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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.
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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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