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La normalització no avança a Cort 
 

Un informe de l’Ajuntament de Palma revela que entre març i agost de l’any passat la 
normalitat lingüística baixà al Consistori un 0,02%. Les àrees en què el català es troba 
en una situació millor són Benestar Social i Cultura, Urbanisme i Batlia. A la coa estan 
Hisenda, Educació i Infraestructures 
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La normalització lingüística a l’Ajuntament de Palma, tot i haver arribat a un nivell 
bastant alt, s’ha estancat. Això s’extreu de l’informe semestral elaborat pel Servei 
d’assessorament lingüístic municipal per al període que va del març a l’agost de 2008. 
 
Segons aquest estudi, l’índex de regularitat lingüística (vegeu el quadre) a Cort va 
davallar un 0,02% respecte al semestre anterior. És a dir, en aquests sis mesos la 
normalització del català al Consistori de Ciutat no avançà. 
 
En aquest sentit, cal assenyalar que el punt de partida ja era força elevat, per tant, en 
algunes àrees era difícil créixer, si bé una atenció més detallada permet veure les 
diferències segons el departament. 
 
El Bloc, el primer 
 
En la part més alta de la llista hi ha l’àrea de Benestar Social, Participació i Cultura, 
encapçalada per Eberhard Grosske, en què la normalitat lingüística ha arribat al 99,8%, 
un 0,6% més que el semestre anterior. 
 
Segueixen aquest departament Urbanisme i Habitatge (la regidora n’és Iolanda Garví, 
del PSOE), amb un 99,7%, i després Batlia, amb un 99,6%. En el cas d’aquest darrer, 
destaca la millora respecte del període anterior, ja que la regularitat lingüística a la 
principal àrea de Cort ha augmentat un 22,6% els últims sis mesos. 
 
A l’altre extrem de la taula hi ha Infraestructures, amb un 86,5%; Educació, amb un 
84,8%, i Hisenda, amb un nivell de 82,6%. Totes aquestes estan adscrites al PSOE. En 
els dos primers casos, s’ha produït a més un descens en el grau de normalitat d’ús del 
català: un 8,9% en Infraestructures i un 10% en Educació. 
 
També cal indicar que l’àrea de Joventut i Esports, en mans d’Unió Mallorquina, tot i 
que registra un grau de regularitat del 92,2%, aquestes dades són un 7,8% inferiors a les 
dels sis mesos anteriors. La situació del català a Cort és bona, però ha de millorar. 
 


