diferents 
reptes de l’entitat així com d’informar sobre noves altes a la Junta Directiva.
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1.- Ara tot depèn de nosaltres. 
Benvinguda a càrrec de Jordi Cuixart

Jordi Cuixart, president de l’entitat, saluda als assistents. Agraeix la presència de Jordi 
Porta, expresident d’Òmnium, i Jordi Sànchez, president de l’Assemblea Nacional 
Catalana (ANC).

Jordi Cuixart destaca que l’Assemblea se celebra tot coincidint amb les converses entre 
diferents formacions polítiques per fixar data i pregunta per celebrar un Referèndum 
sobre la independència de Catalunya. Valora que el país i l’entitat afronten 100 dies en què 
caldrà treballar perquè el poble de Catalunya vagi a votar amb tranquil·litat i harmonia. 
Finalment, informa que tot just abans de l’Assemblea s’ha presentat la Declaració Crida 
a la Democràcia que demana que el Govern celebri el Referèndum i s’anima la població 
a participar-hi.

2.- Aprovació, si escau, de l’acta 
de l’Assemblea General Ordinària anterior

Jordi Bosch informa que cal validar l’acta de la darrera Assemblea General. Recorda que 
l’acta consta en la documentació lliurada als assistents i que es va posar amb anterioritat 
a disposició dels socis. Sense res a comentar, es procedeix a la votació de l’Acta:

Vots a favor: 297 vots
Vots en contra: 0
Abstencions:  0

· L’Assemblea General aprova per unanimitat l’Acta del 28 de gener de 2017.

3.- Informacions d’altes a la Junta Directiva

Jordi Bosch recorda que a la darrera Assemblea General, tal com s’acaba de dir, es va 
informar de la renúncia de tres persones a la seva plaça de vocal a la Junta Directiva per 
motius d’incompatibilitat o per manca de temps per dedicar-s’hi.

Jordi Bosch recorda també que la Junta Directiva té la capacitat de cooptar socis per 
omplir aquestes vacants, decisió que cal informar i ratificar si escau a l’Assemblea General 
següent. Recorda que aquesta cooptació té validesa fins que la plaça en qüestió hagi de 
ser votada altre cop en Assemblea General en el cicle electoral pertinent.

Jordi Bosch presenta les dues noves persones que s’incorporarien a la Junta Directiva, 
Ignasi Termes, del Baix Llobregat, i Lídia Pelejà, del Priorat però establerta a Barcelona. 
Valora que són dues persones que tenen menys de 40 anys, i trajectòries professionals en 
l’àmbit de la gestió cultural i de l’emprenedoria respectivament, amb capacitat de treball 
en l’àmbit de mobilitzacions i organització territorial.
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4.- Presentació de la memòria d’activitats i aprovació, si escau, 
del tancament econòmic 2016

Jordi Bosch recorda que l’Assemblea General ha de validar el tancament econòmic 
de l’any 2016, recentment auditat. En tot cas, s’aprofitarà la convocatòria i explicarà la 
memòria d’activitats de l’exercici anterior així com dels primers mesos d’enguany.

Joan Vallvé, vicepresident segon de l’entitat, presenta ràpidament la memòria d’activitats 
de l’any 2016. En destaca la Diada de l’11 de Setembre, amb 5 mobilitzacions simultànies a 
Barcelona, Berga, Lleida, Salt i Tarragona que van aplegar centenars de milers de persones. 

També en relació amb l’actualitat política, destaca la posada en marxa de les accions Love 
Democracy, en suport a totes aquelles persones amb processos judicials oberts per la seva 
activitat política a favor de la independència. En aquest sentit destaca la participació en 
tot tipus de concentracions pacífiques en suport de representants institucionals diversos. 
Lamenta que avui dia calgui treballar en l’àmbit de la solidaritat antirepressiva.

Joan Vallvé destaca també la campanya Lluites Compartides, desenvolupada en xarxa 
amb d’altres entitats arreu del país i pensada per posar en comú i reconèixer tot aquell 
seguit de lluites i reivindicacions concretes que han millorat les condicions de vida dels 
ciutadans. Valora que aquesta campanya ha comptat amb un ampli i heterogeni consell 
assessor, amb diferents actes públics de campanya i amb més de cinquanta exposicions 
itinerants provinents de tantes altres taules de treball. 

