LA PLATAFORMA CIUTADANA GENT DE MARRATXÍ RECLAMA
AL BATLE JOSÉ RAMÓN BAUZÁ RESPECTE PER LA LLENGUA
DELS MALLORQUINS

Marratxí, 11 de març de 2009
La Plataforma Ciutadana Gent de Marratxí veu amb molta preocupació el
menyspreu que, en les seves comunicacions tant escrites com orals, demostra
el govern municipal de Marratxí cap a la llengua catalana. Són moltes les
situacions en què l’ús dominant o exclusiu del castellà evidencia el nul
compromís del PP de Marratxí amb la defensa dels drets lingüístics dels
catalanoparlants.
El passat 7 de Març, en ocasió de l’acte institucional per commemorar el 25è
aniversari de la Fira del Fang, on Marratxí rendia homenatge als ollers,
ceramistes, polítics i ciutadans marratxiners que impulsaren aquesta fira l’any
1984, així com a altres ollers d’altres pobles de Mallorca que participaren en
les primeres edicions, el Batlle va pronunciar un discurs integrament en
castellà, on va realitzar traduccions català-castellà que desvirtuaren la
naturalesa i la identitat del mateix esdeveniment i menestrals que eren
homenatjats. La revista municipal de l’Ajuntament de Marratxí “TERRA DE
FANG” es fa quasi íntegrament en castellà. La dels mesos de febrer-març té
10 articles en castellà, entre els quals hi figuren la portada i la contraportada, i
només en té 5 en català. Al web de l'Ajuntament només hi podem llegir les
noticies en castellà, el traductor automàtic de castellà a català no funciona
malgrat que el batlle ens va dir fa més d’un any que ho estaven arreglant.
Per altra part volem recordar al batlle que l’Ajuntament disposa d’un
reglament intern on està escrit que, tota la comunicació de l’Ajuntament amb
els seus administrats, tant la interna com l’externa, es farà únicament en la
llengua pròpia d’aquestes illes, que és la llengua catalana, i només es farà en
castellà si la persona interessada ho demana expressament.

Darrerament sembla que l’Ajuntament ha deixat de banda el reglament intern
ja que gairebé sempre utilitza la llengua castellana de manera prioritària tal
com passa al butlletí municipal. També hem constatat que les comunicacions a
la ciutadania han passat a ser totes escrites en castellà i en català. Un dels
altres usos de la llengua que també hem observat és que malgrat que les
intervencions i preguntes dels portaveus de l’oposició es fan en català, les
respostes que reben del Sr.Batlle són majoritàriament en castellà.
La Plataforma Ciutadana Gent de Marratxí també demana que es cobreixi la
plaça d’assessor o assessora lingüística de l’Ajuntament de Marratxí ja que a
l’actualitat aquesta plaça està creada però no l’ocupa ningú, ni de forma
definitiva ni interinament.
L’Estatut d’Automia de les Illes Balears al seu preàmbul declara: “La llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, i la nostra cultura i tradicions són uns
elements identificadors de la nostra societat i, en conseqüència, són elements
vertebradors de la nostra identitat”.
L’Ajuntament de Marratxí ha d’assumir com a pròpies les lleis aprovades pel
Parlament de les Illes Balears. Els ajuntaments com administració més propera
al ciutadà ha de fomentar els nostres valors culturals i no menysprear la nostra
llengua. La llengua catalana és la llengua pròpia de la comunitat autònoma de
les illes Balears i ha estat sempre l’instrument en què els illencs han fet les
seves màximes aportacions a la cultura universal. Tal com recull l’article 6 de
la Llei de normalització lingüística, la llengua catalana és la llengua pròpia del
govern autònom i de l’administració local.
La Plataforma Ciutadana Gent de Marratxí demana al batlle un canvi
d’actitud, un compromís d’ell i del seu grup representant al consistori de
l’Ajuntament, amb la promoció i l’ús de la llengua i la cultura pròpia
d’aquestes illes, així com un pla de normalització lingüística per al nostre
municipi i, exigeix a l’ajuntament de Marratxí el compliment de la Llei
3/1986 de normalització lingüística.
.

