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Determinació, coratge i tendresa

“La vida és el preu d’un ideal”. Lluís Companys, 1938

Estimadíssims socis,

S’apropa la data del judici oral. Una nova oportunitat per evidenciar el 
retrocés democràtic que vivim els ciutadans de Catalunya, i per 
explicar per què defensem els valors de la República que garanteixen 
les llibertats individuals i col·lectives enfront d'un estat que ha 
renunciat a protegir els drets fonamentals dels seus conciutadans.

Vull enviar-vos l’agraïment més sincer per la vostra actitud militant i 
plena de generositat i empatia, no era gens fàcil i de nou els socis i 
sòcies d’Òmnium Cultural seguim essent tot un exemple de 
compromís social. Avui som més de 125.000 i això ens omple de 
satisfacció, però també de responsabilitat. Tinc la certesa que 
seguirem responent de manera serena i pacífica però alhora 
contundent i implacable, tant des de dins de la sala del tribunal com 
des del carrer. De manera transversal i plural, però amb la unitat cívica i 
democràtica que sempre ha caracteritzat el catalanisme.

Òmnium Cultural només té sentit si és de tothom i això no demana 
cap renúncia, sinó una voluntat permanent d’escoltar-nos els uns als 
altres i conèixer-nos més i millor. On cadascú hi pugui aportar el millor 
de si mateix amb una voluntat sincera de compartir entre iguals.

No permetrem que res ni ningú, ni cap presó, limiti el nostre 
compromís amb la llengua, la cultura i la cohesió social. Per això també 
us escric emocionat pels importants projectes que tenim en marxa. 
Com la renovació del Premi Sant Jordi, el més ben dotat de les lletres 
catalanes, que us convertirà, als socis, en prescriptors de l’obra 
guanyadora. O la Nit de Santa Llúcia, que enguany celebrarem al 
Sabadell de la Muriel i de tants altres referents, gresol de diversitat i far 
cultural i industrial dels Països Catalans. Perquè és la cultura, valenta, 
viva i transgressora, el principal instrument contra el totalitarisme i 
la intolerància.

No en tingueu cap dubte; em sento fort i ple d’energia pels dies que 
vindran. I és sobretot gràcies a vosaltres, amb el vicepresident Marcel 
Mauri al capdavant, que tot aquest somni és possible, que hem 
aconseguit convertir tota la foscor de l’Estat en un exercici 
d’autoestima col·lectiva gegant, sense ni una gota d’odi o rancor.

I recordeu, com ens diu Doctor Prats: “Guanyar és seguir lluitant, i al 
final tot anirà bé”.

Sempre endavant!

Presó de Lledoners, 22 d’agost de 2018
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Socis d’Òmnium Cultural
a 27 d'agost de 2018:

125.000

Jordi Cuixart
President d’Òmnium Cultural

Un any
de repressió

Segueix-nos per estar al 
dia de les mobilitzacions

A Telegram:

@OMNIUM

Obrint aquest enllaç al mòbil: 

omnium.cat/ca/whatsapp/

A WhatsApp, 

a fa un any dels dies més convulsos de la 
història recent del nostre país. El 20 de 
setembre, l'1, el 3, el 16 i el 27 d'octubre són 
dies per continuar al carrer i ser-hi més que J

mai exigint la llibertat d’un poble que és pacífic i que 
no té por. Són dies per continuar exigint l’allibera-
ment dels presos polítics i el retorn dels exiliats. Són 
dies per no renunciar.

Abans d'acabar l'any, viurem el judici contra la 
democràcia, una oportunitat per denunciar l'Estat 
espanyol al món en nom de tota la ciutadania. Al 
judici, Jordi Cuixart, empresonat des de fa gairebé 365 
dies, posarà en evidència la repressió d'aquest estat 
autoritari i la vulneració dels drets i les llibertats. Et 
necessitem, un cop més, connectat i mobilitzat!
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Centenars de milers de persones vam sortir al 
carrer, pacíficament i cívicament, a defensar el 
Referèndum i les nostres institucions després 
que l’Estat ataqués la democràcia intervenint 
les finances de la Generalitat, detenint 14 
persones i comissant 10 milions de paperetes. 
Un any després, tornarem a sortir al carrer a 
defensar els nostres drets i les nostres llibertats! 

