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l’entitat havia aconseguit uns 4.000 socis i començà a promoure el moviment Rialles i el cicle de
teatre Cavall Fort, orientats a un públic infantil.

Amb el restabliment de la democràcia i l’autonomia, que va fer gradualment innecessàries al-
gunes funcions de suplència, Òmnium Cultural inicia un procés de reorientació, sota la presidència
de Joan Vallvé (1978-84), Joan Carreras (1984-86) i Josep Millàs (1986-2002). El 1984, l’entitat
és distingida amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat. L’any següent, com hem dit abans, Esco-
la Catalana apareix com a revista4. El 1990 es constitueix la Federació Ramon Llull, que agrupa
Òmnium Cultural amb Acció Cultural del País Valencià i l’Obra Cultural Balear, les entitats cultu-
rals més representatives dels tres territoris.

L’any 2002, després d’un breu període en què fou president en funcions Miquel Bes, Jordi
Porta va assumir fins al 2010 la presidència de l’entitat i va iniciar un procés de renovació i rellan-
çament del paper d’Òmnium com a associació mobilitzadora de la societat civil —que prossegueix
des del març de 2010 la presidenta actual, Muriel Casals.

A més de mantenir les tasques anteriors, Òmnium impulsa activitats d’orientació intercultural,
com els programes Voluntaris per la llengua (parelles de conversa entre nouvinguts i autòctons) o
Quedem? (activitats culturals i lúdiques d’interrelació); aborda amb Vilaweb el projecte Escoles en
Xarxa per a promoure l’ús escolar de les tecnologies de la informació i la cooperació telemàtica
entre els centres educatius, i sobretot intervé decisivament en el procés polític cap a la sobirania,
amb la Festa per la Llibertat (cada 11 de setembre) i la gran manifestació del 10 de juliol de 2010 —
la més multitudinària de la història—, amb el lema «Som una nació. Nosaltres decidim», contra la
sentència del Tribunal Constitucional del 28 de juny, que anul·lava punts crucials de l’Estatut de
Catalunya, tot i haver estat plebiscitat favorablement per la societat catalana.

L’any 2005 la seu de l’entitat a Barcelona es va traslladar del Palau Dalmases a uns locals més
cèntrics del carrer de la Diputació, i el 2007 l’Òmnium va cedir el fons documental de 1961 a 1990 a
l’Arxiu Nacional de Catalunya. L’any 2011, en complir els 50 anys, Òmnium Cultural compta amb
prop de 30.000 socis i 28 seus territorials agrupades en 10 demarcacions i ha estat distingida amb la
Medalla d’Or de l’Ajuntament de Barcelona.

En l’acte de celebració d’aquest cinquantenari, l’11 de juliol de 2011, la presidenta Muriel
Casals fixava els tres eixos actuals de l’associació:

• La independència cultural, defensant el model educatiu en què el català és la llengua
vehicular usada normalment i fent del català una llengua pública comuna, en una Catalunya
inclusiva, oberta i respectuosa amb la diversitat.

• La independència fiscal, a fi de recaptar i administrar els propis impostos i poder definir
la pròpia política econòmica.

• El dret a decidir el propi futur amb l’exercici irrenunciable del dret a l’autodeterminació.

Isidor Marí
Institut d’Estudis Catalans

Programa formativo de la Academia de la Llingua Asturiana. Universidá Asturiana de
Branu (uabra) (Cangas del Narcea, 1-12 de agosto 2011). — Se celebraron los cursos de la
segunda edición de la Universidá Asturiana de Branu (UABRA), una iniciativa conjunta de la
ALLA, la Universidad de Uviéu y el ayuntamiento de Cangas del Narcea. Las clases se impartieron
en el IES «Cangas del Narcea» y la Escuela-Hogar de El Regueirón acogió al profesorado y a

