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Ara sí que és l’hora!

Òmnium Cultural i l’Assemblea Catalana han unit esforços per tirar 
endavant conjuntament la campanya Ara és l’hora, de cara a  la consulta 
del 9 de novembre. A partir del dia 11, des d’Òmnium Bages, amb 42 
anys d’història per la defensa de la llengua, la cultura i el país, i ja amb 
gairebé 2.000 associats a la comarca, posarem tot el nostre esforç en la 
campanya pel doble Sí. Però hem d’aprofitar aquests dies previs per fer 
una aportació econòmica, en la mesura de les nostres possibilitats. I és 
l’hora també de fer-nos voluntaris per poder arribar a aquelles franges 
de la població que no viuen el procés amb la mateixa intensitat. No 
és temps de defallir ni de pensar que ja ho faran els altres, sinó de ser 
protagonistes d’un moment històric, perquè ara sí que ha arribat l’hora.

Les marxes de torxes enceten els 
actes de l’11S
Dins de la campanya Ara és l’hora i en la vigília de gran concentració de 
l’Onze de Setembre, les marxes de torxes per la independència arribaran 
a una quinzena de poblacions del Bages: Artés, Avinyó, Balsareny, Callús, 
Castellbell i el Vilar, Castellnou de Bages, l’Estany, Monistrol de Montserrat, 
Navàs, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç 
de Castellet, Santpedor i Santa Maria d’Oló. A Manresa, la sisena Marxa de 
Torxes per la Independència és organitzada per la Comissió 11 de Setembre, 
impulsada per l’ANC i Òmnium Bages, amb el suport de la Fundació 
Independència i Progrés, CDC, CUP, ERC, Reagrupament i Solidaritat. La 
Marxa comptarà amb la participació de miquelets, sardanistes, bastoners, 
castellers, grallers i tabalers. La concentració es farà a la plaça de Crist Rei, 
a dos quarts de nou del vespre, per iniciar el recorregut fins a la Plaça Major, 
on l’actriu Mont Plans farà la lectura del manifest, seguida del parlament, 
que enguany anirà a càrrec de Toni Comín. Les torxes es poden recollir a la 
seu d’Òmnium o bé en el mateix inici de la Marxa.

Inscripcions per a la Via Catalana  
Continua oberta la venda del bitllets de tren de Ferrocarrils de la 
Generalitat per anar a Barcelona el dia 11 de setembre a fer la Via 
Catalana 2014, al preu de 10 euros. La compra es pot fer per internet, 
al web www.vancbages.org (opció recomanada) i a la seu d’Òmnium 
Bages. Els trams de la “V” assignats a la gent del Bages són el 50, 51 i 
52 (Gran Via de les Corts Catalanes). Les inscripcions  a la “V” s’han de 
fer forçosament al web Ara és l’Hora: http://www.araeslhora.cat/ca/via-
catalana-2014/inscriu-te o bé al telèfon 902811914. A Òmnium Bages 
donem servei d’inscripció a la gent que no tingui internet ni ho vulgui 
fer per telèfon, que hauran d’omplir un formulari de paper,  signar-lo i 
lliurar-lo. Trobareu tota la informació actualitzada a www.vancbages.org.

Estrena del film ‘L’endemà’
Les entitats ANC, l’Associació 
Cultural El Galliner, Cine Club 
Manresa i Òmnium Bages, 
en col·laboració dels cinemes 
Bages Centre, organitzen per 
al divendres 5 de setembre una 

sessió d’estrena a Manresa de la pel·lícula/documental 
L’endemà, dirigida per Isona Passola. La sessió d’estrena 
de L’endemà es farà a 2/4 de 8 del vespre. Hi assistiran 
la directora, Isona Passola, i el músic Lluís Cabrera. Les 
entrades numerades, amb un cost de 7,40 euros, es 
poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal, al local 
d’Òmnium Bages i als cinemes Bages Centre.

Assemblea anual
Un cop aprovats els comptes de la junta nacional, 
Òmnium Bages convoca l’assemblea anual de socis 
de la seu territorial, per tal que serveixi per aprovar 
els comptes de l’any anterior (ja auditats) i també 
la proposta de pla de treball i pressupost de l’any 
següent (que s’inclourà en el pla de treball nacional 
i pressupost nacional).

Cursos 2014-2015
Com us detallem al dors d’aquest full, ja és oberta 
la inscripció per a un nou Taller d’escriptura 2, que 
anirà a càrrec de l’escriptor Pep Elias. El taller és 
un recurs pràctic per a totes aquelles persones a qui 
agrada escriure i volen aprendre noves eines per poder 
desenvolupar la seva creativitat. També és oberta la 
inscripció al curs sobre la poesia de Joan Vinyoli, que 
anirà a càrrec de l’escriptor Lluís Calderer. 