20-S
HI VAIG SER I HI TORNARÉ A SER!

L’1 d’octubre vam celebrar el Referèndum 
d'Autodeterminació de Catalunya. Més de 
dos milions de ciutadans vam votar. I vam 
guanyar. Les càrregues policials i la 
resistència civil i pacífica van protagonitzar 
aquest dia històric. Revivim-lo i reivin- 
diquem les urnes i la democràcia, i 
evidenciem que qui va portar la violència 
l’1-O va ser l’Estat espanyol.

1-O
HO VAM FER I HI TORNARÍEM!



El 27 d’octubre el Parlament de 
Catalunya va proclamar la República 
Catalana. El Senat va aprovar 
l’aplicació de l’article 155 i el 
president de la Generalitat, Carles 
Puigdemont, i alguns dels seus 
consellers van marxar a l’exili. 
Assolim la República i reivindiquem 
que volem que els exiliats i els 
presos siguin lliures.

27-O
L’EXILI
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El 16 d’octubre l’Audiència Nacional va 
citar a declarar els líders de la societat civil, 
Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, acusats de 
sedició per les protestes del 20 de 
setembre. El mateix dia van entrar en 
presó provisional sense fiança a Soto del 
Real, (Madrid). Avui continuen privats de 
llibertat de forma injusta, ara a Lledoners. 
Una aberració jurídica sense precedents. 
Reclamem la seva llibertat i la de la resta de 
presos i exiliats, cada minut!

LA PRESÓ
El 3 d’octubre es va aturar el país per 
denunciar la brutalitat policial i la repressió 
de l’Estat el dia 1 d’octubre. Les escoles i els 
centres de votació de tot el país es van omplir 
de clavells com a símbol de pacifisme i com a 
mostra de suport a tots els que van rebre cops 
per voler votar. Commemorem-lo!

3-O

16-O
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Una tardor de mobilització          
i denúncia

Ja fa gairebé un any que el president 
d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, és a la 
presó injustament. Com la resta de presos 
polítics i exiliats, també privats de llibertat. 
Que el president de l’entitat cultural amb 
més socis d’Europa estigui empresonat per 
exercir el seu dret d’expressió i 
manifestació és una vergonya per a 
qualsevol societat que es declari 
democràtica. Alguns creien que amb la 
repressió podrien aturar-nos i s’han trobat 
un poble decidit a avançar en la defensa de 
les llibertats i dels drets fonamentals, també 
el d’autodeterminació. En lloc d’arronsar- 
nos tenim clar que hem de seguir 
mobilitzats com fins ara. O més.

S’acosta una tardor intensa en què la vostra 
participació serà imprescindible un cop 
més. La Diada, la commemoració de l'1 
d'octubre i l'arribada d'aquest judici contra 
la democràcia seran una oportunitat per 
denunciar la vulneració de drets i llibertats 
de l’Estat, per deixar ben clar el que sempre 
hem demanat: democràcia, diàleg i 
llibertat. Com diu en Jordi, la nostra actitud 
no serà de defensar-nos, sinó de denunciar 
l’Estat espanyol davant el món. Presos i 
exiliats han de ser una palanca 
democràtica per aconseguir que la 
comunitat internacional denunciï 
aquesta situació.

L’1 d’octubre va ser l’acte de desobediència 
pacífica més potent que s’hagi viscut a 
Europa en dècades. Allò va marcar un 
punt d’inflexió. Tot i el patiment, l’exili i la 
presó, hem d’estar orgullosos de com 
aquest país ha resistit, pacíficament, 
l’atac d’un estat poderós com l’espanyol 
que malauradament és sinònim de 
repressió. Nosaltres mai no renunciarem 
a compartir l’anhel d’una República de 
tothom i per a tothom. 

