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Un terç dels funcionaris del CNP a Balears té 
coneixements de català, segons el Ministeri 

 
El republicà Joan Tardà ha formulat qüestions sobre el foment del català i el domini de 
la llengua en els funcionaris de l'Administració de l'Estat 
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Aquest furgó policial està totalment retolat en castellà. Foto: M.T. 
 
El Ministeri de l'Interior assenyala que, almenys, un terç dels funcionaris del Cos 
Nacional de Policia destinats a les Balears té coneixements de català, encara que sense 
detallar els nivells de domini de la llengua. 
 
Així ho manifesta l'Executiu en una resposta a la pregunta formulada pel diputat d'ERC 
en el Congrés, Joan Tardà, qui ha registrat una bateria d'iniciatives parlamentàries sobre 
el foment del català i el domini de la llengua cooficial en els funcionaris de 
l'Administració General de l'Estat. 
 
Aquestes dades concorden amb els oferts a l'últim informe de l'Oficina per a les 
Llengües Oficials en l'Administració General de l'Estat sobre 2008, on s'exposava que 
aproximadament un 35 per cent dels efectius de la Direcció Superior de Policia a les 
illes compta amb nocions 'suficients' de català. 
 
L'informe indica que el 74,6 per cent dels habitants de les Balears són 'catalanoparlants' 
i que en les diferents àrees de la Delegació del Govern en la comunitat disposa d'al 
voltant d'un 70 per cent del seu personal amb capacitació suficient per atendre als 
ciutadans en la llengua cooficial. 
 
Així mateix, el Govern precisa en la seva resposta a la pregunta parlamentària que, a 
través de l'Institut Balear d' Administració Pública (IBAP), s'ofereixen cursos de català 
als funcionaris de l'Administració General de l'Estat que desitgin fer-ho de forma 
voluntària. 
 
D'altra banda, Interior afirma que, respecte a la normalització lingüística, la retolació 
dels cartells a les dependències d'atenció al públic són bilingües i els ciutadans que 



acudeixen en demanda de servei o assistència a les comissaries de la Policia Nacional 
de les illes, compten amb un llibre de queixes amb una versió en català., és que "la gent 
té por de canviar. 