Finalment, també destaca un any més la celebració de l’acte de denúncia dels Crims del 
franquisme, celebrat dins de la Presó Model de Barcelona, amb representants de desenes 
d’entitats vinculades a la reivindicació de la memòria històrica.

Clàudia Pujol, vocal de la Junta Directiva i responsable de la Comissió de Cultura, 
explica les altres activitats troncals organitzades per Òmnium Cultural al llarg de l’any 
2016. En aquest sentit, recorda el lliurament del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 
a l’escriptora mallorquina Maria Antònia Oliver, la celebració de la Nit de Santa Llúcia 
a l’Hospitalet del Llobregat amb el respectiu lliurament de diferents premis literaris, 
on destaca el Premi Sant Jordi o el Premi Mercè Rodoreda. També destaca els 44.000 
alumnes participants del Tinter (premis de narrativa escolar Sambori i poesia escolar 
Pissiganya), la primera edició dels premis VOC, de promoció i suport a l’audiovisual 
en català, de la nova edició de la Flama del Canigó, amb la coordinació de centenars 
d’entitats per organitzar l’encesa de fogueres de Sant Joan amb aquesta flama arreu dels 
Països Catalans.

Jordi Bosch agraeix el repàs de les principals activitats, informa que es procedirà a 
explicar el desenvolupament de les accions del curs en marxa.
Marina Llansana, vicepresidenta primera de l’entitat, destaca que l’any ha començat 
amb noves mobilitzacions contra la judicialització de la política, en suport  a diferents 
dirigents sobiranistes. En aquest sentit, s’impulsa la posada en marxa d’una Caixa de 
Solidaritat des de tot l’àmbit de l’independentisme.

També s’ha seguit treballant en el desplegament de la campanya Lluites Compartides arreu 
del país, amb més exposicions itinerants i amb un acte de reconeixement i cloenda celebrat al 
barri barceloní del Poblenou i l’estrena d’una exposició general al Palau Robert de Barcelona.
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Marina Llansana informa d’altres activitats destacades, com és la plena implicació en la 
manifestació «Volem Acollir» organitzada per la plataforma Casa Nostra, Casa Vostra, 
els actes de reconeixement a Muriel Casals amb motiu del primer aniversari de la 
seva mort (bateig de la sala d’actes de la seu nacional, Medalla d’Or a títol pòstum de 
l’Ajuntament de Barcelona), el lliurament del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes a 
l’escriptora valenciana Isabel Clara-Simó i el centenar de parades instal·lades arreu del 
país amb motiu de la Diada de Sant Jordi.

Marcel Mauri, vocal de la Junta Directiva i responsable de les accions de campanya, pren 
la paraula per explicar les accions d’Òmnium a favor de la demanda d’un Referèndum. 
En aquest sentit, destaca la plena implicació en l’activitat del Pacte Nacional pel 
Referèndum (PNR), que si bé ha finalitzat l’activitat sense que el Govern espanyol 
s’avingui fins ara a la celebració d’un Referèndum sí que ha servit per fer molta tasca de 
pedagogia i cohesió sobre els valors democràtics que acompanyen qualsevol consulta 
ciutadana sobre decisions polítiques d’interès general. També en aquest sentit, destaca 
la gran mobilització Referèndum és Democràcia celebrada l’11 de juny a Montjuïc amb 
una fortíssima repercussió als mitjans de comunicació internacionals.

Marcel Mauri informa que també seguim desenvolupant activitats de llengua i cultura, 
com ara la Flama del Canigó, una nova edició -la segona- dels premis VOC, els premis El 
Tinter (50.000 alumnes enguany), la propera Nit de Santa Llúcia que es farà a Nou Barris 
(Barcelona) i alguna altra iniciativa nova com ara un Catàleg d’activitats per vertebrar 
la pròpia programació cultural o bé el projecte Lliures amb les entitats Coop57 o ECAS.

Finalment, Marcel Mauri destaca que el segon semestre d’enguany es preveu treballar 
a fons en fomentar la participació en el Referèndum, que ha de ser una gran jornada 
cívica, pacífica i democràtica on s’expressi la ciutadania. També es participarà de la 
campanya pel Sí que s’organitzi. 

