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MILITÀNCIA

Les entitats que lluiten
per la llengua catalana (1)
Rafel Castellanos i Llorenç
Membre del Secretariat de la FOLC

A

mb aquest, comencem una sèrie d’articles que
ens permetran d’anar coneixent una mica més les
entitats que lluiten per la llengua catalana. La descripció començarà en els anys seixanta del segle passat
i abastarà el conjunt dels Països Catalans.
Moltes d’aquestes entitats, tot i fer una tasca important a favor de la nostra llengua, són poc conegudes,
perquè no apareixen gaire sovint en els mitjans de
comunicació. Amb aquests articles s’intentarà pal·liar
aquest desconeixement i oferir un panorama molt ric
d’iniciatives que ens servirà per a tenir una visió més
ajustada de la nostra realitat lingüística.
En ple franquisme apareixen entitats de promoció
cultural i lingüística com Òmnium Cultural (1961) i
Obra Cultural Balear (1962) i uns anys després, ja
mort el dictador, es va fundar Acció Cultural del País
Valencià (1978). Aquestes tres entitats històriques
estan coordinades des de 1990 en la Federació Llull.
Es tracta de tres entitats molt conegudes, almenys
pels seus noms i per algunes de les seves activitats
més populars. Intentarem completar la informació per
tal de conèixer-les una mica més bé.

ÒMNIUM CULTURAL
Òmnium Cultural (OC) ha organitzat moltes campanyes
de promoció del català a l’escola i en els mitjans de
comunicació. A partir de la presidència de Jordi Porta
(2003) es va renovar internament i va ampliar les seves
activitats, però el canvi més important va tenir lloc sota
les presidències de Muriel Casals (2010-2015), Quim
Torra (2015) i Jordi Cuixart (2015...), durant les quals
OC va consolidar el seu compromís amb el procés
cap a la independència i —juntament amb l’Assemblea Nacional Catalana— va organitzar les mobilitzacions més importants que hi ha hagut mai a Catalunya
a favor del dret a decidir.
En el camp de la llengua destaca, en primer lloc, la
creació l’any 1969 de la Delegació d’Ensenyament
en Català, dedicada a l’ensenyament i a la formació de mestres de català i a l’organització de classes
de català a les escoles. Va publicar, des de 1985,
Escola Catalana, revista continuadora del Butlletí, el
qual començà a publicar-se en 1965.
També és important la seva participació, d’una
banda, en l’Observatori de la Llengua, organisme
format també per la Plataforma per la Llengua i el
CRUSCAT de l’IEC i, d’altra banda, a SOMESCOLA,
plataforma en defensa de l’escola catalana formada
per quaranta-tres entitats cíviques i educatives entre
les quals, a més d’OC, podem trobar el CIEMEN, la
CAL, la FAPAC, la FOLC, la Plataforma per la Llengua
i l’USTEC.
En el camp de la cultura organitza activitats tan rellevants com el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes
o la Nit de Santa Llúcia (la Festa de les Lletres
Catalanes).
Actualment té més de 65.000 socis, molts d’ells incorporats els darrers anys (l’any 2008 en tenia 15.000).
Té trenta-sis delegacions territorials repartides per tot
Catalunya i també a la Catalunya del Nord i a l’Alguer.
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