Visca la Llibertat i visca la República!

Marcel Mauri
Vicepresident i portaveu d’Òmnium Cultural

ATURADA DE PAÍS



US VOLEM 
A CASA, 
PRESOS I 
EXILIATS!
La reivindicació de la llibertat dels presos i 
el retorn dels exiliats es demostra al carrer 
de forma constant i continuada.

Algunes de les concentracions més 
massives han estat la que va omplir 
l’avinguda del Paral·lel de Barcelona i la del 
carrer Tarragona del passat 14 de juliol. La 
primera va coincidir amb els sis mesos de 
presó de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, el 16 
d’abril, i va tenir com a lema ‘Pels drets i les 
llibertats, per la democràcia i la cohesió, us 
volem a casa!’; i la segona va coincidir amb 
els nou mesos dels Jordis sense llibertat.

En paral·lel, s’han organitzat concentra- 
cions diàries davant de les presons, tant a 
Lledoners com a Puig de les Basses i al 
Catllar, i també a les places de tot el país.
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Escriu als presos
i mostra’ls el teu escalf a la presó. 

No t’oblidis de posar-hi el remitent!

Jordi Cuixart

Jordi Sànchez

Oriol Junqueras

Raül Romeva

Joaquim Forn

Jordi Turull

Josep Rull

Centre Penitenciari 

de Lledoners

Mòdul 2 Ctra. C-55, 

Km 37

08250 Sant Joan

de Vilatorrada, 

Barcelona

Centre Penitenciari 

Mas d’Enric

Mòdul Travessia 

Comella Moro, 15

43764 el Catllar, 

Tarragona

Carme Forcadell

Centre Penitenciari 

Puig de les Basses

Mòdul de dones 

Raval Disseminat, 53

17600 Figueres, 

Girona

Dolors Bassa



Aquesta Diada, 
omplim la 
Diagonal
de Barcelona
L’Onze de Setembre d’enguany està 
marcat per la situació de repressió 
sense precedents, que manté presos 

polítics i exiliats, tots ells privats de 
llibertat per haver-se manifestat i 
per haver dut a terme el mandat 
democràtic expressat a les urnes.
Enmig d’aquest context, la Diada ha 
de servir per assolir la República, 
reivindicar la llibertat i els nostres 
drets, constantment vulnerats. 
Tindrà lloc a la Diagonal de 
Barcelona, una de les artèries de la 
capital del país. 

La gent es concentrarà al llarg de 
l’avinguda, i a partir de les 17.14 h 
s’iniciarà una onada sonora, feta 
pels assistents, que la recorrerà de 
punta a punta, des del Palau Reial  
fins a Glòries. Els manifestants 
exhibiran els seus propis cartells. 
El lema de la Diada és ‘Fem la 
República Catalana’.
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“Balkan Paradise Orchestra, 
Zoo i Macaco pujaran a 
l’escenari de l’Arc de Triomf”

Viu la Festa 
per la Llibertat!

n el marc de la Diada, vine a 
gaudir de l’Espai Òmnium, un 
espai lúdic i reivindicatiu que 
s’ubicarà al passeig Lluís 
Companys. 

A partir de les 10 h, s’hi faran activitats 
gratuïtes per a totes les edats com ara 
actuacions, teatre itinerant i tallers esportius 
organitzats en col·laboració amb la Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya. A tocar 
de l’Arc de Triomf s'instal·larà la tradicional 
mostra d’entitats. 

A l'Espai Òmnium hi haurà servei de bar i 
dinar, amenitzat pel concert de Dàmaris 
Gelabert, que començarà a les 12 h.

