
Balears | Política 
 

Els joves surten al carrer en favor de l’ús del català 
 
Maulets, Joves de Mallorca per la Llengua i SEPC criden a manifestar-se pel centre 
històric de Palma dia 23 d’abril 
 
Xavier Gispert | 13/04/2009 | Vistes: 514 
"El jovent en defensa del català" és el lema de la manifestació juvenil unitària 
convocada per al proper dijous 23 d’abril, Diada de Sant Jordi. La mobilització, 
organitzada per tres entitats de joves diferents per primer pic en la història de Mallorca, 
recorrerà els carrers del centre històric de Ciutat. La manifestació partirà de la plaça del 
Tub i arribarà a les Voltes, on s’hi farà una ballada popular, un acte polític en defensa 
de la llengua i un concert. Els convocants d’aquesta mobilització per la llengua són tres 
entitats juvenils diferents. D’una banda, l’organització de l’esquerra independentista 
Maulets, que ha protagonitzat les iniciatives independentistes al carrer més sonades dels 
darrers temps, com les manifestacions antimonàrquiques i la convocatòria d’un bloc 
"combatiu" durant la Diada del 31 de Desembre. 
 
També crida a la manifestació l’històric col·lectiu que treballa per la defensa del català a 
l’illa, Joves de Mallorca per la Llengua, estretament vinculat a la coneguda Obra 
Cultural Balear (OCB). Finalment, l’altra entitat al capdavant de la manifestació és el 
Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), majoritari tant als instituts de 
Mallorca i a la UIB, com a la resta de centres educatius del territori català. Durant els 
darrers mesos, el SEPC ha liderat les nombroses protestes contra el pla de Bolonya a 
l’ensenyament universitari, amb tancades a les facultats i fins i tot una vaga de fam. 
 
"Contra la dreta espanyolista" 
 
Aquesta és la primera vegada en la història de Mallorca que s’organitza aquesta 
manifestació i, a més, es fa d’aquesta manera "tan unitària". Per això, el portaveu de 
Maulets, Víctor Penalva, insisteix en la importància que té el fet d’organitzar aquest 
acte: "El 23 d’abril, Diada de Sant Jordi, es fan manifestacions per la llengua arreu dels 
Països Catalans. Des de Mallorca també ens hi hem de sumar, ja que el català també és 
la nostra llengua i, per tant, responsabilitat nostra defensar-lo", sentencia Penalva. 
 
Per la seva banda, el portaveu de Joves de Mallorca per la Llengua, Sebastià Maimó, 
recorda que el principal motiu de la mobilització és "respondre als atacs que pateix el 
català". "Els joves hem de sortir al carrer i defensar la nostra llengua, tan utilitzada 
durant moltes generacions", recorda Maimó. Les tres entitats convocants esperen que 
els actes transcorrin en un ambient pacífic i sense incidents. Tanmateix, és cert que fets 
com els que s’han produït en altres mobilitzacions convocades pel SEPC i Maulets fan 
pensar que pogui produir-se algun conflicte amb la Policia. 
 
Recorregut 
 
La manifestació, que partirà de la plaça del Tub, passarà per les Rambles, voltarà pel 
carrer de la Unió i, després de travessar la plaça de les Tortugues, recorrerà el Born fins 
a arribar a les Voltes. 


