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EDITORIAL   SUMARI

Una primavera plena d’il·lusió
Benvolguts consocis, benvolgudes consòcies,

Teniu a les mans la nova revista d’Òmnium. Més sòbria, però 
ben carregada de contingut, com el moment intens que vi-
vim. Perquè ens sentim part activa del procés de construcció  
nacional i seguim compromesos a fer realitat el futur país nor-
mal que tant anhelem. Malauradament, a conseqüència de les 
restriccions pressupostàries vam prescindir de la revista l’any 
passat, però finalment tornem a disposar d’una publicació que 
arriba a domicili per resumir la feinada que fa Òmnium gràcies 
als seus gairebé 40.000 socis i les seves 31 seus territorials. 

La primavera arriba farcida de propostes, així que us convidem 
a participar i a implicar-vos en un 2014 històric. Cadascú apor-
tant el que pugui per comprometre’s amb la cultura, la llengua 
i el país. La cita més propera és Sant Jordi, on amb la iniciativa 
de La Llança promocionem el llibre en català. I el 31 de maig, la 
final del Premi Sambori reconeixerà el talent de joves escolars 
que, qui sap, potser d’aquí uns anys també signaran llibres el 
23 d’abril.

Al juny, ens proposem omplir de festa, cultura i reivindicació 
els dies més llargs de l’any. D’una banda, el dia 8 viurem la 
gran aventura de milers de catalans aixecant castells simultà-
niament en set capitals europees, reivindicant que volem vo-
tar. Sumeu-vos a la pinya, ajudeu-nos a assolir l’objectiu de la 
campanya de microfinançament. 

El 10 de juny serà el torn de Raimon, el 46è Premi d’Honor 
de les Lletres Catalanes, a qui agrairem la seva trajectòria.  
Finalment, el 14 de juny estem convocats per Somescola.cat 
perquè els mestres sentin el suport social a un model educatiu 
que assegura la cohesió i la igualtat d’oportunitats.

Totes aquestes activitats indicaran que el camí cap al dia 9 de 
novembre passa per l’11 de setembre. L’any del Tricentenari, 
ens manifestarem massivament per exercir el nostre dret a de-
cidir el futur de Catalunya a les urnes. Perquè compartim un 
present alegre, confiat i solidari. 
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39.612

A les xarxes sempre

d’#ETIQUETA

Busca’ns a les xarxes @omnium

@omnium  |  13 de novembre 2013
L’Observatori de la Llengua presenta al 
@ElBornCC (12h) el VI Informe sobre la 
situació del català (2012). Òmnium  
@llenguacat @iec 

@elclauercat  |  13 de febrer 2013
Hi haurà fuga de multinacionals quan 
Catalunya sigui independent? @elclauercat

@omnium  |  25 de març 2013
La seu territorial de #Sants-Montjuïc es 
constitueix dijous. Serà la 3a d’@omnium a 
la ciutat de #Barcelona #Bcnow.

@murielcasals  |  21 de març 2013
Molt contenta pel 46è #PremidHonor  
#LletresCat atorgat a #Raimon. Una 
trajectòria artística i cívica de referència.

@un_pais_normal  |  1 d’abril 2013
Com que #votarésnormal avui ho hem 
mostrat al Camp Nou. #unpaísnormal

@unpaísnormal  |  3 d’abril 2013
Acaba l’acte en què la @confecom_cat 
s’ha sumat a #unpaísnormal amb la foto 
de família

MURIEL CASALS 
Presidenta d’Òmnium Cultural

18.400
M’agrada

60.987
seguidors

338.293
visualitzacions

350.000
visites

L’any del Tricentenari exercirem 
el dret a decidir el futur de Catalunya
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Somescola.cat pre-
para una cercavila 
multitudinària, fes-
tiva i reivindicativa 
que recorrerà el cen-
tre de Barcelona

Una cercavila multitudinària a favor de 
l’escola catalana que recorri els carrers 
del centre de Barcelona el proper 14 de 
juny a les sis de la tarda. Aquesta és la 
crida a la mobilització que el col·lectiu 
Somescola.cat fa per ratificar la unitat 
cívica al voltant del model d’escola cata-
lana i mostrar el rebuig social a la judicia-
lització i la politització dels usos lingüís-
tics a les aules. 
Una cercavila lúdica i festiva, interge-
neracional, plural i oberta a tothom que 
comptarà amb la participació de grups 
de cultura popular, bandes de música 
i companyies de teatre al carrer per fer 
front tant a la LOMQE com a la recent 
sentència del TSJC. La col·laboració i 
la implicació de la comunitat educativa 
i les escoles en aquest projecte arrenca 
amb la proposta d’elaborar un capgròs, 
que els participants aprendran a fer prè-
viament, per poder-lo estrenar i passejar 
durant la cercavila, que coincidirà amb el 
final d’aquest curs 2013-14. 

