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Palma acull avui el clam per la llengua 
 
L’OCB crida a participar en la cadena humana pels drets lingüístics a partir de les 18 
hores a la plaça d’Espanya 
 
A.P.Ferrando | 09/05/2009 | Vistes: 1182 
La cita en defensa dels drets lingüístics és avui horabaixa a les 18 hores a la plaça 
d’Espanya de Palma. La mobilització, organitzada per l’Obra Cultural Balear amb el 
suport d’una vintena d’entitats de la societat civil, vol ser un "clam a favor de la plena 
normalitat lingüística i dels drets de la llengua catalana i els seus parlants", segons va 
assegurar ahir Tomeu Martí, coordinador de l’OCB. A part d’això, Martí recordà el 
caràcter "festiu i alhora reivindicatiu" que es vol donar a aquest acte, pensat "sempre en 
positiu per construir la societat integradora del futur". 
 
La cadena humana inclourà diferents activitats lúdiques. Així, a part de la convocatòria 
principal a la plaça d’Espanya, l’OCB ha convocat persones de diferents sectors socials 
per tal que prenguin part en la mobilització en diferents indrets del recorregut planejat. 
El jovent, de la mà de Joves per la Llengua, està cridat a acudir a les 18 hores davant de 
l’església del carrer de Sant Miquel. 
 
La plaça Major serà l’espai triat pel món de la cultura popular. Precisament en aquest 
indret i a les 17 hores començarà una ballada popular amb Sarau Alcudienc i Música 
Nostra. El quart espai de concentració serà la plaça de Cort. Per anar allà estan 
convocats els nous mallorquins per part de la comissió intercultural de l’OCB, una 
agrupació que espera una important participació de gent d’arreu del món que doni 
suport al procés de recuperació lingüística. A més a més, Cort és també l’espai escollit 
per a les famílies amb fills, ja que els organitzadors han preparat una festa a les 17 hores 
amb l’actuació de Cucorba per als infants. 
 
Des de la plaça d’Espanya, a mesura que es formi la cadena humana, els que la formin 
es passaran de mà en mà el manifest que es llegirà al final davant la seu del Parlament 
de les Illes Balears. La llarga fila serà precedida per una cercavila formada per un 
centenar de xeremiers i pel grup Els sonadors del vuit, que obriran el camí per al 
missatge a favor de la normalització lingüística. 


