
EUROKORRIKA 

XARXA EUROPEA DE CURSES PER LA LLENGUA  

 

Declaració a Quimper 

Carta de les curses per les llengües minoritàries europees 

5 de maig de 2018 

 

 

Korrika (basc) País Basc 

Correlingua (llengua gallega) Galícia 

Correllengua (llengua catalana) Catalunya 

Course Lingua (llengua occitana) Vall d'Aran 

La Passem (llengua occitana) Regió de Bearn 

Redadeg (llengua bretona) Bretanya 

Ras Yr Iaith (idioma gal·lès) Gal·les 

Rith (llengua irlandesa) Irlanda 

Sprochrenner (Llenguatge regional d'Alsàcia) Alsàcia 

 

 

 

 

 

 

 

 



Els representants de les curses per les llengües minoritàries europees es 

van reunir a Quimper el 5 de maig de 2018 recordant que 

- La Declaració Universal de Drets Humans (1948) garanteix tots els drets humans sense 

distinció lingüística. 

- La Convenció per a la Protecció dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals del 

Consell d'Europa (1950) també garanteix els drets humans sense distinció lingüística. 

- La Unió Europea, el mot és "units en la diversitat", es basa en els valors del respecte a 

la dignitat humana, la llibertat, la democràcia, la igualtat i els drets humans, inclosos els 

drets humans en les minories. 

... i basant-se en  

-La Declaració Universal de Drets Lingüístics aprovada a Barcelona el 1996.  

-El Protocol per a la Garantia dels Drets Lingüístics aprovat el 17 de desembre de 2016 a 

Donostia (País Basc) per organitzacions socials que representen la societat civil a Europa. 

 Aplaudeixen 

-El treball realitzat per a la societat civil organitzada a les comunitats minoritàries 

d'Europa per transmetre les seves llengües a les generacions futures per a un 

desenvolupament humà i social sostenible. 

-La creació, el 1980, de la primera cursa KORRIKA, que reuneix els diferents actors de la 

societat que volen viure amb la llengua basca i la recuperació d'aquest model en 

diferents comunitats lingüístiques europees minoritàries. 

 Conviden a 

-Totes les comunitats minoritàries europees a adoptar aquesta iniciativa per donar 

suport a la diversitat i la riquesa de les seves llengües que pertanyen, en igualtat de 

condicions amb totes les llengües del món, al patrimoni inestimable de la humanitat, del 

qual tradueixen les múltiples identitats que porten eines de significat i 

desenvolupament. 

 Afirmen que 

-La seva voluntat col·lectiva d'anar treballant junts i crear accions comunes basades en 

l'ús de les seves llengües a través de les seves diferents xarxes europees a través de les 

fronteres, per a una Europa democràtica i unida dels pobles, les llengües i les cultures. 

 Decideixen  

- Crear una xarxa per compartir les seves experiències, enfortir les seves relacions, 

promoure les seves accions, ajudar a nous projectes i reunir esdeveniments populars 

que promocionin les seves llengües en la vida social, cultural i econòmica. 