El 14 de juny 
omplim els 
carrers per 
l’escola 
catalana

MOBILITZACIÓ     SOMESCOLA.CAT

QUÈ
PUC
FER?

Centres educatius, escoles de música i 
entitats d’educació en el lleure se sumen a 
les 38 entitats que agrupa Somescola.cat 
per fer realitat aquest projecte.

Un infant/un capgròs
Elabora el teu capgròs per poder-lo 
estrenar i passejar durant aquesta 
gran mobilització cívica i de país.

Il·lustració: Joan Turu



MOBILITZACIÓ     SOMESCOLA.CAT

QUÈ
PUC
FER?

Adheriu-vos al 
manifest com a  
entitat, organització, 
centre educatiu, 
o a títol personal.

Proposeu una moció 
al vostre consistori 
perquè doni suport al 
model d’escola 
catalana.

Utilitzeu l’etiqueta 
#somescola per 
comentar i difondre 
la campanya a les 
xarxes socials.

Tota la informació i el material 
de la campanya al web 
www.somescola.cat

10.000 clams a 
favor de l’escola 
catalana
El 10 de febrer passat, unes 
10.000 persones es van concen-
trar davant del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (TSJC) 
convocats per la plataforma  
Somescola.cat en defensa del 
model de l’escola catalana. 
El lingüista i escriptor Màrius Se-
rra va adreçar-se als aplegats i els 
va encoratjar a “mostrar el rebuig 
a l’atac frontal que la llengua ca-
talana rep en el seu lloc més sen-

sible: l’escola i l’educació”. Serra 
va alegrar-se de la manifestació 
“en positiu, pel suport i la con-
fiança en l’escola catalana” i va 
esgrimir que “A Catalunya tenim 
una gran diversitat d’escoles i  
xarxes escolars però tenim una 
escola única pel que fa a la llen-
gua. En una societat amb tanta 
diversitat d’orígens i amb tanta 
riquesa de llengües familiars, el 
fet d’educar-nos junts ha estat 
fonamental per a la cohesió so-
cial del país”.
La lectura del manifest va anar 
a càrrec, simbòlicament, d’una 
mare, un alumne i un mestre. 

Fermesa en defensa 
del model d’escola
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Ja tens la teva samarreta?
Per finançar aquesta mobilització 
Somescola.cat ha editat marxandatge 
que es podrà adquirir per Sant Jordi.
La coordinadora cívica i educativa vendrà 
paquets amb una samarreta + un adhesiu + 
un passatemps creat per Màrius Serra i un 
full d’instruccions per construir un capgròs.

Més informació a Somescola.cat



www.unpaisnormal.eu
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2005 2006 2007 2008 2009

El PP recull firmes
contra l’Estatut arreu
de l’Estat espanyol i 
comença una 
campanya de
catalanofòbia.

El 30 de setembre el 
Parlament aprova 
l’Estatut d’Autonomia 
amb 120 vots a favor. 
Només els 15 diputats 
del PP el rebutgen. NOEl 

discurs 
del

És normal voler 
un país normal

Ciutadans 
a favor d’una 

consulta.

74%
CEO 18/3/2014

Nova majoria  La celebració 
d’una consulta per decidir com es pot 
viure millor té el suport d’una gran ma-
joria. No hi ha gaires més qüestions 
que comptin amb un consens tan am-
pli. L’explicació d’aquesta contundència 
sembla prou evident: Catalunya ja no 
confia en la capacitat de l’Estat espanyol 
per defensar els seus interessos. Durant 
els últims 35 anys, Catalunya ha volgut 
millorar l’Estat i hi ha participat de mane-
ra activa. Però quan aquest Estat s’ha gi-
rat en contra els interessos de Catalunya, 
la confiança s’ha esberlat. La nova posi-
ció de persones que s’havien significat 
clarament a favor de la via federal és un 
símptoma d’aquest moviment que es tro-
ba en l’arrel de l’opinió pública catalana.

Consens polític Una lliçó 
magnífica d’aquest procés de canvi po-
sitiu és que la participació de la gent ha 
tingut un poder real de transformació. 
Les grans manifestacions han trobat 
resposta en la política i el mapa dels par-
tits catalans ha quedat trasbalsat d’una 
manera que era potser imprevisible no 
fa pas gaires anys. El  63% dels diputats 
vota a favor de la declaració de sobirania 
(gener 2013) i el 77% dels diputats vota 
a favor de dialogar amb l’Estat espanyol 
per celebrar una consulta legal on Cata-
lunya pugui decidir el seu futur (març 
2013), per exemple. A aquests consen-
sos tan amplis i extraordinaris s’hi ha 
d’afegir l’extensió dels pactes locals pel 
dret a decidir.

