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Presentació de Revoltats, de Saül Gordillo
Dissabte 18 d’abril, a les
19:30, al Teatre Orfeó Cale-
llenc de Calella, es farà la
presentació del nou llibre de
Saül Gordillo, Revoltats.
Es tracta d’un diàleg intens
i apassionat entre Justo
Molinero i Oriol Junqueras.
L’autor i els dos entrevis-
tats assistiran a la presen-
tació. Acte organitzat per
Òmnium i Llibreria La Llopa.

Sant Jordi 2015

A tota veu
El dissabte 18 d’abril a les 18:30 a la Plaça Santa
Anna de Mataró celebrarem l’«A tota veu»,
una lectura pública de poesia en diferents
llengües, utilitzant el català com a llengua de
cohesió. Diverses parelles de persones d’orígens
diversos, en què una d’elles té com a llengua
pròpia el català i l’altra una llengua diferent,
llegiran en públic poemes en la llengua original i
la traducció al català.

Conferència institucional de Sant Jordi
Òmnium i l’Ajuntament de
Mataró organitzen la tradi-
cional conferència institu-
cional amb motiu de Sant
Jordi.
El protagonista d’enguany
Joan Veny, lingüista i Premi
d’Honor 2015. La confe-
rència, titulada “La llengua

catalana als Països Catalans. Homenatge a Badia
i Margarit”, serà el dimarts 21 d’abril, a les 7
del vespre, al Saló de Sessions de l’Ajuntament
de Mataró.

Sortim al carrer!
El dia 23 d’abril Òmnium
Mataró-Maresme muntarà
parades a Mataró, Alella, El
Masnou, Teià, Premià de Mar
i Premià de Dalt.

Concurs literari per a escolars
El dissabte 25 d’abril, a les 7 de la tarda, es
lliuraran els premis de la 35a edició del Concurs
literari per a escolars d’Òmnium Mataró. Com a
novetat, aquest any l’acte se celebrarà a la Sala
d’actes de la Fundació Iluro.

Joan Rovira presenta el seu nou disc
Joan Rovira presentarà el seu nou disc, Peix
sense espina, diumenge 26 d’abril a les 7 de la
tarda, al Teatre La Massa de Vilassar de Dalt.
Ja podeu comprar les entrades anticipades al
web del teatre.

Exposició i conferència «La retirada»
Del 13 al 30 d’abril podeu
visitar a la seu d’Òmnium
M a t a r ó - M a r e s m e
l’exposició La retirada.
Exili febrer 1939. L’horari
és de dilluns a dijous, de
18:00 a 21:00. Aquesta
exposició es complementa
amb una conferència
que farà l’historiador Josep Maria Solé i Sabaté
el dimarts 28 d’abril a les 19:30, també a la seu
d’Òmnium Mataró-Maresme. 

Properes sortides
Estem organitzant per al 6 de juny una ruta
històrica pels escenaris de la Batalla de
l’Ebre amb Assumpta Montellà. Properament, en
rebreu més informació. Així mateix, com ja és
tradicional, estem preparant el viatge de tardor,
que aquest any ens portarà a l’Alguer. Ja podeu
reservar la vostra plaça.

Cicle «300 anys... també
de literatura»
Òmnium Mataró-Maresme
va organitzar durant els
mesos de gener i febrer el
cicle «300 anys... també
de literatura»,  que va fer
un recorregut esquemàtic

per la literatura catalana dels darrers tres segles.
Les tres primeres conferències van repassar tres
grans autors: Margarida Aritzeta va parlar sobre

ACTIVITATS REALITZADES



el Baró de Maldà i el seu
Calaix de sastre; Narcís
Garolera va tracta una
gran figura de la Renai-
xença, Jacint Verdaguer;
i Xavier Pla va analitzar
un dels prosistes més
importants del segle XX,
Josep Pla.
Les dues últimes ses-
sions del cicle van anar a càrrec de dos autors
contemporanis que són exemples d’èxit en
gèners literaris diferents. D’una banda, el poeta
Joan Margarit ens va presentar el seu darrer

llibre, Des d’on tornar a
estimar.
De l’altra, l’escriptor
Vicenç Villatoro va oferir
la conferència «Escriure
i viure, la gènesi d’una
novel·la», en què va
explicar el procés de
creació d’una novel·la.

Premi Sambori
Òmnium va celebrar el 21 de març la festa de
demarcació Serralada litoral del Premi Sambori
Òmnium 2015 de narrativa en català. La
demarcació comprèn els centres del Barcelonès
Nord, el Maresme i el Vallès Oriental. La festa,
organitzada per Òmnium Montnegre, va comptar
amb més de cent persones entre guardonats,
familiars, docents i membres del jurat, i es va
celebrar al Teatre Orfeó Calellenc de Calella. S’hi
van lliurar fins a divuit guardons; tres per cada
categoria.

Entre els premiats n’hi ha quatre de la comarca
del Maresme. Volem felicitar-los a ells i a tots els
centres que hi han participat.

Matí modernista a Barcelona
El dissabte 7 de març Òmnium Mataró-Maresme
va organitzar una sortida matinal a Barcelona per
descobrir dos exemples importants del moder-
nisme català: els jardins de la finca de Muñoz i
Ramonet, situats al carrer Muntaner, i el recinte
modernista de l’Hospital de Sant Pau.
El matí va acabar amb un vermut amb tots els
participants.

Joan Manuel Tresseras i Quim Torra al
Masnou
Joan Manuel Tresserras, exconseller de Cultura
de la Generalitat, i Quim Torra, director del Born
Centre Cultural, van ser al Masnou el 9 de febrer

per participar en l’acte
«La cultura com a una
estructura d’estat  a
Catalunya».
Va conduir el debat
Daniel Albalate, eco-
nomista i soci de la
secció.

Vicenç Sanchis a Premià
El diumenge dia 25 de gener, la sala gran del
Museu de l’Estampació de Premià de Mar es va
omplir de públic per escoltar la conferència que
hi va pronunciar el vicepresident nacional
d’Òmnium i periodista Vicent Sanchis, amb el títol
«Catalans. Catalunya?».
El conferenciant
va animar els pre-
sents a perseverar
al servei del país i
a no defallir da-
vant les dificul-
tats inevitables en
un procés d’aques-
ta complexitat i
transcendència
històrica. 

ACTIVITATS DE LES SECCIONS LOCALS

Volem expressar el nostre dol per la mort
de Jordi Marfà i Clavell i de Josep M. Fradera
i Soler. Tots dos van ser presidents, en
moments difícils, del que llavors s’anome-
nava Delegació d’Òmnium de Mataró,  i van
treballar  de forma molt intensa a favor dels
objectius de l’entitat.


