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Dia Europeu de les Llengües: un repte per al canvi d'actitud en suport a la diversitat. 

 

Estrasburg, 26-09-2014: 

amb motiu del Dia Europeu de les Llengües, el Secretari General, Jagland, va fer la declaració següent:  

 

"El 26 de setembre celebrem la rica diversitat lingüística d'Europa. 

Detinguem-nos un moment a recordar les paraules d'Antoine de 

Saint-Exupery : “les llengües són, sovint, una font de malentesos”. Les 

llengües poden ser utilitzades com a arma, com a excusa per a 

discriminar i humiliar.  

Junts podems fer que les llengües, en lloc de ser font de malentesos, 

es convertisquen en la clau per al diàleg intercultural i el respecte 

mutu. Per a això, hem d'enfrontar algunes actituds existents i recolzar 

la diversitat.  

El Consell d'Europa seguix manifestant un fort compromís amb totes les llengües d'Europa: a través de la 

seua tasca dedicada a la protecció de les llengües regionals o minoritàries, en el desenrotllament de normes 

comunes per a l'ensenyament i l'avaluació de la competència lingüística, i en el recolzament als Estats per a 

aplicar una orientació integradora de l'educació lingüística.  

Així, mentre es celebra el Dia de les Llengües hui, a Estrasburg, a Graz, junt amb el Centre Europeu de 

Llengües Modernes, i a través de la multitud d'esdeveniments innovadors que tenen lloc a tot Europa, 

reconeguem el poderós paper que els idiomes desenvolupen en la construcció i manteniment de societats 

tolerants, pacífiques i inclusives”. 

*** 

Per a més informació sobre el Dia Europeu de les Llengües i els centenars d'esdeveniments que tenen lloc 
en tot el continent, consulteu: www.coe.int/edl  

 

Informació bàsica sobre el Dia 

El Dia Europeu de les Llengües és un dia per a fomentar l'aprenentatge d'idiomes en tot Europa. 

Per iniciativa del Consell d'Europa, el Dia Europeu de les Llengües s'ha celebrat cada any el 26 de setembre, 
des de l'Any Europeu de les Llengües de 2001. 

 



Els objectius específics del Dia són: 

 Alertar el públic sobre la importància de l'aprenentatge d'idiomes a fi d'augmentar el plurilingüisme 
i l'enteniment intercultural. 

 Promocionar la riquesa de la diversitat lingüística i cultural d'Europa. 

 Encoratjar l'aprenentatge permanent d'idiomes dins i fora de l'escola. 
 
El web específic del Dia està disponible en 28 idiomes. En 2013 es van registrar més de 620 activitats en el 
calendari d'esdeveniments de la seua pàgina web. La xifra representa només una xicoteta part de les 
activitats que tenen lloc a Europa i fora d'Europa entorn del 26 de setembre. Estes s'organitzen 
principalment en escoles, universitats, instituts culturals i diferents associacions. 

 

 


