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En el primer article d’aquesta sèrie dedicada a les 
entitats que lluiten per la llengua catalana vam 

esmentar Òmnium Cultural, l’Obra Cultural Balear i 
Acció Cultural del País Valencià i vam informar amb 
més detall d’Òmnium Cultural. En el present article 
completarem la informació de les altres dues entitats.

Obra Cultural Balear

Entitat fundada l’any 1962 per promoure la 
llengua i la cultura pròpies i defensar el dret 
de les Illes Balears al ple autogovern. 

Pel que fa a la llengua, en promou l’ús, vetlla 
per assegurar el compromís dels poders públics 
amb el procés de norma-
lització lingüística, treba-
lla per la plena integració 
lingüística i cultural dels 
nouvinguts i manté l’Ofi-
cina de Drets Lingüístics. 
Pel que fa a la cultura, 
organitza campanyes de 
sensibilització i reivindi-
cació cultural, manté el Fòrum OCB i organitza 
la Nit de la Cultura, on es lliuren els Premis 
31 de Desembre, adreçats a reconèixer i esti-
mular les actuacions favorables a la llengua i 
la cultura pròpies, com també la consciència 
nacional. Pel que fa al país, promou el debat 
i la mobilització en favor de l’autogovern i el 
dret a decidir.

Entre les seves activitats destaca la creació de 
Joves de Mallorca per la Llengua i la Fundació 
Voltor (responsable dels repetidors de TV3 a 
les Illes) i amb la qual ha impulsat la creació 
d’Ona Mediterrània (98,0 FM). Durant l’etapa 
nefasta del president Bauzá va ser objecte de 
repressió juntament amb altres entitats cata-
lanistes i va participar activament en les mani-
festacions multitudinàries a favor de la llengua 

(2012) i de l’ensenyament públic, de qualitat i 
en català (2013). L’any 2015 va organitzar jun-
tament amb la Comissió Cívica del Tricentenari 

1715-2015 activitats 
amb el lema «Del Decret 
de Nova Planta al Dret a 
Decidir».  

Té més de quatre mil 
socis, una vintena de 
delegacions territorials 
repartides per Mallorca i 

Formentera i es coordina amb l’Institut d’Es-
tudis Eivissencs i l’Acció Cultural de Menorca.

Acció Cultural del País Valencià

Entitat fundada l’any 1978 dedicada a l’estudi, la 
defensa i la promoció del patrimoni cultural, artístic i 
natural del País Valencià. El seu primer president fou 
Joan Fuster. 

Entre les seves activitats a favor de la llengua 
destaquen la creació del Centre Carles Salvador, 
que organitza cursos de llengua catalana, pel 
qual han passat més de 10.000 alumnes; la 
instal·lació de repetidors que durant vint-
i-cinc anys han permès la recepció de TV3 i 
Catalunya Ràdio; l’organització dels concursos 
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i concerts musicals Tirant de Rock, d’on han 
sorgit grups com Obrint Pas; la convocatòria 
de les manifestacions del Vint-i-cinc d’Abril i 
del Nou d’Octubre, les diades significatives del 
País Valencià; la creació de l’Octubre Centre de 
Cultura Contemporània al bell mig de València,  
i moltes campanyes, com la ILP per una ràdio i 
televisió públiques i en valencià. Especialment 
destacable és la campanya «Televisió sense 
fronteres».

També treballa per la llengua des del seu Servei 
Jurídic; la Secció d’Ensenyament, que organitza 
activitats en els instituts i amb els instituts; la 
Secció de Política Lingüística, que impulsa campa-
nyes de normalització, com la defensa del requi-
sit lingüístic, per a l’Administració pública local i 
autonòmica, i la Secció de Joves, que fa concerts, 
trobades i campanyes per implicar-hi els joves. 

L’estructura territorial de l’ACPV està formada 
per Casals Jaume I i nuclis comarcals i locals. 
Els Casals Jaume I promouen i dinamitzen 
la vida social, cultural i política en català en 
els diferents territoris. El primer Casal va ser 
creat el 1997 a Alacant. Més tard, els casals 
Jaume I es van estendre per tot el País Valencià, 
la Franja de Ponent i la Catalunya del Nord. 
Actualment n’hi ha una trentena. L’ACPV té al 
voltant de set mil socis.

Els Casals Jaume I 
promouen i dinamitzen 
la vida social, cultural i 

política en català
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