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Política Lingüística

Els governs d'Euskadi, Catalunya, Galícia i Illes Balears lliuren demà a les 12.30 al
Cercle de Belles Arts de Madrid el premi Promoció de la Realitat Plurilingüe de
l'Estat Espanyol
En la seva primera edició ha correspost a Microsoft

Les institucions responsables de la
política lingüística a Euskadi, Catalunya,
Galícia i Illes Balears, dins dels àmbits de
col·laboració entre els quatre executius
en matèria de política lingüística, han
instituït el premi Promoció de la Realitat
Plurilingüe de l'Estat Espanyol per
reconèixer la tasca realitzada per
persones, entitats o empreses en l'àmbit
del reconeixement i la promoció de la
diversitat lingüística de l'Estat.
El premi a la promoció de la realitat
plurilingüe consisteix en una distinció
honorífica sense contingut econòmic, i ha
correspost en la seva primera edició a
l'empresa Microsoft, guardonada pel seu
esforç d'unir la diversitat lingüística amb
les noves tecnologies. Microsoft ha
realitzat una aportació clau, en estreta
col·laboració amb els departaments de
Marisol López, Patxi Baztarrika, Maria Garaña,
Bernat Joan i Margalida Tous
política lingüística dels quatre governs
esmentats, en el llançament i impuls dels
programes Windows Vista i Microsoft Office 2007 en basc, català i gallec. En aquest sentit, l'empresa informàtica ha
efectuat un important esforç d'inversió per adaptar els seus nous productes de programari a les diferents llengües que
hi ha a l'Estat. Actualment, Microsoft té<A[explica|compta]> amb interfícies en gallec, català i basc per a Windows i
l'Office des de les versions anteriors, com Windows XP i Office 2003, fins a les més recents Windows Vista i Office
2007.
Segons l'opinió del jurat del premi, "gràcies a les tecnologies de la informació i la comunicació desapareixen les
fronteres geogràfiques i temporals i es brinda<A[dóna|brinda]> l'oportunitat única perquè les llengües ocupin el seu
lloc en l'espai virtual del món global. En un futur molt pròxim les tecnologies no només diferenciaran els països
desenvolupats i els no desenvolupats, sinó també les llengües desenvolupades i les no desenvolupades. Evidentment,
les llengües minoritàries només trobaran i consolidaran el lloc que els correspon entre les altres llengües, entre les
llengües desenvolupades, en la mesura que utilitzin aquestes noves tecnologies. Per això és encomiable la implicació
mostrada per Microsoft. Ha estat aquest alt grau d'implicació el que l'ha fet mereixedor del premi".
El Cercle de Belles Arts de Madrid ha estat l'escenari de l'acte de lliurament del premi. María Garaña, presidenta de
Microsoft Ibèrica, ha rebut el guardó en un acte en què han intervingut els màxims representants institucionals de la
política lingüística dels quatre executius: Patxi Baztarrika, viceconseller de Política Lingüística del Govern Basc; Bernat
Joan, secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya; Marisol López, secretària general de Política
Lingüística de la Xunta de Galícia i Margalida Tous, directora general de Política Lingüística del Govern de Illes Balears.
Patxi Baztarrika, viceconseller de Política Lingüística del Govern Basc, ha agraït l'exemple de Microsoft, "que està
contribuint decididament a fer possible l'opció lingüística de l'usuari, sense cap imposició i sense cap obstacle ni
impediment. Babel no és un càstig ni una penalitat, en altres paraules: Babel no és una maledicció, és una benedicció,
és un estímul per a la convivència. Per això mateix creiem que el multilingüisme i la convivència entre les llengües,
més que creients, necessiten practicants. Microsoft és un model de practicant del respecte i la convivència lingüística.
"
Bernat Joan, secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya ha subratllat el bon exemple que suposa
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l'actuació de Microsoft, ja que "per garantir el futur de la llengua catalana és imprescindible
que grans empreses transnacionals facin l'aposta en favor d'usar-la amb normalitat".
La secretària general de Política Lingüística de la Xunta de Galícia, Marisol López, ha destacat
"el compromís i la responsabilitat social" de la companyia, "un cas exemplar de compromís
amb les llengües d'Espanya", ha assenyalat. Ha afegit que "en un àmbit tan sensible per a la
tasca normalitzadora de les nostres llengües com el de les noves tecnologies, la suma d'una
empresa com Microsoft representa un suport<A[suport|respatller]> fonamental per continuar
caminant". Ha conclòs agraint aquesta filosofia empresarial i manifestant la seva esperança de
continuar avançant en aquest camí.
Margalida Tous, directora general de Política Lingüística del Govern de Illes Balears, s'ha referit
al benefici general de l'ús de les llengües, "per desenvolupar una política lingüística que
fomenti l'ús de les nostres respectives llengües és important que hi hagi empreses i
empresaris que creguin en el nostre projecte i que s’esforcin per oferir millores als seus clients,
uns clients que els agrairan aquesta sensibilitat amb la seva fidelitat".
El guardó, destinat a reconèixer la tasca a favor del plurilingüisme a l'Estat espanyol, sorgeix
en el context del protocol de col·laboració en matèria de política lingüística que des de 2007
tenen en vigor els governs d'Euskadi, Catalunya, Galícia i Illes Balears per a la col·laboració en
matèria de polítiques lingüístiques i per unir esforços i criteris en relació amb els processos de
normalització lingüística a les quatre comunitats, així com per al foment del reconeixement
real i la protecció efectiva per part dels poders públics de l'Estat de les llengües oficials
diferents del castellà.
L’any passat, amb motiu de la celebració convocada per l'UNESCO de l'Any Internacional de les
Llengües, els responsables de la política lingüística dels quatre executius van instituir el premi
anual que atorguen els governs signants del Protocol a persones/entitats/empreses que hagi
contribuït de manera significativa al foment de la realitat plurilingüe de l'Estat espanyol i la
difusió de les llengües que són oficials juntament amb el castellà.
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