Jordi  Bosch agraeix les intervencions i crida a presentar el tancament econòmic de 
l’exercici anterior.

Òscar Gimeno, vocal de la Junta Directiva, excusa Pere Carles, tresorer de l’entitat, que 
no pot participar avui de l’Assemblea. 

Òscar Gimeno presenta el tancament econòmic de l’exercici 2016, que es tanca amb un 
saldo negatiu de 185.716€, en bona part a causa de l’aprovisionament de les sancions 
sobre la Llei de Protecció de Dades (90.000€) i també pel fet de no comptar amb grans 
iniciatives de captació de fons al llarg de l’any per la incertesa política. 

Pel que fa als ingressos de l’exercici, Òscar Gimeno destaca que la majoria provenen de 
les quotes dels socis (82%), així com dels donatius i patrocinis (10%), de la pròpia prestació 
de serveis (5%) i finalment d’ajudes d’administracions públiques (3%), amb subvencions 
de caire finalista. 
Destaca, en aquest sentit, que un 96,52% dels ingressos provenen de finançament 
privat, especialment de les quotes dels socis. Valora que aquests percentatges es troben 
molt consolidats en la cultura organitzativa de l’entitat si fem la comparativa dels darrers 
quatre anys. Aquest fet permet que la Junta Directiva treballi en plena llibertat a l’hora de 
prendre decisions.

En relació amb la recaptació de quotes de socis del 2016, per valor de 3.688.939€, destaca 
que representa un increment del 12,31% respecte a l’any 2015. Recorda que Òmnium ha 
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tancat l’exercici 2016 amb 62.573 socis, que suposa un creixement net de 8.000 socis 
respecte l’any anterior. Informa finalment que la tendència per l’exercici en curs apunta 
a un creixement sensiblement superior al llarg d’aquest any. 

Pel que fa a la distribució de despesa, Òscar Gimeno destaca que el gruix es destina a les 
activitats (39,64%) seguit de les partides de personal (31,30%), estructura (15%), promoció 
i captació de socis (11,28%). Destaca finalment una partida per fer front a les sancions de 
l’Estat espanyol (2,78%).

De manera més concreta, Òscar Gimeno presenta un darrer gràfic que visualitza el  destí 
de les aportacions dels socis. Posa com a exemple que d’un soci que paga la quota base, de 
75€ anuals, en podem fer aquesta distribució: 34,61€ a les seus territorials (funcionament 
seus, tècnics territorials i projectes propis), 17,17€ als principals projectes nacionals, un 
23,33€ a comunicació i promoció (inclou estructura, revistes, despesa d’audiovisuals i 
xarxes o bé campanyes de promoció) i 24,89€ a serveis generals (estructura i funcionament 
de la seu nacional de l’’entitat).

Òscar Gimeno destaca finalment que comptem amb un informe d’auditoria sense 
salvetats per part de l’auditoria Fabra-Casas. 

Jordi Cuixart felicita l’exposició i la feina feta des de la tresoreria. Matisa que el pagament 
d’aquestes sancions s’ha fet via embargament dels comptes, aspecte que comporta 
alguns recàrrecs. Valora que des de la Junta Directiva es té la percepció que aquestes 
sancions persegueixen ofegar econòmicament les entitats sobiranistes, qüestió que fa 
més necessari que mai comptar amb una entitat forta i amb recursos. 

Jordi Bosch obre un torn de paraules.

Joan Damià, soci, demana més informació sobre les multes en relació amb l’incompliment 
de la LOPD. Jordi Cuixart respon que en el marc de la campanya Ara és l’Hora es van 
allotjar dades del projecte Gigaenquesta en un servidors als Estats Units d’Amèrica. En 
el marc d’aquest projecte, la Unió Europea va regular que determinades dades havien 
de passar a servidors de la Unió Europea, fet que va comportar que diferents empreses 
s’haguéssin d’adaptar als canvis. Òmnium és la única entitat multada en aquest sentit. 