4. L’any 2005 la publicació celebra els seus 40 anys i rep el Premi Extraordinari Catalunya d’Educació atorgat
pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
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los 150 alumnos y alumnas matriculados en los ocho cursos ofertados, que fueron: Cursu Elemen-
tal y Cursu Avanzáu de Llingua Asturiana, Curso de Capacitación en gallego-asturiano (i Fase)
(para profesores de Educación Primaria y Secundaria) y Cursos d’Afondamientu Cultural y Llin-
güísticu. Estos incluyeron: «Capacitación pa la traducción al asturianu»; «Coses nueves n’Internet:
aplicaciones personales y educatives»; «Xuegos y tradiciones populares asturianes»; «Historia
d’Asturies: Nueves perspeutives»; «La lliteratura asturiana nel aula d’Educación Primaria»; «Cur-
su d’aniciu a la investigación toponímica». Todos ellos son, además, cursos de Formación del
Profesorado, al estar acreditada la ALLA por el Principado de Asturies como Entidad Formadora.

A las labores lectivas se añadieron las siguientes actividades complementarias: Conferencias:
«Los nanomateriales, una revolución tecnolóxica y un retu pa la Cristalografía» (Santiago García-
Granda, catedrático de Química Física y Vicerrector de Investigación de la U. de Uviéu); «Les ra-
ces autóctones asturianes. Animales más emblemáticos» (Antón Álvarez Sevilla, miembro de la
ACPRA); «Asturies: ente la complexidá presente y el futuru inciertu», (Francisco J. Llera Ramo,
catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la UPV); «La lliteratura asturiana güei»,
(Berta Piñán, Profesora de Educación Secundaria, escritora); la mesa redonda «Llingua asturiana y
TV»; el debate «‘Indignaos’ o encesos. Causes y consecuencies del descontentu social»; la exposi-
ción «Na punta la llingua», del dibujante «Neto») y la proyección de la versión doblada al asturiano
de The third man (Carol Reed, 1949).

En el acto de inauguración intervinieron el Vicerrector de Extensión Universitaria de la Uni-
versidad de Uviéu; el Alcalde de Cangas del Narcea; la Presidenta de la Academia y el Coordina-
dor del Programa de Formación de la Academia, Xosé Antón González Riaño. El acto de entrega
de títulos tuvo lugar el viernes 16 de setiembre de 2011 en el Paraninfo de la Universidad de Uviéu.
Contó con la presencia del Alcalde de Cangas del Narcea, D. José Luis Fontaniella; de la Conseje-
ra de Educación, Dª Ana Isabel Álvarez; de la Presidenta de la Academia y del Sr. Rector, D. Vi-
cente Gotor, que clausuraron el acto con intervenciones en asturiano.

Pilar Fidalgo Pravia
Academia de la Llingua Asturiana

XXXII Día de les Lletres Asturianes (Uviéu, 6 de mayo de 2011). — Celebración institu-
cional anual de la Academia de la Llingua Asturiana. Bajo la presidencia de Dª Ana María Cano
González la ALLA acogió como académico de honor al catedrático de Filología Hispánica D. José
Ramón Morala Rodríguez, de Palanquinos (León). En el mismo acto se rindió igualmente homena-
je al ciclista asturiano José Luis Rubiera Vigil, «Chechu Rubiera», por su largo y firme compromi-
so personal y profesional con la lengua asturiana [v. Lletres Asturianes 105 (2011): 169-179].

Pilar Fidalgo Pravia
Academia de la Llingua Asturiana

XXX Xornaes Internacionales d’Estudiu. Conceyu Internacional de Toponimia y Antro-
ponimia Asturiana (Uviéu, 8, 9 y 10 de noviembre 2011). — La Academia de la Llingua Astu-
riana celebró en la Facultá de Filosofía y Letras de la Universidad de Uviéu las sesiones de las XXX
Xornaes Internacionales d’Estudiu, dedicadas este año, monográficamente, a la Toponimia y An-
troponimia Asturiana.

Las conferencias fueron: «Léxico románico arcaico en la toponimia catalana y asturiana»
(Xavier Terrado Pablo, Universidad de Lleida); «La onomástica en la Universidad de Turín» (Alda
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