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300.000€ per a la llengua 
 
Esquerra-Illes aconsegueix aprovar una esmena als pressuposts de l’Estat de 2010 per 
dotar una vintena d’entitats dedicades al foment de la cultura i del català 
 
Quim Torres | 05/11/2009 | Vistes: 450 
Esquerra Republicana a les Illes Balears aconseguí ahir l'aprovació en comissió de tres 
de les esmenes que ha presentat als pressuposts generals de l'Estat, que suposaran 
650.000 euros el 2010. D'aquests, 300.000 aniran al foment de la llengua i la cultura 
catalanes. El president d'Esquerra-Illes, Joan Lladó, considerà una "bona notícia" que en 
la negociació dels pressuposts amb el PSOE s'hagin obtingut 650.000 euros més dels 
que es preveien invertir a les Illes, sobretot "en un any en què Madrid ha reduït les 
inversions a l'Arxipèlag un 16%, cosa que ens situa per sota de la mitjana". 
 
Els doblers destinats a la política lingüística i cultural són per a una vintena d'entitats de 
les Illes i enguany s'han vehiculat a través de l'Obra Cultural. El vicepresident, Tomeu 
Martí, mostrà la satisfacció de l'entitat per aquesta partida. Així mateix, Bunyola rebrà 
200.000 euros per a la rehabilitació del mercat, on s'ubicarà una biblioteca i un casal de 
joves, i 150.000 euros aniran a Son Macià (Manacor), per a l'adquisició pública de la 
possessió de ses Cases Grans de Son Macià. "Esper que les institucions estiguin a 
l'altura i els doblers no es perdin" i "no passi com a Felanitx, on se n'aconseguiren 
300.000 per a la compra del Celler Cooperatiu i no s'aprofitaren", advertí Lladó. 
 
La Guàrdia Civil seguí el protocol en emmanillar Martí 
 
El Govern espanyol assegura que la Guàrdia Civil va actuar "seguint els protocols de 
procediment" quan va detenir i emmanillà, per traslladar-lo a les dependències de 
l'Institut Armat, el coordinador de l'Obra Cultural Balear Tomeu Martí, que es negà -
segons el que s'exposa en l'informe redactat- a identificar-se en ser requerit per uns 
agents durant l'Acampallengua passat. Així ho exposa el Ministeri de l'Interior en 
resposta a una bateria de preguntes parlamentàries formulades pel senador d'Entesa 
Catalana de Progrés Miquel Bofill, qui sol·licitava informació sobre si s'investigarien 
aquests suposats fets. 
 
En la seva resposta, l'Executiu central indica que la presència de membres de les Forces 
i Cossos de Seguretat de l'Estat havia estat requerida, perquè s'estava produint una 
baralla a l'interior. Una vegada personats, es va sol·licitar la documentació dels presents 
per assegurar-se de qui eren els organitzadors de l'esdeveniment i qui el servei de 
seguretat. D'altra banda, s'assenyala que la Delegació del Govern havia rebut una 
telefonada en què l'organització de l'Acampallengua informava de l'incident. "A partir 
d'aquí s'iniciaren les gestions per aclarir els fets i solucionar el conflicte", exposa el 
Ministeri de l'Interior. Interior també trasllada a Bofill que no comparteix les seves 
interpretacions en qualificar de ‘prepotent' l'actitud amb què van actuar els agents. 