Maria Teresa Sagalés, sòcia, pregunta pels conceptes de despesa de personal i si fan 
referència als membres de la Junta Directiva. Òscar Gimeno respon que equival a sous 
i salaris dels més de 50 professionals que treballen a Òmnium. Destaca que Òmnium és 
una entitat que aposta per la professionalització. També destaca que Òmnium compta 
amb més de 300 directius de juntes territorials arreu del país, els quals desenvolupen la 
seva activitat de manera voluntària.

Jordi Bosch agraeix les intervencions, recorda que l’Assemblea de socis ha d’aprovar els 
comptes anuals 2016. Feta l’explicació es passa a l’aprovació dels comptes anuals

vots a favor: 273
vots en contra: 0
vots en blanc: 0

· L’Assemblea General aprova els comptes anuals de l’exercici 2016 per unanimitat.
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5.- Torn obert de paraules

Jordi Bosch agraeix les intervencions, obre un darrer torn de paraules. 

Francesc Dàvila, soci, destaca la bona feina que fa l’entitat Súmate i apunta la importància 
de treballar-hi conjuntament. 

Núria Florensa, sòcia, felicita la feina que s’està fent des de la Junta Directiva. Destaca la 
importància de treballar per acostar gent més jove a Òmnium.

Jordi Gimisó, membre de la gestora de Nou Barris, valora que Òmnium hauria d’incorporar 
a les seves línies d’actuació activitats en defensa del territori i el paisatge. 

Jordi Cuixart agraeix totes les intervencions. Destaca les bones relacions amb Súmate, 
amb qui es treballa colze a colze en diferents espais, si bé també puntualitza que cada 
entitat té i ha de tenir la seva pròpia línia d’actuació. També apunta que comparteix la 
necessitat de treballar per rejovenir l’entitat, aspecte que comença a notar-se en les noves 
altes de soci o bé en la composició de les juntes directives d’arreu del país. Finalment, 
pren nota de la importància de preocupar-se pel medi ambient i el territori, aspecte que 
algunes seus territorials incorporen de manera molt concreta al seu pla d’activitats.

Sense més intervencions, s’aixeca la sessió.
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
PLA DE TREBALL 2018

Punt 4

OBJECTIUS HORITZÓ 2021

1 · Contribuir, en aquest moment de canvi de cicle, a construir el pensament que ha de guiar 
l’acció política del catalanista en els propers anys. Un projecte catalanista que ha de ser trans-
versal, realista, inclusiu i transparent. 

2 · Malgrat la repressió, seguir contribuint al creixement social de l’independentisme per in-
crementar la majoria social a partir de compartir els valors que promou l’entitat,  valors repu-
blicans. 

3 · Seguir sent un agent mobilitzador a favor de la democràcia, els drets civils i l’alliberament 
nacional, sempre per vies pacífiques, democràtiques i no-violentes i amb la màxima trans-
versalitat.

4 · Ser un referent nacional en defensa de la cultura i la llengua, pilars fonamentals de l’entitat, 
per la construcció d’una societat moderna i justa. 
Seguir treballant en àmbits cabdals com l’educació, el progrés social, la cohesió i els drets 
civils. Òmnium ha de ser un espai de referència (nacional i també internacional) en la reivin-
dicació dels drets civils i llibertats col·lectives.

5 · Necessitat de posar en valor els èxits assolits en aquests darrers 7 anys, reconèixer 
(i explicar) què ha passat per poder treballar cap a on anem. 
Seguir fent acció política des de la cultura i els àmbits tradicionals de l’entitat amb l’objectiu 
de cosir país (un sol poble) i afavorir la reconciliació (després de la polarització i els intents de 
divisió) per enfortir la societat catalana i la seva cohesió social a partir dels grans consensos 
de país.

6 · Ser presents en aquells llocs on fins ara Òmnium o bé no hi era o no hi era de la forma 
adequada. Seguir enfortint, des de les juntes territorials, la presència de l’entitat arreu del país.

7 · Promoure la creació d’un imaginari compartit de país que no sigui el reflex del sobira-
nisme sinó que vagi molt més enllà i sigui fruit del treball col·lectiu i d’igual a igual amb els 
sectors no independentistes.

8 · Crear espais per compartir projectes eminentment culturals i plataformes ciutadanes  de 
valors i estratègies republicanes amb els socis per fidelitzar-ne la seva vinculació i seguir 
creixent en massa social. 

