
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT D’ESPORLES EN DEFENSA DELS DRETS 
LINGÜÍSTICS I DE SUPORT A LA CIUTADANA ESPORLERINA PAULA ROTGER 

 

FETS 

1. La senyora Paula Rotger, ciutadana resident a Esporles, fa feina a les dependències de 
l’Aeroport de Palma, on és delegada de personal a la seva empresa.  

2. D’acord amb la versió de la senyora Rotger, dia 25 de juny d’enguany va anar a 
l’aeroport per fer tasques relacionades amb la seva representació sindical. En el 
moment d’accedir-hi, hi va haver un problema tècnic amb l’arc de seguretat al control 
d’accés. Tot i això, el guarda de seguretat la va autoritzar a passar. Un cop ja dins 
l’aeroport, dos agents de la Guàrdia Civil la varen anar a cercar per requerir-li que 
tornàs a passar pel control de seguretat. La senyora Rotger, després de passar per 
segona vegada per l’arc, s’adreçà als agents tot dient-los “Gràcies”. Un agent de la 
Guàrdia Civil li contestà “A la autoridad se le habla en español: ahora no pasas”. 

3. D’ençà d’aquest episodi, la  senyora Rotger ha patit diferents tipus de represàlies per 
haver fet servir la nostra llengua a la feina. Així, en l’àmbit laboral, AENA li ha retirat 
l’acreditació per treballar a l’aeroport durant un mes, el que suposa estar suspesa de 
feina durant aquest període. 

4. A banda d’això, s’han interposat dues denúncies contra ella, què podrien suposar, si 
prosperessin, sancions de fins a 200.000 euros. 

5. Uns dies després que es coneguessin els fets, el cotxe de la Sra. Rotger va aparèixer 
amb dues pintades fetes amb esprai a un aparcament d’Esporles, fet del qual se’n 
feren ressò diversos mitjans de comunicació. 

6. Tant la senyora Rotger com l’Obra Cultural Balear, així com representants del Govern 
de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma han demanat a les 
autoritats competents poder accedir a les imatges de les càmeres de seguretat per 
poder demostrar què va passar realment, petició que no ha estat considerada fins a 
hores d’ara. 

7. L’incident  viscut en aquest cas per la senyora Rotger, s’afegeix a les freqüents 
vulneracions del dret de tria de llengua a les Illes Balears en institucions que depenen 
de l’Estat. 

FONAMENTS DE DRET 

1. L’article 3 de la Constitució espanyola de 1978 expressa el següent: 

1. El castellà és la llengua espanyola oficial de l’Estat. Tots els espanyols tenen el deure de conèixer-la i el 
dret d’usar-la. 

2. Les altres llengües espanyoles seran també oficials en les respectives Comunitats Autònomes d’acord 
amb els seus Estatuts. 

3. La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte 
d’especial respecte i protecció. 

2. L’article 14 de la mateixa Constitució parla del dret de no discriminació: 



 
Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixença, 
raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 
 

3. L’article 4 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears estableix el següent: 

1. La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, té, juntament amb la castellana, el caràcter d’idioma 
oficial. 

2. Totes les persones tenen el dret de conèixer-la i d’usar-la, i ningú no pot ser discriminat per causa de 
l’idioma. 

3. Les institucions de les Illes Balears han de garantir l’ús normal i oficial dels dos idiomes, han de prendre 
les mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i han de crear les condicions que permetin 
arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears. 

PROPOSTES D’ACORD 

Primera. L’Ajuntament d’Esporles està compromès amb el dret de lliure elecció de llengua 
oficial per part de qualsevol ciutadà o ciutadana de les Illes Balears i amb la conservació i 
recuperació de l’ús social de la llengua catalana en aquesta comunitat. 

Segona. L’Ajuntament d’Esporles condemna solemnement qualsevol discriminació contra 
qualsevol persona. En aquest sentit, manifesta tot el seu suport a la ciutadana esporlerina 
Paula Rotger quant als fets exposats.  

Tercera. L’Ajuntament d’Esporles condemna igualment les agressions en els seus béns que ha 
patit la senyora Rotger. 

Quarta. L’Ajuntament d’Esporles sol·licita a AENA que faci públic el contingut del vídeo de 
seguretat relatiu a l’incident exposat, ja que podria aclarir els fets definitivament. 

Cinquena. Aquest Ajuntament dóna suport a les persones que volen fer valer el dret a utilitzar 
la llengua catalana en qualsevol circumstància, a les Illes Balears, es posa a disposició de 
d’aquells que pateixin actes de discriminació per motiu de la llengua oficial amb què 
determinen comunicar-se. 

Sisena. L’Ajuntament vol palesar la necessitat que tota la ciutadania, i de forma especial els 
servidors públics, s’impliquin en la defensa dels drets lingüístics legalment establerts, per tal 
d’afavorir un bon clima de convivència a la nostra comunitat. 

 

Esporles, 26 de setembre de 2019  