Separació de fet  El trenca-
ment té un pes central en la sentència del 
Tribunal Constitucional contra l’Estatut 
d’Autonomia. A partir d’aquí, per un 
costat la societat catalana s’expressa a 
les urnes i al carrer a favor de poder de-
cidir el seu futur amb tota llibertat, i, per 
l’altre, el nacionalisme espanyol enceta 
una ofensiva inaudita que ens fa tornar 
molt enrere: lleis recentralitzadores, 
voluntat «espanyolitzadora», mesures 
coercitives de control de l’economia i re-
tallades constants. Mentrestant, el poble 
català es manifesta de manera pacífica, 
massiva i amb la força de la il·lusió com 
cap altre poble d’Europa en els últims 
anys. Una realitat que és resposta amb el 
discurs del “no” en forma múltiple («no a 
l’Estatut», «no al pacte fiscal», «no a la 
consulta») i que moltes vegades és res-
posta amb l’insult (vegeu la infografia).

On som



7ABRIL 2014

Dossier especial

2010 2011 2012 2013 2014

Sentència del Tribunal
Constitucional contra
l’Estatut que el poble
havia aprovat en
referèndum.

El president del govern
espanyol refusa la
possibilitat d’un 
pacte fiscal amb 
Catalunya.

El Constitucional 
suspèn la declaració 
de sobirania del 
Parlament de  
Catalunya.

El Congrés dels Diputats 
vota contra la cele-
bració d’una consulta 
democràtica 
a Catalunya.

27/12/2012
“Talibans”

Alicia Sánchez-Camacho
03/12/2012

Rodríguez Ibarra

“Golpistas”

Una consulta 
constitucional
El referèndum consultiu previst 
en l’article 92.1 de la Constitució 
(CE) és una de les vies legals per 
conèixer la voluntat dels cata-
lans sobre el seu futur polític. El 
podria convocar l’Estat, o bé la 
Generalitat si l’Estat li delegués 
aquesta facultat (art. 149.1.32 
CE), com ha demanat formal-
ment el Parlament.
Així ho preveu l’article 150.2 de 
la CE: l’Estat podrà transferir o 
delegar a les comunitats autòno-
mes, via llei orgànica, facultats 
corresponents a una matèria de 
titularitat estatal que siguin sus-
ceptibles de transferència o de-
legació. La CE ho preveu, però 
el Congrés ha negat que sigui 
aplicable en aquest cas. S’ha 
sostingut que l’art. 150.2 CE 
permet transferir o delegar fa-
cultats estatals, llevat d’aquelles 
lligades a la sobirania estatal, 
com les relacions internacio-
nals, la defensa o la celebració 
d’un referèndum que qüestioni 
la unitat de l’Estat.

Això s’ha de rebutjar per tres 
motius: primer, la facultat de 
convocar un referèndum és per-
fectament delegable, ja que ha 
estat delegada, per exemple, 
per aprovar l’Estatut del 2006. 
Segon, la naturalesa d’aquesta 
facultat no la fa indelegable: 
conèixer si els catalans volen la 
permanència a Espanya tindria 
caràcter consultiu, no afectaria 
la sobirania espanyola. I, tercer, 
perquè com ha dit la Sentència 
del TC sobre la declaració de 
sobirania (25 de març), és cons-
titucionalment viable que Cata-
lunya proposi modificar l’ordre 
constitucional.
La proposta del Parlament –on 
es preveu “acordar amb el Go-
vern de l’Estat” els termes de la 
consulta– constitueix una mag-
nífica oportunitat per fer possible 
aquest diàleg i per facilitar que 
Catalunya s’expressi democràti-
cament. Legalment no hi ha cap 
inconvenient. Políticament, sem-
bla que seria el més enraonat. 

Diputats que han 
votat a favor del dret 
a decidir al Parlament.

90     45     

Juan Carlos Gafo
20/07/2012

“Catalanes 
de mierda”03/07/2012

“Yihadistas nazis”

Hermann Tertsch

Mercè Barceló Catedràtica de Dret Constitucional (UAB)
Xavier Bernadí Professor de Dret Administratiu (UPF)
Membres del @CollectiuPraga

TOT L’ARTICLE AL WEB:
WWW.OMNIUM.CAT

Una oportunitat  La situació 
és ben clara: Catalunya vol ser un país 
normal, es vol alliberar de les pressions 
que l’ofeguen, no pot progressar si la 
seva economia és escanyada i les se-
ves institucions queden sotmeses cons-
tantment a l’amenaça i l’abús d’un Estat 
ineficient. Per això és normal que el país 
busqui la millor manera de ser com els 
altres  països.

Esperança  Aquesta és la visió 
que volem compartir amb tots vosaltres. 
Totes les accions que la nostra entitat ha 
emprès amb els lemes a favor d’un país 
normal estan encaminades a difondre 
més i més la convicció que, en efecte, 
podem aprofitar aquesta oportunitat.  El 
nostre missatge no va contra ningú. La 
campanya que la nostra entitat ha posat 
en marxa és un missatge esperançador 
que us demanem que compartiu amb 
tothom. 

COM 
POTS
AJUDAR-NOS?