9 · Construir un nou relat de país sincer, ampli, compartit i que representi una majoria de la 
ciutadania que vagi molt més enllà de l’independentisme per recollir els valors republicans i 
que sigui fruit de la presència i acció arreu del país, també en aquells espais on Òmnium no 
hi era.

10 · Compartir aquest nou relat conjuntament amb altres agents a través d’eines transmèdia 
que arribin als indrets on tradicionalment no s’hi ha arribat.
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EIXOS HORITZÓ 2021 
PENSAR, FER, EXPLICAR I CRÉIXER

ESPAI DE PENSAMENT (TIPUS THINK TANK) AMPLI 
I TRANSVERSAL AL VOLTANT DELS VALORS DE L’ENTITAT 
(QUE SÓN ELS GRANS CONSENSOS DE PAÍS): LLENGUA, 
CULTURA, EDUCACIÓ, PROGRÉS SOCIAL I DRETS CIVILS. 
EN L’ÀMBIT DELS DRETS CIVILS, DE REFERÈNCIA A ESCALA 
INTERNACIONAL.

1 · Generar pensament, fer diagnosi, i incidir al voltant de la cultura, temes socials i drets  
 civils i contribuir a l’articulació de consensos al voltant de les estratègies de futur del  
 catalanisme.

2 · Aconseguir que l’entitat conegui què està passant, reflexioni i tingui una posició 
 pròpia respecte les qüestions essencials de país.

3 · Participar directament dels espais on es generi pensament. Col·laborar amb els   
 agents que són rellevants en cada àmbit incloent totes les visions possibles.

4 · Contribuir a repensar altres formes de mobilització més enllà dels formats clàssics.

5 · Apropar-nos a la gent que no vota partits independentistes.

6 · Crear un espai públic per compartir objectius i model de país més enllà dels límits 
 de l’independentisme per avançar cap a la consecució de la República. 

EIX 1: PLA DE TREBALL 2018

 · Crear un equip professional de perfil acadèmic amb col·laboradors experts.
 
 · Articular una xarxa de col·laboradors experts en temàtiques específiques.
 
 · Utilitzar el coneixement per al disseny o millora dels projectes i activitats de l’entitat  
  que incorporin els aprenentatges fets.
 
 · Publicar els resultats i la metodologia utilitzada. Proporcionar elements per a debats  
  de tercers.
 
 · Crear un espai de debat amb tots els agents polítics i socials sobre el futur 
  del catalanisme que permeti dibuixar l’estratègia per assolir la República. 
 
 · Organitzar el Fòrum dels drets civils (coorganitzat amb altres institucions,    
  associacions... víctimes també de retallada de drets).

E
IX
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 · Dibuixar el mapa de les manifestacions i agents socioculturals del país per 
  dissenyar el full de ruta dels projectes de l’entitat i redefinir el paper de l’entitat en   
  l’àmbit cultural. I continuar el diàleg amb els agents culturals.
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SER ALS LLOCS, DINS I FORA DE CATALUNYA, 
ON FINS ARA NO HI HEM TINGUT PRESÈNCIA 
(O HEM TINGUT PRESÈNCIA AMB MÍNIMA INCIDÈNCIA), 
DESENVOLUPANT PLANS ESTRATÈGICS QUE CONTEMPLIN 
PROJECTES QUE COMBININ LA PROFESSIONALITZACIÓ 
I EL VOLUNTARIAT I QUE TINGUIN INCIDÈNCIA DIRECTA 
I AVALUABLE EN EL TERRITORI.

1 · Dissenyar i posar en marxa projectes socials/culturals/educatius adaptats a cada   
 territori que promoguin la cohesió des de la proximitat. 

2 · Identificació i avaluació de les iniciatives territorials i nacionals que ja estan en   
 marxa. Fer una anàlisi d’aquestes activitats culturals / socials / educatives 
 i les possibilitats de col·laboració i treball amb xarxa. 

3 · Dotar-nos d’eines de programació per socialitzar-les territorialment per tal de   
 garantir el discurs propi de l’entitat, assegurar el discurs de qualitat de les activitats i   
 facilitar l’activitat a les seus territorials optimitzant els recursos i millorant l’eficiència.