La 18a edició de la Festa per la Llibertat 
tancarà els actes de la Diada amb la Balkan 
Paradise Orchestra, Zoo i Macaco, a partir 
de les 18.30 h.

Tant l'Espai Òmnium com la Festa per la 
Llibertat seran un festival per reivindicar la 
llibertat dels presos i exiliats i evidenciar 
que la cultura també és una eina per 
denunciar la repressió i reivindicar els drets 
i la llibertat d'expressió i manifestació.

E
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Cuixart
Jordi
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En l’Assemblea, celebrada al Pavelló de la Vall d’Hebron, Cuixart va revalidar el seu mandat, 
fent equip amb Marcel Mauri com a vicepresident i portaveu, i Marina Llansana i Joan 
Vallvé com a vicepresidents. Des de Soto del Real, va fer emmudir el públic amb el seu 
missatge: “Hi ha una oportunitat única per internacionalitzar la vulneració dels drets i de 
les llibertats per part de l’Estat espanyol”.

Reelegit president d’Òmnium en l’Assemblea General més multitudinària de la història
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Cuixart: “Diàleg 
permanent però 
sense renúncies”

ordi Cuixart va ser 
reelegit com a president 
d’Òmnium en 
l’Assemblea més 
multitudinària, celebrada 

en un context sense precedents, que 
manté el líder de l’entitat 
sociocultural més gran d’Europa en 
presó preventiva des de fa gairebé 
un any. Durant l’Assemblea, els 
membres de la Junta Directiva van 
presentar els projectes i les 
campanyes impulsades per l’entitat.

Entre d’altres, durant aquests mesos 
s’han tirat endavant campanyes per 
defensar els drets humans i 
denunciar la manca de drets i 
llibertats, com la campanya ‘Demà 

pots ser tu’, o l’acció ‘Freedom for all 
Catalan prisoners and exiles’, amb 
un autocar que va recórrer tot el país 
per explicar als turistes que visiten 
Catalunya la situació de repressió 
que estem vivint.

Aquest mes d'agost, les tres 
principals entitats culturals dels 
Països Catalans - Acció Cultural del 
País Valencià, Obra Cultural Balear i 
Òmnium - van nomenar Cuixart 
com a president de la Federació 
Llull, que agafa el relleu de Joan 
Francesc Mira.

Amb Cuixart com a nou president de 
la Federació, les entitats reivindiquen 
la llibertat dels presos i exiliats i 

destaquen que l'empresonament de 
Cuixart, líder d'una de les entitats 
socioculturals més grans d'Europa, 
és un cas únic dins la Unió Europea.

Seguint amb l'objectiu 
d'internacionalitzar la lluita pels drets 
civils, Òmnium va anunciar durant 
l'Assemblea General que obrirà una 
delegació a Brussel·les. Des del cor 
d'Europa, treballaràbraç a braç amb 
les entitats de referència mundial en 
la lluita pels drets fonamentals i 
projectarà al món la diversitat de la 
cultura catalana, la riquesa de la 
llengua i la defensa fèrria dels drets 
democràtics.
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represaliats de l’Estat com Tamara 
Carrasco, Roger Español, Jordi 
Pesarrodona, Alex Elgio o Mercè 
Alcocer; polítics, i representants de les 
entitats impulsores de la campanya: 
Òmnium, l’Institut de Drets Humans, 
l’Associació Irídia – Centre per la 
Defensa dels Drets Humans, NOVACT 
– Institut Internacional per l’Acció 
Noviolenta, i la Fundació per la Pau.

L’objectiu de ‘Demà pots ser tu’ és 
denunciar que el govern espanyol 
viola sistemàticament els drets i les 
llibertats bàsiques en democràcia. 