Si trobes lemes o accions d’Un país 
normal pel carrer, fotografia’ls i 
difon-los entre els teus contactes 
amb l’etiqueta #unpaísnormal.
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Més d’un milió de persones 
es manifesten pels carrers 
de Barcelona a favor de 
l’Estat propi.

10 d’abril. Barcelona cele-
bra la darrera de centenars 
de consultes populars 
sobre la independència.

10 de juliol. Més d’un milió 
de catalans rebutgen la 
sentència del TC.

És normal votar com viure millor

23 de gener. El Parlament 
aprova la declaració de 
sobirania.

On anem
Els mateixos drets  La de-
mocràcia no pot ser mai el problema i 
és gairebé sempre la solució. Aquesta 
afirmació fonamental és a l’arrel de la 
voluntat majoritària de celebrar una 
consulta que ens permeti ser un país 
normal. Una consulta que no és cap pla 
impossible perquè hi ha vies legals per-
què sigui permesa. Tot depèn només de 
la voluntat política, de la voluntat d’un 
Estat espanyol que ja s’ha mostrat pesa-
dament obsessiu a dir que no.

Encarar la crisi  Els ciutadans 
del nostre país, al marge de la seva pre-
ferència política, estan bàsicament d’acord 
que Catalunya veu disminuïda la capacitat 
de decisió política i constaten cada dia que 
el marc tolerant de l’autonomisme s’ha 
convertit en una faixa que constreny i im-
pedeix progressar des d’un punt de vista 
polític. La crisi econòmica ha fet evident 
que el sistema de finançament és injust i  
que perjudica les possibilitats de tothom 
qui viu a Catalunya per tenir l’oportunitat 
de viure millor.

Garantia de convivència 
La convivència entre persones de proce-
dència molt diversa ha sigut des de sem-

pre una riquesa particular de Catalunya. 
Els intents de  dividir la societat per raó 
de l’origen de les persones o de l’idioma 
que  usen en el seu entorn són un atac 
frontal als principis de la convivència, i 
per això la consulta, ben lluny de ser un 
motiu de conflicte, se’ns presenta com 
l’única manera de demostrar que per a 
tots nosaltres el valor de la convivència 
és essencial i distintiu.

Solució per a Europa 
El debat sobre la legalitat d’aquesta 
consulta és gairebé irrisori perquè la le-
galitat només depèn de la voluntat po-
lítica. La consulta serà legal segons el 
marc espanyol si el govern d’Espanya 

està disposat a fer-ho possible i serà 
legal segons el marc català si el Par-
lament, que representa la societat  
catalana, ho aprova per majoria. En 
realitat, la consulta és el mecanisme 
que els estats democràtics valoren i  
accepten. La Gran Bretanya ha acor-
dat aquesta solució per resoldre la  si-
tuació d’Escòcia i les declaracions de 
dirigents europeus a favor d’aquest  
sistema han estat constants des que 
el Parlament català ho va plantejar. 
Els  mitjans de comunicació més pres-
tigiosos d’Europa i els Estats Units  
d’Amèrica han deixat clar en articles i 
declaracions editorials la seva posició 
“a favor d’una solució democràtica”. 

Fe
rre

re
s

Se t’acudeixen nous lemes?
També pots idear dibuixos, rètols, fotografies o 
vídeos amb els eslògans. Fes-nos-els arribar per 
correu electrònic a idees@unpaisnormal.eu.
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2014

Es constitueix el Pacte Nacional 
pel Dret a Decidir, que compta 
amb més de 800 entitats que hi 
donen suport.

El Parlament aprova que el 
9 de novembre d’aquest any 
se celebri una consulta perquè 
Catalunya decideixi el seu futur.

És normal votar com viure millor

El món del treball 
pel dret a decidir
Comissions Obreres (CCOO), la Unió General de Tre-
balladors (UGT) i Òmnium Cultural van celebrar el 
24 de març passat l’acte “El món del treball pel dret 
a decidir”, en què van defensar conjuntament la ce-
lebració de la consulta del 9 de novembre per poder 
decidir el futur polític de Catalunya a les urnes.
L’entitat cultural i els dos principals sindicats cata-
lans van reivindicar també el dret a decidir un marc 
de relacions laborals propi, adequat a la realitat i a 
les necessitats del país, en un acte celebrat al Centre 
Cívic El Sortidor de Barcelona.
L’acte va tenir lloc en el marc de les accions d’Un país 
normal per implicar la societat en la defensa del dret 
a decidir i ampliar la majoria social favorable al seu 
exercici.

Via Catalana. Més d’un milió i mig de 
persones es manifesten en una cadena 
humana de 400 Km que esdevé un 
acte amb gran ressò arreu de món.