4 · Repensar o ampliar els projectes regulars de l’entitat perquè col·laborin a ser on no   
 hem tingut presència i ajudin a promoure la cohesió.

EIX 2: PLA DE TREBALL 2018

 · Identificació d’àmbits i llocs d’acció prioritaris i fer un anàlisi social i cultural dels   
  diversos territoris que es valorin com a prioritaris. Identificació d’agents potencials   
  amb implantació on vulguem actuar. Identificar projectes reeixits socials/culturals/  
  educatius al territori als quals s’hi pugui donar suport. 
  Allà on no existeixin projectes amb aquests paràmetres, implementar-los des   
  d’Òmnium. Avaluar la possiblitat d’impulsar un nou projecte per l’ús social 
  de la llengua.

 · Definir diversos projectes de base social, cultural i educativa que es desenvolupi en i  
  desde el territori per la cohesió social.

 · Elaboració d’estudis prospectius i connexió amb bones pràctiques a escala    
  internacional i nacional. Diagnosi i propostes de pla d’actuació pel l’adaptació 
  i redisseny de projectes. 

 · VOC. Premis i Mostra d’audiovisual en català.

 · Els focs de Sant Joan i La Flama del Canigó.
 
 · El Tinter de les Lletres Catalanes.

 · 11 de setembre: Festa per la Llibertat (Barcelona).
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 · 20N: Justícia pels crims del Franquisme.

 · Participar en l’any Fabra.
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POSICIONAR-NOS COM A AGENT CULTURAL 
DE REFERÈNCIA

1 · Convertir o refermar el paper d’Òmnium com a intermediador cultural de referència. 

2 · Aprofitar la massa social per implementar noves fórmules de participació cultural.

3 · Donar un nou impuls a la Nit de Santa Llúcia i el conjunt de premis.

4 · Consolidar el Premi Òmnium a la millor novel·la de l’any perquè esdevingui el premi  
 a obra publicada de referència i contribueixi a crear nous lectors en català.

5 · Popularitzar el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.

EIX 2: PLA DE TREBALL 2018

 · Elaborar un pla per a cada territori. Unificar eines de programació per les seus 
  territorials (VesdeCulT i Catàleg). Revisar les activitats regulars a les seus.

 · Crear comunitat de participació cultural.

 · Coordinar l’agenda cultural de l’entitat, activar l’assistència d’actes de manera proactiva. 

 · Iniciar un diàleg amb el sector per establir sinergies i crear complicitats amb agents  
  de referència del món cultural. Recerca de nous aliats en l’activitat regulars 
  i els projectes en curs. 
 
 · Continuar la reflexió sobre el futur de la Nit de Santa Llúcia i els premis. Convocar 
  la Nit de Santa Llúcia a una ciutat de l’Àrea Metropolitana.

 · Convocar el Premi Òmnium a la millor novel·la en llengua catalana de l’any i ajudar   
  la promoció i circulació en llibreries i biblioteques.

 · Premi d’Honor.

 · Celebració del premi d’Honor i dels seus 50 anys.  

 · Elaborar el discurs i estratègia respecte el premi Sant Jordi.
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CONTINUAR SENT UN AGENT POLÍTIC DE REFERÈNCIA

1 · Impulsar i participar de les accions i campanyes mobilitzadores per fer créixer 
 la majoria a favor de la república.

2 · Ser un agent de primera línia a l’hora de defensar les institucions catalanes.

3 · Ser punt de trobada d’aquelles entitats i col·lectius que promouen la defensa dels   
 drets fonamentals i els drets socials.

4 · Seguir sent pal de paller dels grans consensos de país, com l’escola catalana.

EIX 2: PLA DE TREBALL 2018

 · Impulsar una campanya de comunicació per reivindicar la manca de drets i llibertats  
  a l’estat espanyol.

 · Campanyes de mobilització en defensa de les institucions catalanes i de denúncia 
  de la intervenció de l’estat.

 · Impulsar Som Escola com a punt de trobada del gran consens al voltant del model   
  d’escola catalana.
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LA LLIBERTAT DELS PRESOS

1 · Ser plataforma que incentivi la creació artística, en totes les seves facetes, de resposta  
 a la repressió.

