
Sostenibilitat lingüística 
37. Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana 

 

 
 
 
Mitjançant el coneixement d’una llengua accedim a una 
cultura i a unes formes de pensament mil·lenàries. 
Aprendre una llengua i parlar-la és una experiència 
enriquidora, que dóna una visió nova del món i de les 
coses.  

 
Els membres d’una comunitat lingüística amb llengua 
pròpia tenen el dret d’accedir a tots els instruments 
necessaris per adquirir-la. Tenim dret a adquirir la llengua 
catalana, en el nostre cas. Així mateix, tothom que arriba 
a la nostra terra té dret a aprendre el català per poder 
gaudir d’una igualtat d’oportunitats i per poder viure 
plenament una cultura que ben aviat pot ser la seva.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Transcrivim, a continuació, la formulació que fa el Pla d’Actuacions en 
Matèria de Política Lingüística per al Quinquenni 2016-2021 del dret que 
tenim els ciutadans de les Illes Balears d'accedir al coneixement de la 
llengua catalana.  
 

 
«Tothom té el dret d’accedir al coneixement de la llengua pròpia  

del territori on resideix». 
 

Declaració Universal dels Drets Lingüístics (article 13.1)  

 

 Les persones catalanolingües tenen dret a accedir a l’alfabetització 
en la llengua pròpia en un context que posi en valor la seva 
competència lingüística.  

 
 Tothom té dret a adquirir una varietat àmplia de registres de la llengua catalana que 

inclogui les formes pròpies de la tradició culta de la llengua.  
 
 Tothom té el dret d’adquirir una competència suficient en llengua 

catalana per poder participar en igualtat de condicions en els 
processos de competició social.  

Concreció del dret 

Qualsevol persona resident a les Illes Balears té el dret d’accedir sense dificultats a 
mecanismes d’adquisició de la llengua catalana eficaços i adequats al seu perfil i a les 

seves necessitats.  

Formulació genèrica del dret  

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2739367&coduo=2390443&lang=ca
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2739367&coduo=2390443&lang=ca


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Els membres dels diferents grups lingüístics establerts a les Illes Balears 

tenen el dret d’accedir amb facilitat a l’aprenentatge de la llengua 
catalana com a element bàsic de la socialització complementària 
necessària per integrar-se a la societat insular.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cal respectar els drets lingüístics, que són també drets humans, per 
corregir els desequilibris lingüístics; assegurar el respecte per a totes les 
llengües i establir els principis d’una pau lingüística justa i equitativa.  