Vot i normalitat
Com ha passat tantes vegades 
en la relació entre Catalunya i 
Espanya, allò que és normal, 
allò que altres països superen 
amb política, ha esdevingut una 
qüestió d’honor. La consulta del 
poble català sobre com vol orga-
nitzar i viure el seu futur ha es-
tat entesa pels representants del 
regne amb una sèrie d’estranyes 
paraules: pols, desafiament, 
órdago… Qualsevol pregunta, 
qualsevol qüestionament, qual-
sevol evolució de l’statu quo és 
entès pels usufructuaris únics 
de la hispanitat com un insult. 
I en aquests termes està plante-
jat, malauradament, el referèn-
dum del 9 de novembre. I si per 
a les autoritats espanyoles el vot 

és un insult, per a nosaltres ha 
de ser, també, quelcom més que 
una pregunta. Votar (ja en par-
larem del què i del com, que per 
això som catalans) ja no és no-
més votar. Es tracta no només 
d’un acte de supervivència, sinó 
també d’un exemple per a tants 
pobles d’aquesta Europa ploma-
da per l’espoli de la crisi.
Un exemple que els pobles en-
cara tenim poder i dignitat, 
que encara se’ns ha de tenir 
en compte. Que la gent és viva 
i s’organitza perquè ningú no li 
robi el futur, és a dir, la seva so-
birania. Votar el dia 9 no només 
és cosa de països normals, serà 
un exemple de país que es nega 
a ser pobre, capcot i mesell. 

Antonio Baños Periodista

 
Per fer arribar la campanya arreu necessitem 
ingressos extraordinaris. Si pots, fes una aportació 
al compte corrent que trobaràs al web.

Canvia’t la imatge de perfil a 
les xarxes socials utilitzant un 
dels cartells de campanya.
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La presidenta d’Òmnium Cultural va rei-
vindicar la normalitat democràtica de la 
consulta del 9N durant el debat del Con-
grés celebrat el passat 8 d’abril. Muriel 
Casals va explicar que després del ‘no’ 
del Congrés a cedir el traspàs de com-
petències al Parlament per consultar els 
catalans, Òmnium seguirà treballant per 
ampliar la majoria social i poder convo-
car la consulta sota l’empara de la legali-
tat del Parlament.
Muriel Casals va lamentar la manca de 
voluntat política dels partits majorita-
ris del Congrés dels Diputats  per fer 
possible l’exercici democràtic que vo-
len exercir els catalans. La negativa ha 
d’esperonar els parlamentaris catalans a 
enllestir la Llei de Consultes que tramita 
la cambra catalana i decidir per la via de-
mocràtica, pacífica i legal. 

Una de les accions d’“Un país 
normal” va ser enviar una carta a 
cada un dels 350 diputats que té el 
Congrés per reivindicar la consulta 
del 9 de novembre i  demanar el 
suport a la proposta que planteja-
va el debat. 
Les missives enviades als diputats 
catalans i a la resta de represen-
tants, en versions en castellà, ca-
talà, basc i gallec, segons l’origen 
de cada parlamentari, signades 
per la presidenta de l’entitat, Mu-
riel Casals, exposaven el 9N com 
una qüestió de voluntat política. 
Votar la consulta és la via legal per 
resoldre una demanda majoritària 
i transversal de la societat catala-

na. Seguint l’exemple de l’acord 
entre Escòcia i el Regne Unit, Ca-
talunya hauria de poder decidir el 
seu futur a les urnes, tal com es fa 
en un país normal.
Coincidint amb el debat al Con-
grés, també es van editar 4 fal-
ques on Aznar, Chacón, Botella i 
Montoro defensen el dret a decidir. 
El mediàtic Xavier Pérez Esquerdo 
truca per telèfon a quatre socis 
d’Òmnium amb aquests cognoms 
i tots ells defensen que votar és 
normal en un país normal. Es van 
emetre per algunes de les princi-
pals ràdios privades del país i es 
poden trobar també a la xarxa. 

#votarésnormal
“Un país normal” ha editat el 
vídeo “9 de novembre, votar 
és normal en un país normal” 
per expressar la normalitat 
democràtica de la consulta. 
El clip, editat en castellà i en 
anglès, destaca que és nor-
mal fer un referèndum sobre 
la independència si la majoria 
de la societat catalana ho de-
mana de forma pacífica.

ÒMNIUM defensa l’empara 
de la democràcia

350 cartes en pro 
de la consulta

Difon els lemes i continguts retuitejant i compartint 
el que es publiqui des dels perfils d’Un país normal:  
@un_pais_normal i 
www.facebook.com/lacampanyaunpaisnormal.
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Dossier especial

Urnes al carrer 
als Encants
04-03-2014. L’estrena de les “Urnes al carrer” 

va ser al Mercat dels Encants de Barcelona, a 

càrrec del comitè del Clot. Els participants van 

escriure en una butlleta com s’imaginen “Un país 

normal” i després la van introduir dins una urna 

transparent, en una acció que vol fomentar la 

participació i la socialització del dret a decidir.