2 · Mobilització permanent i transversal per a l’alliberament dels presosa.

EIX 2: PLA DE TREBALL 2018

 · Internacionalització (Madrid, Brussel·les, Nova York): manifest, cartes.

 · Coordinació jurídica i acció amb juristes i entitats DDHH.

 · Fer accions amb d’altres víctimes o persones amenaçades per la repressió.

 · Denúncia i mobilització permanent en l’activitat regular per evitar la normalització.

 · Crear plataformes d’intermediació amb agents protagonistes de la producció cultural  
  per incentivar accions de resposta al context repressiu.
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INTERNACIONALITZACIÓ

1 · Treballar en la defensa dels drets civils a escala internacional i en la denúncia davant  
 la pèrdua de llibertats bàsiques del nostre país.

2 · Recerca de complicitats entre entitats homòlogues per generar resposta i adhesió. 

EIX 2: PLA DE TREBALL 2018

 · Estudiar la possibilitat i opcions d’obrir una oficina permanent a l’estranger i dotar-la  
  si cal amb l’estructura mínima per a començar a funcionar. 

 · Fer un pla de treball de la oficina i contrastar-lo amb altres agents.

 · Implementar eines per a comunicar permanentment amb agents internacionals.
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CONSTRUIR, APROFITANT TOTA L’EXPERIÈNCIA OBTIN-
GUDA, UN APARELL MEDIÀTIC MULTIMÈDIA QUE PERME-
TI FER ARRIBAR A TRAVÉS DE CANALS I LLENGUATGES DI-
VERSOS EL NOU RELAT QUE ES VA CONSTRUINT.

1 · Creació de canals transmèdia amb continguts segmentats per compartir el nou relat  
 del catalanisme. 

2 · Continuar en la línia d’unificació de la imatge i comunicació de l’entitat a tots els nivells.

EIX 3: PLA DE TREBALL 2018

 · Elaboració de continguts per ser difosos per múltiples canals propis o que es puguin  
  oferir a altres operadors. 

 · Utilitzant l’oficina de pensament, fer que l’entitat tingui una veu pròpia, la faci   
  pública i, en fent-ho, pugui incidir en l’agenda pública.

 · Aliances estratègiques amb d’altres actors de l’àmbit de la comunicació per    
  consolidar l’espai comunicatiu nacional.

 · Convertir Crida per la Democràcia en un mitjà de referència de la defensa dels drets  
  col·lectius i la democràcia. Que serveixi també per corregir les informacions falses.

 · Crear un grup de wikipedistes que vetllin pel control de qualitat i ètica dels    
  continguts (contrarrestar rumors i fakenews).

 · Projecte (campanya i accions) de reconeixement a les lluites per la democràcia i drets   
  civils, fet en xarxa amb agents de màxima transversalitat.

 · Suport comunicatiu a programes i campanyes, Suport comunicatiu al discurs de    
  l’entitat. Impuls i noves estratègies per a les xarxes socials de l’entitat. Nou web   
  orientat a explicar què fem, què pensem amb el focus a la implicació dels socis.   
  Impuls de trobades institucionals amb mitjans.
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CRÉIXER AMB SOCIS: AUGMENT DE LA MASSA SOCIAL. 
ACTIVACIÓ DE MÉS PERSONES FOMENTANT-NE LA 
PARTICIPACIÓ

1 · Creació de sistemes de fidelització online i offline. 

2 · Pensar noves estratègies de comunicació amb els socis.

3 · Arribar als 200.000 socis l’any 2021.

4 · Celebració dels 100.000 socis.

5 · Repensar els avantatges culturals als socis i el marxandatge de l’entitat.

EIX 4: PLA DE TREBALL 2018

 · Pla de millora del servei d’atenció ordinària al soci.

 · Desplegament del pla de participació i voluntariat.

 · Creació d’un portal personal de comunicació amb els socis.

 · Implementació d’una aplicació per a la votació a les eleccions.

 · Inversió econòmica en captació online.

 · Segmentar missatges: personalitzar relació i comunicació amb els  socis.

 · Implementació d’un sistema unificat d’atenció al soci: telèfon, correu, xarxes socials 
  i atenció presencial.

  · Millora del CRM per a gestionar millor els socis a nivell nacional i també a nivell 
  territorial.