Davant aquesta situació ‘Demà pots 
ser tu / Mañana puedes ser tú’ és un 
canal de denúncia i reivindicació 
permanent fins que no s’aturi la 
repressió del govern espanyol. La 
persecució de la dissidència va més 
enllà de la situació política a 
Catalunya: des de l’aprovació de la 
‘llei mordassa’, més de 20.000 
persones han estat sancionades o 
investigades a l’Estat per exercir el 
dret a la lliure expressió.

Demà pots ser tu, testimoni 
dels temps que vivim

J a campanya ‘Demà pots 
ser tu’ ha tingut 
presència en diverses 
ciutats catalanes des 
que es va posar en 

marxa el mes d’abril i s’ha pogut 
veure en autobusos i marquesines 
de les estacions de metro.

Els actes han tingut lloc a Santa 
Coloma de Gramenet, Lleida, Girona, 
Sant Boi de Llobregat, Viladecans, 
Sant Martí (Barcelona), Terrassa i la 
Seu d’Urgell. En cada una de les 
xerrades hi han participat 

L
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Quim Monzó rep 
el 50è Premi 
d’Honor de les 
Lletres Catalanes

La narrativa de 
Quim Monzó a 

Quaderns Crema

de la Música, el 4 de juny. “Que ningú 
més sigui empresonat per dir el que 
pensa, diu o escriu.” Les seves paraules 
van donar pas a una celebració 
reivindicativa i d'acord amb la 
personalitat polièdrica i transgressora 
del premiat, Quim Monzó. Hi va haver 
vídeos, performances, tuits i, fins i tot, 
la delirant juerga catalana d'Albert Pla.

A través dels eixos L’article, El conte, El 
món i La festa, es va recórrer la llarga 
trajectòria d’un premiat que es va 
mostrar emocionat i sense màscares.

Monzó va bastir el seu discurs entre 
anècdotes i revelacions. Va explicar que, 
de petit, gràcies a un bibliobús del barri 
va poder accedir al món de la lectura; 
un bibliobús va ser també el mitjà que 
va permetre que Joan Oliver, Mercè 
Rodoreda, Armand Obiols, Francesc 
Trabal i tants altres, emprenguessin el 
camí de l'exili. I va reblar:

“Em pregunto si algun 
dia haurem de tornar a 
fer servir un bibliobús 
perquè les persones 
-siguin escriptors o no- 
puguin fugir de la 
injustícia, l’opressió i 
la tirania.”

na carta del president 
Cuixart des de la presó 
va inaugurar l’acte de 
lliurament del 50è 
Premi d’Honor al Palau U
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Òmnium Cultural explica a més de 70.000 
turistes el país que no surt a les postals

impulsar una campanya per 

denunciar la baixa qualitat 

democràtica de l’Estat espanyol. 

Amb el lema 'Freedom for all 

Catalan political prisoners and 

exiles', es va explicar als turistes 

provinents d’arreu del món que hi 

ha detalls de l’Estat espanyol que, 

segurament, no apareixen a les 

guies de viatge. Estem parlant de la 

regressió democràtica que vivim a 

l’Estat, del deteriorament dels drets 

fonamentals, de l’existència de 

presos polítics i exiliats o de la 

repressió policial de l’1 d’octubre.

Un autocar retolat amb el lema de la 

campanya va recórrer tot el país i, a 

través d’ell, es va internacionalitzar 

la situació política de Catalunya. En 

concret, l’autocar va estacionar a 22 

municipis d’11 comarques, com l’Alt 

Empordà, el Baix Empordà, el 

Gironès, la Garrotxa, la Selva, el 

Maresme, Garraf, el Tarragonès, el 

Baix Ebre o el Montsià, i va circular 

pel Barcelonès i el Maresme.

Més de 10.000 turistes van entrar a 

l’autocar, que també comptava amb 

una zona d’exposició i on es 

repartien postals i samarretes 

reivindicatives. En total, es calcula 

que unes 70.000 persones van rebre 

informació sobre la campanya.

profitant l’arribada 

de centenars de 

milers de turistes a 

Catalunya durant els 

mesos d’estiu, es va A



La Flama del Canigó del 
Principat a l’exili

Hamburg, Brussel·les, Ginebra i Edimburg, que 
acullen els polítics catalans exiliats, van encendre 
aquest Sant Joan fogueres amb el foc regenerat la 
nit anterior al cim del Canigó.

