
ELS ILLENCS A CATALUNYA TAMBE DIEM SÍ A LA NOSTRA LLENGUA 
 
 

L’arribada de José Ramon Bauzá a la presidència del Govern ha significat la major retallada de 
drets lingüístics de la ciutadania de les Illes des del final de la dictadura franquista. 
 
Els ciutadans i ciutadanes desplaçades a altres indrets no som aliens a les polítiques de 
supressió de drets de l’actual Govern Bauzá. Allà on siguem seguirem lluitant i defensant el que 
veritablement ens uneix a tots i a totes: la lluita per la llengua catalana i la lluita en contra  de la 
dreta més retrògada i incívica dels últims temps. Una dreta que vol exterminar la llengua i la 
cultura catalanes dels nostres territoris i, així, acabar amb la convivència de casa nostra. 
  
Avui ens hem reunit per donar suport a la societat civil de les Illes que el proper 25 de març 
es manifestarà a Palma en contra de la política etnocida i espanyolista de l’actual Govern. 
En aquest sentit, volem manifestar que la política de Bauzá: 
 

- És contrària a la legalitat vigent, al procés de recuperació de la nostra llengua i al sentit 
comú; 

 
- Perjudica la ciutadania de les Illes, perquè retalla els seus drets civils i crea un ambient de 

crispació; 
 

- Utilitza la llengua com a cortina de fum per amagar a la ciutadania les retallades en matèria 
de drets socials;. 

 
- Trenca el consens polític i social que ha estat el marc de convivència dels darrers trenta 

anys;  
 

- Posa en perill la cohesió social i va encaminada a crear conflictes on fins ara no n’hi havia 
hagut; 

 
- Lamina el dret dels ciutadans i ciutadanes de la nostra terra a expressar-se, sempre que 

vulguin, en la seva llengua pròpia; 
 

- Elimina el dret dels no catalanoparlants a aprendre la llengua pròpia; 
 

- Acaba amb el dret a la pluralitat i a la lliure elecció de llengua als mitjans de comunicació, 
amb el tancament de Ràdio Televisió de Mallorca i amb la castellanització d’IB3; 

 
- Arracona el català a l’Administració Pública i la converteix en una llengua de segona; 

 
- Pretén acabar amb el model de convivència, de cohesió social, d’aprenentatge i d’accés a 

la nostra llengua que funciona avui a les escoles i instituts de les Illes; 
 

- i, per damunt de tot, pretén conflictivitzar a nivell social l’ús de l’única llengua pròpia de la 
nostra terra. 

 
Avui som aquí per exigir al Govern Bauzá: 
 

- Que retorni al consens en matèria de llengua; 
 

- Que compleixi amb la seva obligació estatutària de treballar en favor de la plena 
normalització de la llengua catalana a tots els àmbits socials; 

 
- Que no provoqui més crispació ni més conflictes on no n’hi havia hagut mai; 



 
- Que modifiqui la recentment aprovada Llei de Funció Pública la qual lesiona greument els 

drets civils de la població de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera;   
 

- Que compleixi amb la seva obligació legal de promoure mitjans de comunicació en la 
nostra llengua; 

 
- Que promogui l’ensenyament en català per tal de garantir un futur de convivència i cohesió 

social; 
 

- Que doni el suport que veritablement es mereix al teixit associatiu d’arreu de les Illes que a 
diari lluita per la normalitat de la llengua als nostres pobles i barris; 

 
- Que NO canviï els topònims en català propis, que tradicionalment s’havien emprat i que 

són d’ús normal per tots els i les habitants illencs i illenques. I, per tant, que no utilitzi 
aquest fet per tal de buidar de contingut l’actual Llei de Normalització Lingüística; 

 
I fent una crida a la ciutadania dels Països Catalans: 
 

- Demanam la solidaritat i el suport públic i explícit des de totes les organitzacions, col·lectius 
i entitats defensores de la llengua i la cultura catalanes, perquè l’afebliment de la llengua a 
un tros de país vol dir l’afebliment de la llengua en el seu conjunt; 

 
- Animam a totes les persones que també se senten atacades per les polítiques 

anticatalanes del govern Bauzá perquè difonguin les nostres convocatòries i la nostra lluita 
arreu del territori; 

 
- I, finalment, volem per palesa la nostra preocupació per la poca repercussió que ha tengut 

l’acció del company Jaume Bonet, que ja va pel seu 26è dia de vaga de fam per defensar 
els drets lingüístics del conjunt de les Illes. Recordam que se li pot donar suport a través 
del correu electrònic i de les xarxes socials per fer-li saber que no està sol i que la lluita és 
col·lectiva; 
 
 

Finalment, volem anunciar que:  
 

- Continuarem exercint els nostres drets lingüístics sense por ni complexos;  
 

- NO claudicarem davant cap tipus de coacció ni amenaça; 
 

- Apostam per l’ensenyament en català com la millor aposta per un futur de convivència i 
cohesió social per a la nostra terra;  

 
- Donam suport als mitjans de comunicació en català; 

 
- Facilitarem l’accés a la nostra llengua als qui encara no la coneixen; 

 
- Ens continuarem mobilitzant fins aconseguir un marc lingüístic basat en la justícia, el 

respecte i l’aposta per la llengua pròpia de la nostra terra com a llengua de cohesió de tota 
la població de les Illes. 