 · Impuls de la botiga online. Disseny i fabricació de nous elements de marxandatge.

 · Celebració del 100.000 socis.
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CRÉIXER COM A ORGANITZACIÓ

1 · Completar el desplegament arreu del Catalunya, tot potenciant la presència    
 organitzada a les principals poblacions del país. Actualitzar l’organització territorial   
 de l’entitat a les necessitats actuals.

2 · Acompanyament a les juntes directives territorials. Impulsar l’Assemblea General 
 i les Assemblees territorials com espais de participació dels socis. Activar els socis 
 i fer-los còmplices de acció transformadora / cohesionadora. Impulsar noves eines   
 de participació (APPs, enquestes) i reforçar-ne d’altres (trobades de socis) tot oferint   
 vies d’implicació a l’entitat.

3 · Millora del suport a les seus territorials: Més suport professional, tant des de la seu 
 nacional com activament al territori.

4 · Coordinació amb la societat civil de la resta dels Països Catalans.

EIX 4: PLA DE TREBALL 2018

 · Constituir les seus territorials del Baix Empordà, Baix Llobregat Est, 
  Nou Barris (Barcelona), Pallars, Sant Martí (Barcelona) i Sarrià Sant Gervasi (Barcelona)

 · Impulsar Òmnium a la Cerdanya, Conca de Barberà, Pla de l’Estany, Priorat 
  i Selva Marítima.

 · Impulsar la presència organitzada d’Òmnium a les poblacions més grans del país.

 · Revisar el Reglament d’Organització Territorial, definint rols i responsabilitats dels   
  diferents organismes (presidències territorials, juntes territorials, suport tècnic).

 · Actualitzar el sistema de finançament econòmic de les seus territorials.

 · Reforçar els canals de comunicació interns.

 · Suport a les presidències territorials i responsables dels diferents projectes.

  · Eines de formació cap a les juntes territorials.

 · Potenciar la Trobada Nacional com espai de formació i debat estratègic.

 · Millora tècnica dels programes de interns de gestió comptable i CRM.

 · Acompanyament de la gestió comptable i fiscal a les seus territorials amb 
  la contractació d’un tècnic itinerant de finances.

 · Formació dels membres de les juntes directives de l’entitat. Agilitzar processos 
  i implementació de noves eines corporatives.
 · Sistemes de comunicació: millora del sistema de disseny de cartelleria per les seus   

E
IX

 4
: C

R
É

IX
E

R



ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA | 22

  territorials i del sistema de comunicació per xarxes.

 · Desplegament del pla de participació i de voluntariat de l’entitat.

 · Impuls de la Federació Llull, coordinació amb Òmnium Catalunya Nord i l’Alguer.

 · Elaboració d’un pla de relacions institucionals.
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

PRESSUPOST 2018

Punt 5

 Ingressos  Pressupost

Socis  6.368.226 €

Quotes   6.368.226 €

Altres activitats  123.007 €

Activitats pròpies  
123.007 €

 
seus territorials

Col·laboracions i donacions  67.000 € 

Col·laboració
  50.000 € Nit de Santa Llúcia

Donacions i llegats  17.000 €

Altres ingressos  653.689 €

Arrendaments  61.689 €

Drets editorials  6.000 €

Marxandatge  186.000 €

Aportació romanent any 2017  
400.000 €

(Provisional)

Total ingressos 7.211.922 €

Despeses  Pressupost

Estructura  1.791.361 €

Despeses  
1.163.872 €de funcionament  

Personal  627.489 €

Comunicació  1.543.892 €

Accions comunicació  1.122.940 €

  
Personal  420.952 €

Seus Territorials  1.625.518 €

Activitats territori  888.292 €

Reserva noves seus  29.991 €

Activitats pròpies 
123.007 €addicionals

Personal  584.228 €

Suport associatiu  192.781 €

Despesa suport associatiu  41.000 €

Reserva  50.000 €

Personal  101.781 €

Projectes i campanyes  2.058.369 €d'àmbit nacional

Projectes i campanyes  
1.607.479 €d'àmbit nacional 

Personal  450.890 €

Total despeses 7.211.922 €
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PRESSUPOST 2018
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