
Declaració institucionalamb motiu del Dia Europeu de Ies Llengües

Mitjançant aquesta declaració institucional, l'Ajuntament de Bunyola se suma a la
celebració del Dia Europeu de les Llengües, que es commemora el dia 26 de
setembre, i es compromet amb la promoció i la conservació de la llengua
catalana, un patrimoni lingüístic que vol compartir amb la resta de ciutadans
europeus, i amb 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.

Aquesta efemèride va néixer l'any 2001 de la mà del Consell d'Europa i la Unió
Europea amb la intenció de fomentar la diversitat lingüística, l'aprenentatge de
llengües i, en definitiva, l'entesa intercultural entre els milions de ciutadans
europeus. Enguany, per tant, fa vint anys d'aquest compromís per la defensa del
tarannà lingüístic i cultural divers d'Europa, un territori amb més d'una setantena
de llengües.

Les llengües representen l'essència de les diferents cultures i, a la vegada, són el
principal canal de comunicació. Per tant, preservar una llengua és protegir una
manera de mirar, de comprendre i d'interpretar el món.

En aquest sentit, la llengua catalana, com a pròpia delterritori, és la contribució
de les Illes Balears, juntament amb la resta de territoris on es parla, a la diversitat
lingüística i cultural europea. Amb deu milions de parlants aproximadament, és la
llengua sense estat més parlada a la Unió Europea i, de fet, té més parlants que
algunes llengües amb estat.

Per tot això, lAjuntament de Bunyola se suma a aquesta commemoració i es

compromet a:

1. Donar visibilitat a la celebració del Dia Europeu de les Llengües penjant la

banderola commemorativa d'aquesta efemèride del 20 al 26 de setembre de
2021 a la seu de lAjuntament o a edificis municipals o monuments que tenguin
un lloc rellevant dins el municipi.

2. Impulsar la participació dels ciutadans en esdeveniments que valorin la
diversitat lingüística i la importància d'aprendre idiomes com a eina per a la

recerca de la pau i la convivència entre els pobles.

3. Convidar tots els ciutadans de Bunyola a celebrar la pluralitat lingüística i

cultural d'Europa i a prendre consciència del valor d'una llengua per al poble
que la té com a pròpia.
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