Declaració institucional del Govern de les Illes Balears amb motiu del Dia
Europeu de les Llengües
El Consell de Govern aprova una declaració institucional amb motiu del Dia
Europeu de les Llengües, que se celebrarà el proper dissabte 26 de setembre.
El Govern de les Illes Balears defensa la importància de posar en valor la diversitat
lingüística i cultural d’Europa i insta a promoure, impulsar i protegir aquesta
riquesa.
El Consell d’Europa i la Unió Europea impulsaren l’any 2001 la celebració del Dia
Europeu de les Llengües, amb la intenció de fomentar la diversitat lingüística i
promoure l’aprenentatge de llengües. Precisament aquell any l’Estat espanyol va
ratificar la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, un tractat
internacional que l’any 1992 va aprovar el Consell d’Europa, amb el qual es
protegeix el dret d’utilitzar aquestes llengües tant en l’àmbit privat com en el
públic dins el territori propi de cada una de les llengües. Amb aquesta ratificació,
la Carta Europea va passar a formar part de l’ordenament jurídic espanyol.
Posteriorment, la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, adoptada l’any
2000, i jurídicament vinculant mitjançant el Tractat de Lisboa, estableix la
prohibició de la discriminació per motiu de llengua i imposa a la Unió Europea
l’obligació de respectar la diversitat lingüística. Dinou anys després de la creació
del Dia Europeu de les Llengües, la seva raó de ser és més vigent que mai.
D’aquesta manera, i sota el lema «Units en la diversitat», els ciutadans europeus
comparteixen una realitat cultural i lingüística plural. No es pot oblidar que les
llengües són les ànimes de les diferents cultures i, alhora, els seus principals
vehicles transmissors. De la preservació de les llengües en depèn la vitalitat de les
cultures i l’immens patrimoni que això suposa per a la humanitat. Només en un
territori tan limitat geogràficament com és Europa ja s’hi parlen més d’una
setantena de llengües, que s’escriuen en quatre alfabets diferents.
La llengua catalana, com a pròpia del territori, és la contribució de les Illes
Balears, juntament amb la resta de territoris on es parla, a la diversitat lingüística i
cultural europea. El Govern de les Illes Balears renova el seu compromís amb la

conservació, el manteniment i l’impuls d’aquest patrimoni lingüístic, que es vol
compartir amb la resta de ciutadans europeus.
Igualment, el Govern de les Illes Balears subratlla la riquesa lingüística que
suposen els nostres visitants i veïnats, i anima a fer un esforç en l’enriquiment
mutu, perquè l’enteniment va més enllà de les fronteres culturals i lingüístiques.
Precisament, les Illes Balears, com a destinació turística de primer ordre i com a
territori receptor de persones procedents d’arreu del món, són un exemple diari
de punt de trobada i de diàleg intercultural. Es tracta, doncs, de comunicació,
d’aprenentatge i d’estimació de tots els llegats lingüístics i culturals.
Així, el Govern de les Illes Balears vol retre homenatge a un continent fonamentat
en la diversitat lingüística i cultural i desvetllar la consciència sobre aquesta
realitat. De fet, la Unió Europea ha aprofitat aquesta concurrència cultural per
posar en valor el plurilingüisme i plantejar com a objectiu que tots els ciutadans
europeus dominin, a més de la seva llengua, dos idiomes més.
La preservació de les llengües forma part dels drets humans. Les llengües són
més que una eina de comunicació: defineixen realitats personals dins la
col·lectivitat, a la vegada que formen part d’una herència compartida que ha de
ser respectada i preservada. Tot plegat fa que sigui necessari aprofundir en el
respecte a la diversitat cultural i lingüística a tot arreu com a forma de concòrdia i
tolerància socials, i com a eina per a la recerca de la pau i la convivència entre els
pobles.
Per tot això, i amb motiu del Dia Europeu de les Llengües, el Govern de les Illes
Balears es reafirma en el compromís amb la promoció i el respecte a la diversitat
lingüística d’acord amb la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries i
la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, i encoratja les institucions i la
societat de les Illes Balears a respectar i preservar la pluralitat lingüística.
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