El nou estat 
és cosa teva
22-02-2014. Els Joves d’Òmnium van orga-
nitzar a Badalona la jornada de formació 
“El nou estat és cosa teva”, que va acabar 
amb la pintada d’un mural amb un dels 
eslògans de campanya.

Un país normal a 
les pistes d’esquí
Febrer-març 2014. El comitè del Ripollès va 

portar la campanya fins a les pistes d’esquí de 

Vallter, Núria i la Molina. Els esquiadors podien 

fotografiar-se amb el lema de la campanya, i 

penjar les fotos a les xarxes.

Trobada Nacional d’Òmnium
01-02-2014. L’edició d’enguany de la Trobada Nacional va estar centrada en la campanya. Es va comptar amb la participació de Jordi Muñoz i Carles Viver Pi i Sunyer, i també amb una exposició de diferents accions de campanya a càrrec dels comitès territorials.

Pancarta gegant 
a la Volta Ciclista
24-03-2014. A iniciativa del comitè de Mataró-
Maresme, la pancarta de 30 m amb el lema 
“És normal voler un país normal” va veure 
passar la Volta Ciclista a Catalunya, una 
prova retransmesa per nombrosos mitjans de 
comunicació.

Polaroid a l’Hospitalet
01-12-2014. El comitè de l’Hospitalet va ser el primer en dur a terme l’acció polaroid. En aquesta acció, la gent pot expressar lliurement la seva idea d’un país normal, i fer-se una fotografia amb el seu enunciat.

Un país normal és solidari
16-12-2014. Amb la implicació del comitè del Tarragonès, va ser possible que la campanya participés a La Marató de TV3. A la Rambla de Tarragona es van recaptar 2.005 euros en monedes que formaven el lema “Un país normal és solidari”.

Ja som centenars de voluntaris però en fan falta 
molts més. Envia un correu amb les teves dades 
i disponibilitat a participacio@omnium.cat. 
Convida altres persones a fer-se’n voluntàries.

Fes una aportació 
econòmica al compte corrent 
ES75 2100 1089 73 0200065877 
indicant “Campanya Un país normal”.



Internacionalitzar el procés ca-
talà i portar el dret a decidir de 
Catalunya al cor de les ciutats 
d’Europa. Aquest és l’objectiu 
del proper 8 de juny amb el lema 
“Catalans want to vote – Human 
towers for democracy”. 
Milers de castellers contribuiran a 
aixecar simultàniament castells a  
Berlín, Brussel·les, Ginebra, Lis-
boa, Londres i París per reivindicar  
la consulta sobre la independència  
del 9 de novembre. L’acció també 
es reproduirà a Barcelona i altres 
ciutats catalanes. 

Participa en la campanya de micromecenatge de Verkami 
i aconsegueix recompenses d’una diada única! Hi pots fer 
aportacions a partir de 10€ fins a 350€. Si vols apadrinar 
el projecte i viure l’experiència de viatjar amb una colla 
castellera, pots fer aportacions de 1.500€ o 2.500€.

Ajuda’ns 
a fer pinya!

MOBILITZACIÓ CATALANS WANT TO VOTE
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Els catalans 
volem votar

QUÈ
PUC
FER?

Necessitem la teva implicació. 
Tot aquest projecte serà possible 
si la campanya a Verkami recapta 
un mínim de 120.000 €.



Els castells, símbol de la cultura popular 
del país i Patrimoni Immaterial de la Hu-
manitat reconegut per la UNESCO, in-
corporen valors universals com l’esforç, 
el treball comunitari i la solidaritat. Uns 
valors que són també els que Catalu-
nya vol projectar com a país. Tal com va 
dir en la presentació de la mobilització 
Quim Torra, membre de la junta nacio-
nal d’Òmnium, “aquesta partida no es 
juga a Espanya, sinó que es juga al món”. 
Amb la mateixa intenció, Muriel Casals 
va avançar que “no hi ha millor manera 
de presentar-se al món que amb aquests 
valors”, que s’encarnen també en la vo-
luntat cívica i democràtica de decidir el 
futur dels catalans. 
Les colles participants seran els Joves 
dels Xiquets de Valls, que aixecaran 
castells a Londres; La Vella dels Xiquets 
de Valls, que ho faran a París; els Xics 
de Granollers, a Berlín; els de Vilafran-
ca, a Brussel·les; els Xiquets de Reus, 
a Ginebra; els de Sants, a Lisboa, i els 
Castellers de Barcelona, els Minyons de 
Terrassa, els Castellers de Sabadell i els 
de la Sagrada Família participaran a la 
concentració de Barcelona.
La campanya busca la complicitat i el co-
neixement de la situació política de Ca-
talunya dels veïns europeus. La campa-
nya costarà aproximadament 400.000 
euros i se sufragarà amb la partida des-
tinada per l’entitat, l’aportació de les 
mateixes colles castelleres i la crida de 
micromecenatge a través de Verkami.
Òmnium compta amb diversos col·labo-
radors per impulsar aquesta iniciativa: 
la Coordinadora de Colles Castelleres 
de Catalunya, les Comunitats Catalanes 
de l’Exterior, Verkami, i l’ANC Exterior. 
A més, els mitjans oficials del projecte 
són: l’Ara, El Punt Avui, NacióDigital, 
VilaWeb i Directe. 