La Flama va travessar fronteres i, per fer-ho, va 
sortir la vigília de Sant Joan del Parlament, on el 
president Roger Torrent l'havia rebut directament 
del cim del Canigó. Quatre representants de la 
Junta Nacional d’Òmnium van ser els encarregats 
de transportar en avió els quinqués fins a les quatre 
ciutats europees esmentades. Aquesta vegada es va 
substituir una de les dues senyeres que 
acompanyen les nanses del quinqué amb un llaç 
groc, com a símbol de solidaritat amb els presos 
polítics i amb els exiliats.

Òmnium, amb 
l'Any Pompeu 
Fabra

60.000 alumnes 
participen en els premis
El Tinter

El passat 25 de maig es van lliurar els premis El 
Tinter, l’únic premi de narrativa en català que va 
dirigit a tots els centres educatius dels Països 
Catalans. L’objectiu és promoure la participació 
en un projecte comú i difondre l’ús del català dins 
l’àmbit escolar fomentant la imaginació, la 
creativitat i els valors pedagògics.

En aquesta edició hi han participat 60.000 
alumnes de primària i secundària.

Durant l’acte, Jordi Cuixart va reivindicar en una 
carta el model de l’escola catalana com un espai de 
llibertat. La festa es va celebrar al Casinet 
d’Hostafrancs i el vicepresident d’Òmnium Marcel 
Mauri va parlar de la rellevància del guardó en un 
context en què "n'hi ha que no els agrada que 
s'eduqui en llibertat i amb pensament crític".
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Sabadell acollirà la Nit de 
Santa Llúcia

La 68a Nit de Santa Llúcia tindrà lloc a Sabadell el 
proper 14 de desembre. Durant la Festa de les 
Lletres Catalanes es donarà a conèixer el Premi 
Sant Jordi de novel·la, el premi Carles Riba de 
poesia i el Premi Mercè Rodoreda de contes i 
narracions. També es lliuraran el Premi Muriel 
Casals de comunicació, el Premi Internacional JB 
Cendrós i el premi Josep M. Folch i Torres de 
novel·la juvenil. Els finalistes del Premi Òmnium a 
la Millor Novel·la en Llengua Catalana de l’Any 
també es faran públics en el marc de la Festa.

Com a novetat, enguany el premi Sant Jordi serà 
coeditat per la Fundació Enciclopèdia Catalana. La 
proposta de l’editorial inclou, entre d’altres, un pla 
de foment de la lectura, i converteix el soci 
d’Òmnium Cultural en prescriptor de l'obra 
guanyadora. La Fundació es va imposar en el 
concurs, que va comptar amb sis propostes de 
diverses editorials, i coeditarà el premi Sant Jordi 
durant tres anys.

El 15 de novembre 
comença el VOC!
Els Premis i Mostra de d'Audiovisual en 
Català (VOC) arriben a la 3a edició i tindran 
lloc del 15 al 25 de novembre a tot el territori. 
El VOC té la finalitat d’estimular la producció 
de continguts audiovisuals de qualitat en 
llengua catalana i contribuir a la seva difusió. 
Si t’interessa participar-hi, tens temps fins al 
12 de setembre per presentar-t’hi! 

Enguany s'incorporen al VOC dos premis 
nous al millor documental (un premi del jurat 
de 4.000 € i un del públic, de 1.000 €), dos 
premis que s'afegeixen als que ja es donaven 
al millor curtmetratge (premi del jurat, de 
4.000 €, i premi del públic, de 1.000 €) i el 
Premi voc.cat a les millors websèries, 
videoblogs i nous formats web (1.800 €).