32a edició dels premis Lacetània
El dia 31 d’octubre acaba el termini per a la 
presentació de treballs a la 32a edició dels premis 
Lacetània: premi Antoni Esteve, premi Fundació 
Orfeó Manresà, premi Ignasi Puig i Simon, premi 
Òmnium Bages de Planificació Lingüística, premi 
Regió7 de Comunicació, premi Sibelius-La Casa 
dels Pianos de Cançó i premi Treballs de Recerca 
per a Joves. Les bases detallades dels premis, 
que convoca Òmnium Bages, conjuntament amb 
l’Ajuntament de Manresa, el Centre d’Estudis 
del Bages, la Fundació Orfeó Manresà, Regió7 i 
Sibelius-La Casa dels Pianos, amb la col·laboració 
de la Família Esteve i Tertúlies a la Cuina, es poden 
obtenir a les seus de les entitats organitzadores o bé 
per Internet (www.bages.omnium.cat). 
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CINEMA

L’endemà
Sessió d’estrena a Manresa de la pel·lícula/documental 
L’endemà, dirigida per Isona Passola. 

divendres, 5 de setembre, a dos quarts de vuit del vespre
cinemes Bages Centre, de Manresa

ONZE DE SETEMBRE

Sisena Marxa de Torxes per la Independència
La Comissió 11 de Setembre convoca la sisena Marxa de 
Torxes per la Independència a Manresa, la nit del 10 de 
setembre. Arrencarà del davant de Crist Rei, a les nou del 
vespre, i les torxes es poden recollir anticipadament a la seu 
d’Òmnium, de dos quarts de vuit a dos quarts de nou del 
vespre, o bé des de tres hores abans de l’inici de la marxa.

dimecres 10 de setembre, a dos quarts de nou del vespre
davant de Crist Rei (Manresa)

EL LLIBRE DEL MES

Els vapors que maten
de Carles Morell

Presentació del llibre guanyador del 50è Premi Amadeu 
Oller de poesia, a càrrec  del filòleg Jordi Estrada, l’editor 
Joan Maluquer i l’autor, el jove poeta artesenc Carles Morell.

divendres, 26 de setembre, a les vuit del vespre
sala de reunions del Centre Cultural del Casino, de Manresa

ASSEMBLEA

D’acord amb el Reglament d’Organització Territorial 
d’Òmnium Cultural, la junta rectora de la seu territorial 
del Bages d’Òmnium Cultural convoca a l’estatge social 
l’Assemblea Reglamentària Anual, per tal d’explicar als socis 
les activitats realitzades i el pla de treball per al 2015.

dilluns, 6 d’octubre, a les vuit del vespre 
(en primera convocatòria) i a dos quarts de nou del vespre 

(en segona convocatòria)
seu d’Òmnium Bages (Bruc, 99, 1r. Manresa)

CURSOS 2014-2015

Taller d’escriptura creativa 2
a càrrec de Pep Elias 

Un recurs pràctic per a totes aquelles persones a qui agrada 
escriure i volen aprendre noves eines per poder desenvolupar 
la seva creativitat. El preu és de 40 euros (30 per als socis). 
Per a informació i inscripcions, cal adreçar-se a la secretaria 
territorial o bé a bages@omnium.cat, fins a l’1 d’octubre 
(places limitades).

del 8 d’octubre al 12 de novembre (12 h)
cada dimecres, de set a nou del vespre

Introducció a la poesia de Joan Vinyoli
a càrrec de Lluís Calderer 

Lectura i estudi dels aspectes més rellevants del poeta Joan 
Vinyoli, en l’any del centenari del seu naixement. El preu és 
de 50 euros (45 per als socis). Per a informació i inscripcions, 
cal adreçar-se a la secretaria de la seu territorial o bé a 
bages@omnium.cat, fins al 31 d’octubre (places limitades).

del 12 de novembre al 6 de maig (7 h)
cada segon dimecres de mes, de vuit a nou del vespre 

PREMIS LACETÀNIA

32a edició dels premis Lacetània
Òmnium Bages, conjuntament amb l’Ajuntament de Manresa, 
el Centre d’Estudis del Bages, la Fundació Orfeó Manresà, 
Regió7 i Sibelius-La Casa dels Pianos, amb la col·laboració 
de la Família Esteve i Tertúlies a la Cuina, convoquen la 32a 
edició dels premis Lacetània. El termini per a la presentació de 
treballs acaba el dia 31 d’octubre de 2014 i les bases detallades 

es poden obtenir a les seus de les entitats organitzadores o bé 
per internet (www.bages.omnium.cat).