La campanya va recaptar més de 30.000 €  
en les primeres 24 h. Més de 900 mece-
nes van aportar el 25% dels 120.000 €  
necessaris el dia del seu llançament, 

que representa un 30% del cost total del 
projecte, pressupostat en 400.000 €. La 
campanya continua oberta fins al 15 de 
maig per assolir l’objectiu.

Rècord català de 
micromecenatge 

en el primer dia

CATALANS WANT TO VOTE MOBILITZACIÓ
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Set castells, 
set capitals



Raimon 
46è Premi d’Honor de 
les Lletres Catalanes
El cantautor de Xàtiva ha estat guardonat amb el 
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes en reconei-
xement d’una trajectòria de cinquanta anys, feta 
en català i forjada en la difusió de la llengua i la 
cultura catalanes arreu del món. Mig segle després 
d’escriure Al vent, la seva primera cançó, i després 
d’haver publicat una cinquantena de discos i haver 
divulgat a través de les seves musicacions l’obra 
poètica d’autors medievals com Ausiàs March o al-
tres de contemporanis com Salvador Espriu, entre 
d’altres, el jurat va voler concedir-li el premi tant 
per la seva carrera “artística i cultural  com pel seu 
compromís cívic”, segons va dir Anna Sallés com a 
representant del jurat. L’acte de lliurament serà el 
proper 10 de juny al Palau de la Música. 

Premi Sambori de narrativa dels Països Catalans
Més de 30.000 alumnes d’uns 300 centres educatius han participat 
en la VIII edició del Premi Sambori Òmnium, l’única convocatòria de 
narrativa en català dirigit als centres escolars de tots els Països Cata-
lans. Després de conèixer els premiats de cada demarcació, els esco-
llits passaran ara a la gran final, que tindrà lloc el 30 de maig al Centre 
Cultural Teresa Pàmies de Barcelona. El Premi Sambori vol difondre 
l’ús del català en l’àmbit escolar, incentivant la imaginació, la creati-
vitat i els valors pedagògics dels alumnes en tots els centres escolars 
dels Països Catalans. 

La 63a Nit de Santa Llúcia - Festa de les Lletres 
Catalanes, celebrada a Manresa, va distingir 
Vicenç Pagès Jordà amb el 54è Premi Sant Jordi 
de novel·la per l’obra Dies de frontera. Marc 
Romera es va endur el 55è Carles Riba de poesia 
per La nosa, i Neus Canyelles, el 16è Mercè 
Rodoreda de contes i narracions per Mai no sé 
què fer fora de casa. El 51è Josep Maria Folch i 
Torres de novel·les per a nois i noies va ser per 
a en Rubèn Montañá per La nena de l’arbre, i el 
40è Joaquim Ruyra de narrativa juvenil, va ser 
per a Care Santos per No em preguntis qui sóc. 

Els premiats en la 63a Nit de Santa Llúcia
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MÉS PROJECTES

La llança de 
Sant Jordi

Òmnium Cultural i l’Associació 
d’Editors en Llengua Catalana 
impulsem el projecte La Llança 
de Sant Jordi, un aparador web 
on pots conèixer les principals 
novetats editorials de l’any i es-
collir quins seran els llibres més 
regalats per Sant Jordi.
Els resultats del sondeig es dona-
ran a conèixer el 22 d’abril en la 
4a edició de la Festa de la Llança, 
que se celebrarà a la Fàbrica Mo-
ritz de Barcelona, i es faran pú-
blics al web. Aquell mateix dia, 
s’anunciaran els guanyadors del 
sorteig de lots de llibres que es 
farà entre els qui participeu a les 
votacions. 
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L’ENTREVISTA

abuelo ya lo era. ¿Y qué? Al final, 
puro, puro, puro, no hay nadie. 

S’ha de justificar molt per defensar la 
independència de Catalunya?
Las personas deben defender las 
causas justas. Yo creo en la jus-
ticia, no porque lo diga la ley sino 
por propia consciencia. Es total-
mente injusto que al abuelo de mi 
mujer le hayan encarcelado por 
expresarse en su idioma materno, 
o que una jueza haya quitado la 
custodia a una madre porque la 
niña va al colegio en catalán, o 
que a Cataluña se la haya maltra-
tado económicamente. Defender 
la causa catalana es de justicia, 
aquí o en Andalucía. 