En el marc de les accions 
commemo- ratives de l'Any Fabra, 
Òmnium difon, a través de les 
xarxes socials, un seguit de postals 
que expliquen el context històric 
cultural a Catalunya que va ajudar 
que Pompeu Fabra publiqués la 
seva obra.

Les publicacions surten a Twitter, 
Instagram i Facebook durant els 
caps de setmana i inclouen 
l'etiqueta:

 #AnyFabra.



Socis | 2120 | Socis

Estrenem pàgina web!

El mes de juny, en el marc de l’Assemblea 
General, es va estrenar la nova pàgina web 
corporativa. Un espai més funcional, intuïtiu 
i dinàmic, amb protagonisme per a la imatge.

Al web, s’hi pot consultar tota la informació 
referent a l’entitat, des dels projectes i les 
campanyes fins a l’actualitat de les seus 
territorials.

omnium.cat

La ciutadania s’ha bolcat, en 
l’últim any, en el suport als 
presos i exiliats i també a 
Òmnium. De fet, així ho 
demostren les xifres: al setembre 
del 2017 érem 73.137 socis, i 
aquest setembre superem els 
125.000. Pel que fa als voluntaris, 
ja són més de 8.000 les persones 
que col·laboren amb l’entitat en 
les concentracions, actes o 
activitats que escullen.

Personalitats reconegudes com 
l’actor Viggo Mortensen, el poeta 
i lingüista Carles Duarte, 
l’esportista Núria Picas o 
l’escriptor Jaume Cabré, entre 
molts altres, ja formen part de la 
gran família d’Òmnium. Digues 
als teus amics i familiars que 
també s’hi sumin si encara no ho 
han fet!

El Ves de culT es 
consolida

El Ves de culT (amb T, de cultura) 
continua oferint avantatges 
culturals per als socis de totes les 
edats. Es tracta d’una proposta per 
impulsar la cultura que inclou des 
de concerts, obres de teatre, 
sortides o excursions fins a 
exposicions o activitats 
gastronòmiques.

Des del desembre del 2017 fins ara, 
més de 1.300 socis han aprofitat 
els descomptes del Ves de culT, 
que ha ofert més de 50 propostes.

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE
DE SOCIS (2014-2018)
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Cada dia tenim 
més força. 
Superem els

125.000
socis!

La botiga en línia d’Òmnium, 
més activa que mai!

Entra-hi i ajuda’ns a fer país, justícia i cultura arreu del 

món. Hi trobaràs, entre d’altres, samarretes amb el lema 

‘Llibertat presos polítics’, ‘Llibertat preses polítiques’ i 

‘Democràcia‘; el domàs, i els productes d’estiu com el 

barret, el ventall, la bossa o la cantimplora.

botiga.omnium.cat

Ves de cul(t)
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Marina
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"S'estan vulnerant els drets a la 
mobilització, a la protesta pacífica 
i la dissidència del Jordi Cuixart"

Veus sovint el president Cuixart. Com està a la 
presó de Lledoners?
Tot i estar empresonat injustament des de fa 11 
mesos, és una persona molt forta d'esperit i està 
content perquè la seva família no ha de recórrer 
més de 1.000 km cada setmana per poder-lo veure.

Com s’afronta la defensa d’un client que no ha 
comès els delictes que se li imputen? 
Amb el convenciment que la veritat prevaldrà en un 
moment o altre. Esperem que sigui la justícia 
espanyola la que l'acabi reconeixent i, si no és així, 
ho haurà de fer la justícia europea o la de Nacions 
Unides. Els tribunals alemanys ja s'han pronunciat 
un cop, tenim pendent una demanda davant el Grup 
de Detencions Arbitràries de Nacions Unides i 
esgotarem totes les vies al Tribunal Europeu de Drets 
Humans i al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. 
Com sempre diu el Jordi: "No defallirem mai".

