
Manifest del PSM-EN amb motiu del Dia Europeu de les Llengües

Avui, dia 26 de setembre, celebram el  Dia Europeu de les Llengües, instituït a 
partir del 2001 com una celebració que ha de servir per posar en valor la diversitat 
lingüística i cultural d’Europa i del món, i per reconèixer el respecte, la igualtat i la 
tolerància com a pilars fonamentals de la nostra convivència.

Sabem  que  cada  llengua  representa una  manera  única  i  irrepetible  de 
concebre  el  món.  Perquè  cada  llengua  il·lustra,  amb  infinitat  de  matisos,  les 
vivències, els coneixements i les particularitats que cada col·lectiu humà ha forjat 
durant segles. Sabem que, quan una llengua mor, desapareixen amb ella bona part 
dels coneixements i de la història de tot un poble. 

És per això que  totes les llengües són patrimoni de la humanitat, i  que ens 
correspon  a  tots  preservar-les  i  protegir-les.  I,  si  aplicam  a  aquesta  tasca  la 
màxima  de  pensar  globalment,  actuar  localment,  conclourem  que  la  millor 
aportació que pot fer cada territori ha de ser garantir la supervivència i la 
bona salut de la llengua pròpia.

Evidentment, però, les llengües serveixen perquè les persones es comuniquin. I, 
sobretot,  perquè  les  persones  s’entenguin.  Negar  a  una  persona  poder 
expressar-se en la seva llengua al seu territori és un atemptat directe contra 
els  drets  més  fonamentals.  La  llengua  pròpia  és  el  mecanisme  més  íntim 
d’expressió d’una persona, perquè permet materialitzar amb un codi consensuat 
els drets, els sentiments, els pensaments, les necessitats i els coneixements dels 
homes i les dones que conformen un poble.

Malauradament,  en  els  darrers  mesos  hem  constatat  la  persistència 
d’agressions lingüístiques  contra ciutadans d’aquestes illes, que han hagut de 
patir greus vexacions, totalment inadmissibles en un país democràtic que fa part de 
la Unió Europea. 

És especialment greu que part d’aquestes agressions han estat protagonitzades 
precisament per aquells que tenen l’encàrrec de vetlar per la nostra seguretat i per 
l’assoliment d’un món més just, més lliure i més respectuós amb les persones.

En aquest context, ens resulta imprescindible reiterar que el respecte dels drets 
lingüístics dels ciutadans de les Illes Balears és una condició irrenunciable per 



al  PSM-Entesa Nacionalista.  I  també ho és que la llengua pròpia  de les Illes 
Balears ha d’ocupar el lloc que, per història, justícia i llei, li correspon.

Actualment,  el  PSM-EN  forma  part  de  l’equip  de  govern  que  gestiona  les 
institucions públiques de les Illes Balears i desenvolupa, en diferents àmbits, les 
competències de política lingüística. Aquesta tasca, ja de per si prou complexa, ha 
de ser, a més, transversal i coherent en totes les àrees de govern. És per això que, 
sense la complicitat,  la cooperació i la implicació decidida de tots els partits del 
pacte, aquesta tasca perd força i sentit.

 
Per això MANIFESTAM:

Que és important que totes les forces polítiques d’aquest país, especialment les 
que conformen l’actual Pacte de Govern,  s’impliquin amb convicció i voluntat 
política en la promoció de la llengua pròpia de les Illes Balears,  ja que en 
tenen l’obligació legal. És urgent i imprescindible acabar amb els prejudicis i les 
inèrcies que limiten i dificulten l’impuls d’una política lingüística coherent, eficient, 
profitosa i propera als ciutadans. 

I DEMANAM:

A la Delegació del Govern que actuï amb la màxima diligència perquè des de 
la Guàrdia Civil es respectin i es protegeixin els drets lingüístics reconeguts tant en 
la  Constitució  Espanyola  com en  l’Estatut  d’autonomia.  Els  recordam que  cap 
funcionari d’una administració o institució pública no pot discriminar lingüísticament 
cap ciutadà, i que, alhora, els responsables polítics d’aquestes administracions han 
de garantir els drets lingüístics dels ciutadans.

Als responsables polítics, que recuperin la recepció de TV3  i de la resta de 
canals en català de la CCMA a les Illes Balears com a eix fonamental en el procés 
de normalització lingüística —l’oferta que ens arriba de mitjans de comunicació en 
la nostra llengua és irrisòria i absolutament insuficient—, i que facin que els drets 
col·lectius prevalguin sobre els interessos de mercat.