En els últims dies, s’ha parlat 
d’il·legalitzar les entitats sobiranis-
tes. Vostès se senten també en el 
punt de mira?
Lo que hacen es abrir un poco 
más los ojos a la gente, que haya 
más independentistas. Si escu-
chan a las minorías silenciosas, 
¿por qué no escuchan a las mayo-
rías ruidosas? Somos la mayoría 
ruidosa que quiere tirar por aquí 
o por ahí. ¿El gobierno sólo quiere 
taparnos la boca? Si no hay nada 
de malo en que la gente quiera 
expresarse. A más discursos del 
miedo, más gente que querrá dar 
su opinión. Tendrán que escu-
charlo por fuerza. A ver si se atre-
ven a ilegalizar ANC, Òmnium o 
Súmate, y muchas otras asocia-
ciones de gente civil. 

Fa uns mesos vostè va visitar el plató 
televisiu de 13TV i el van insultar. El va 
sorprendre?
No, ya sabía que me pasaría esto. 
En tres horas de AVE me concen-
tré en no perder los nervios y en 

pensar qué podría decir cuando 
me dejaran hablar. No me deja-
ron decir nada. Fue como un cris-
tiano en el circo de los romanos 
al que le echaron los leones. Ya 
está. Pero eso lo hice al empezar 
SÚMATE y creí que bien valía 
la pena para darnos a conocer. 
Abrió los ojos a mucha gente que 
veía estos canales y se indignó 
con lo ocurrido. Nos  da fuerza 
para hacerles ver a muchos pai-
sanos  que tenemos razón, que 
no podemos defraudar esta tierra 
porque nos sentimos catalanes y 
catalán es quien quiere serlo. Yo 
seré tan catalán como el primer 
catalán porque estaré dispuesto a 
darlo todo por Cataluña. 

Vostès omplen sales cada setmana 
allò on van. El públic són indecisos o 
convençuts?
Muchos vienen convencidos y 
los que no, porque se sienten tan 
españoles que no quieren saber 
nada, hacen honor a lo que pasa 
en España y cierran los ojos a lo 
que pasa. Aquí no tenemos inte-
reses partidistas sino intereses co-
munes para hacer un país mejor, 
de dar ejemplo de lo que es demo-
crático. Debemos hacer un país 
normal, como dice Òmnium, don-
de se recupere la alegría de vivir.  

El 9 de novembre votarem?
¡Claro que sí, le pese a quien le 
pese! El Gobierno de España hará 
todo lo posible para que no sea 
así, pero tendremos que implicar a 
Bruselas y decirles miren, hemos 
votado, aquí  tienen las urnas. Si 
no votamos ahora, nos declara-
mos esclavos para siempre.  

Què fa que algú com vostè, que no 
era independentista,  s’hi torni?
Todo empezó por el derecho a 
decidir ante la situación social 
que  tenemos. En vista de todo lo 
sucedido con el Gobierno espa-
ñol está claro que no hay otra vía 
que la independencia, porque si 
había otra vía está pero que muy 
muerta.   La independencia será 
también un aliciente para que Es-
paña empiece a pensar, se levan-
te con toda su fuerza contra los 
gobiernos y toda la oligarquía y  
se espabile. Seguro que España 
irá mejor sin Cataluña.

Què li diuen en tots aquests llocs 
on va?
A veces me he encontrado con 
quien me dice que él sí es cata-
lán porque ha nacido aquí. Me da 
mucha gracia porque nadie es de 
donde nace. Yo nací en Córdoba 
pero me siento catalán porque he 
vivido muchísimos años en Cata-
luña. Que parli en català o castellà 
no té a veure amb la meva identi-
tat, perquè sóc espanyol i català, 
i això no m’ho pot treure ningú.  
Tengo muchas raíces plantadas 
aquí y me quedan muy pocas en 
Córdoba; las arrancaron mis pa-
dres para traerme aquí y llevar 
una vida mejor. En honor a ellos 
he de defender lo que es Cataluña. 

SÚMATE  trenca els tòpics que pre-
senten el sobiranisme com un feno-
men etnicista i el fa transversal.
Sí, claro, rompemos tópicos. 
No he tenido que decirlo nunca 
en voz alta y quizás ha llegado 
el momento: no he nacido aquí 
pero defenderé Cataluña como si 
lo hubieran hecho mil generacio-
nes antes que yo. Nadie puede 
decir yo soy catalán porque mi 

Eduardo Reyes (Còrdoba, 1951) va arribar amb deu anys a l’Hospitalet de Llobregat, amb pares, 
avis i set germans. Ebenista de professió i vocació, ha muntat tot tipus de negocis: alimentació, 
restauració, una agència d’assegurances i, fins i tot, una discoteca. Viu a Corbera. Té una filla i 
dos néts. Actualment, dedica tot el seu temps a SÚMATE, fent xerrades cada setmana per tot el 
país amb “el reto más grande de toda mi vida: luchar por la independencia de Cataluña”.

Eduardo Reyes
President de SÚMATE

Fo
to

: D
an

i C
od

in
a

 Laura Pinyol

Podeu seguir tota l’actualitat de l’Associació al web:

www.sumate.cat

En honor a mis padres he de 
defender todo lo que es Cataluña