Com és possible que es tingui més en compte el 
risc de reincidir en uns delictes que no s’han 
produït que no pas la presumpció d’innocència?
Estem davant un judici polític. S’està fent una 
lectura dels fets succeïts que no es correspon amb 
la realitat. Això permet una qualificació per un 
delicte inexistent, el delicte de rebel·lió, que 
requereix una violència que no s'ha produït mai. 
En cap moment no s'han tingut en compte, perquè 
no ha interessat, les proves aportades per la 
defensa, que acrediten l'actuació sempre pacífica 
de Jordi Cuixart.

Què explica que el líder d’una entitat cultural i els 
presos polítics siguin a la presó en l’Espanya del 
segle XXI?
Resulta del tot inexplicable, francament. Quan els 
problemes polítics no es resolen per la via que 
correspon, que és la via política, i es pretén derivar 
la "solució" al poder judicial, es produeixen 

Marina Roig (1970) és l’advocada del president 
d’Òmnium, Jordi Cuixart. És advocada penalista 
des de 1995 i la presidenta de la Secció de Dret 
Penal i vocal de la Comissió de Dones Advocades 
de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. 
És professora de la UB i l’ICAB i publica articles i 
col·laboracions en llibres sobre dret penal 
i processal.

situacions com les que vivim.

Es criminalitza la mobilització ciutadana pacífica 
per aguantar una acusació que criminalitza el 
moviment independentista. Això no és, en cap cas, 
propi d'un estat democràtic del segle XXI. Una 
societat democràtica ha de permetre i defensar la 
mobilització ciutadana transformadora, la 
dissidència i el dret a la protesta pacífica, que són 
els drets que s’estan vulnerant al Jordi Cuixart.

Per què no pot tenir llibertat provisional?
Hi ha possibilitats legals. Si no té la provisional és 
perquè no hi ha voluntat.

Des que els presos són a Catalunya, creu que es 
poden flexibilitzar les condicions penitenciàries 
o fins al judici seran igual de dures?
Les condicions penitenciàries, és a dir, el règim de 
vida a presó, són les mateixes que a la resta de 
presons de l'Estat espanyol, i això serà així durant 
tota la presó preventiva. Ara bé, nosaltres  seguirem 
lluitant per aconseguir la llibertat provisional ara i 
durant el judici.

Serà un judici mediàtic. Aquesta expectació pot 
afavorir la defensa?
Si els mitjans de comunicació reflecteixen amb 
objectivitat el que es produeix a la sala de vistes, 
l’expectació que hi haurà ha d'afavorir la defensa.

Últimament es demanen fotografies i vídeos del 
20-S i de l’1-O. Per què?
Estem demanant material videogràfic, sobretot de 
l'1 d'octubre, per aportar al procediment. Volem que 
al judici es vegi què va ser l'1-O des de la 
perspectiva de la mobilització ciutadana, la 
col·laboració, la cooperació i l'entrega espontània 
de la gent. Hi plantejarem totes les proves, les que 
ja s'han aportat i les noves (amb les quals  ara 
treballem). Al tribunal d'enjudiciament li serà 
francament molt difícil seguir sostenint el relat 
plantejat fins ara per les acusacions.

Com valora la mobilització constant i pacífica 
que hi ha al carrer?
Molt positivament. Als presos els recorda que no estan 
sols i a nosaltres, que no hem de defallir, i crec que és 
un reflex del que ha estat sempre aquest procés.



Més informació:
omnium.cat/fes-ten-voluntari

Ets soci
d’Òmnium
i ens vols ajudar?

Aquest setembre, porta’ns un amic 
que es faci soci i us regalem a tots 

dos un Pack Internacional:
Free All Catalan Political Prisoners

FES-TE’N VOLUNTARI

ÒCTIVITZA’T

FES-TE’N AMBAIXADOR

RECOMANA’NS!

Més informació:
omnium.cat/portans-un-soci
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