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El bilingüisme entra en el Pla de lectura 
 
La campanya d’hàbits lectors a Salut serà en bilingüe ja que “els immigrants no 
dominen la llengua”. En canvi, Política Lingüística destina més de 2 milions als 
nouvinguts perquè aprenguin català 
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A partir d’ara la llengua pròpia de Balears, el català, haurà de compartir protagonisme 
amb l’espanyol dins la campanya del Pla de foment de la lectura. Com ja estava 
anunciat, una de les properes campanyes de la Conselleria de Bàrbara Galmés serà la 
distribució de "llibrets" a les sales d’espera dels hospitals i dels centres sanitaris. Ara bé, 
el seu contingut divergirà bastant de la campanya Tasta’m al transport públic, igual que 
la llengua que emprarà la Conselleria: el bilingüisme. "Molta gent no domina la llengua, 
ja que hi ha molts immigrants. Per això mateix, decidírem incloure el castellà en aquest 
projecte", argumentà ahir el director general de Cultura, Pere Joan Martorell. Val a dir 
que aquesta determinació de Cultura no s’avé gens ni mica amb la campanyes que 
Política Lingüística realitza als nouvinguts. 
 
Mentre que la Direcció General de Política Lingüística destina més de dos milions 
d’euros a iniciatives perquè aquest col·lectiu aprengui català, la Conselleria fa 
campanyes en castellà perquè als PAC hi ha molta gent "que no domina la llengua". 
Una proposta que pot semblar incongruent si es té en compte que, segons l’enquesta de 
la mateixa Conselleria, un 57,9% de la població (immigrant i autòctona) no coneix cap 
autor en català. La campanya als centres de salut se centrarà en la publicació de deu 
títols (combinant les dues llengües) que a més de qualque ploma afegirà personatges 
"populars" que no tenen res a veure amb la literatura com és el cas del tennista Rafel 
Nadal i la cuinera Paquita Tomàs. És a dir, que la promoció dels escriptors en la nostra 
llengua quedarà reduïda a un 40% del projecte que, ja de bon començament, promou 
l’hàbit de la lectura, però no s’especifica que hagi de ser literària. 
 
D’altra banda, la Conselleria de Cultura també ha arribat a un acord amb el Reial 
Mallorca per distribuir entre els aficionats una revista literària, aquesta sí que serà en 
català. La campanya començarà el proper diumenge dia 22 de febrer a l’Ono Estadi amb 
una publicació sobre les dones escriptores. Caldrà esperar a la segona enquesta de la 
Conselleria per saber si augmenta aquest 8,1% del total de la població que avui llegeix 
en català. 


