
 

PRESENTACIÓ DE LINGUAPAX 

 

 

� MARC GENERAL 

 

Les activitats de l’Institut LINGUAPAX s’articulen al voltant de tres grans àrees 

temàtiques. Aquestes tres grans àrees són:  

� la preservació de la diversitat lingüística com a patrimoni de la 

humanitat; 

� la millora de les polítiques lingüístiques com a instruments de gestió del 

pluralisme lingüístic; i 

� el foment d’una educació multilingüe com a base de la comprensió 

intercultural i de la pau.  

 

 

� ANTECEDENTS 

 

Linguapax va néixer com una iniciativa de la UNESCO a partir d’una reunió 

d’experts a Kiev (1987). Anys més tard i en el marc d’una reestructuració global de 

l’organització, iniciada a finals de 1999, la Divisió de Llengües de la UNESCO va 

anar desapareixent. El mes de març del 2001, en Centre UNESCO de Catalunya 

(ara Unescocat) va fundar l’Institut Linguapax, una organització no governamental, 

amb seu a Barcelona, per assumir la continuïtat de Linguapax. Progressivament, el 

nom de Linguapax s’ha convertit en una filosofia que orienta tant les activitats de 

l’Institut com les dels seus col�laboradors externs dels àmbits de la sociolingüística i 

de l’educació lingüística decidits a continuar el repte de respectar la diversitat 

lingüística i l’educació multilingüe.  

 

 

� OBJECTIUS 

 

El principal objectiu de Linguapax és, doncs, posar-se al capdavant i coordinar 

accions i projectes, efectius i concrets, que contribueixin a una gestió equilibrada de 

la diversitat lingüística a fi i efecte de promoure el multilingüisme i l’ús de les 



 

 2 

llengües pròpies davant del repte de la mundialització i l’homogeneïtzació 

lingüístiques. 

 

Això només és possible si s’aconsegueix implicar les comunitats afectades en la 

formulació, adopció, aplicació i avaluació de les polítiques de promoció i protecció 

de les llengües autòctones o minoritzades. La participació efectiva d’aquestes 

comunitats en les accions i projectes que es duguin a terme constitueix, doncs, un 

element fonamental de cara a vetllar per una millor gestió dels recursos humans, 

socials, culturals i econòmics i l’exercici d’un major control de la societat civil sobre 

les institucions de govern amb vistes a garantir la igualtat de drets i l’aplicació de 

polítiques de no-discriminació.  

 

No obstant això, aquesta participació només es pot concretar dins d’un context que 

respecti els valors universals dels drets humans, incloent-hi els drets lingüístics, 

culturals, socials, econòmics i polítics. En la mateixa línia, també és fonamental 

vincular les polítiques de promoció i protecció de les llengües amb la construcció de 

societats civils cohesionades i actives, la millora de les estructures econòmiques 

locals, l’enfortiment de les xarxes de relacions socials i el desenvolupament 

sostenible. 

 

La promoció de les llengües i l’enfortiment de les societats civils poden ajudar a 

reconèixer les relacions entre democràcia i identitat nacional, i a contribuir a la 

promoció de valors com ara la convivència, l’establiment de sistemes educatius que 

difonguin missatges de cohabitació pacífica i la posada en marxa de polítiques 

generals que estimulin la prevenció de conflictes i la millora de les condicions de 

vida de la població.  

 

En aquest marc, des de Catalunya es va crear un organisme capaç de reagrupar i 

d’integrar entre els seus membres a persones d’entitats dedicats tant a la defensa i 

a la promoció de les llengües no dominants com a la creació d’un model lingüístic 

global, on convisquin en harmonia les llengües grans i les mitjanes i petites. Per 

consegüent, l’experiència acumulada al llarg dels anys per Unescocat, tant per 

mitjà de les activitats que li són pròpies com de les iniciatives dutes a terme des de 

les càtedres UNESCO i el projecte Linguapax, justificava i avalava la creació de 

l’Institut Linguapax. 



 

 3 

Les principals funcions i objectius de Linguapax són, per tant, de manera 

esquemàtica les següents :  

 

• Assessorar els responsables de política lingüística dels governs estatals o 

subestatals per millorar la gestió de la diversitat lingüística. 

• Col�laborar en projectes de revitalització lingüística. 

• Promoure l’educació multilingüe com a instrument de comprensió 

intercultural i de pau. 

• Aconseguir una major implicació de les institucions internacionals en el tema 

de les llengües no dominants. 

• Enfortir, desenvolupar i establir nous vincles amb altres entitats, organismes 

i institucions que treballin sobre la mateixa temàtica o en àrees afins tant a 

l’àmbit dels Països Catalans (Casa de les Llengües, CIEMEN, Càtedra 

UNESCO en Llengües i Educació de l’Institut d’Estudis Catalans, 

departaments universitaris, etc.) com internacional (UNESCO, EBLUL / Buró 

Europeu per a les Llengües Menys Difoses, Centre de Recerca en 

Multilingüisme de la Universitat de Brussel�les, Acadèmia Africana de les 

Llengües, Endangered Language Fund, etc.). 
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ACTIVITATS REALITZADES L’ANY 2006 
 

 

� DIA DE LA LLENGUA MATERNA 2006 

 

La celebració del Dia Internacional de la Llengua Materna, el 21 

febrer, va ser instituït per la UNESCO a la Conferència General de 

l’any 1999. Aquest dia vol contribuir a valorar les llengües de 

totes les comunitats lingüístiques i a lluitar contra les 

discriminacions. L’any 2006 Linguapax va fer coincidir aquest dia 

amb una taula rodona on es van presentar tot un seguit de bones 

pràctiques de revitalització lingüística arreu del món. 

 

� PREMIS LINGUAPAX 2006 

Els Premis Linguapax tenen caràcter anual i s’atorguen a persones que s’hagin 

destacat per una llarga i sòlida trajectòria en la defensa i la promoció de la 

diversitat lingüística. 

 

 

El guanyador del Premi Linguapax 2006 es va donar a 

conèixer el dia 21 de febrer, coincidint amb el Dia Internacional 

de la Llengua Materna. La secretaria de Linguapax ha rebut 

enguany una trentena de candidatures, entre les quals el 

Comitè Assessor de Linguapax va triar el guardonat. El premi 

està dotat amb la quantitat de 3.000 euros. L’any 2006, el 

premi va recaure en Natividad Mutumbajoy, membre de la 

comunitat ingano de Colòmbia, que ha treballat incansablement 

per promoure l'educació multilingüe i, en especial, la recuperació de la llengua inga 

en la regió amazònica de Caquetá. Més informació a: 

http://www.linguapax.org/ct/premisLPX.html  
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� TAULA RODONA D’EXPERTS SOBRE BONES PRACTIQUES DE 

REVITALITZACIÓ LINGÜÍSTICA   

Durant el mes de febrer de 2006 es va 

organitzar una taula rodona d’experts 

que han presentat diferents 

experiències de revitalització lingüística 

arreu del món, seguint la preocupació 

de la UNESCO en aquest camp. Aquest 

seminari va tenir com a objectiu, per 

tant, donar a conèixer experiències 

positives de revitalització i 

normalització lingüística i facilitar 

l’intercanvi d’informació i de bones pràctiques en aquest àmbit, a més de 

sensibilitzar al públic en general sobre la importància de preservar la diversitat 

lingüística. La taula rodona va coincidir amb la celebració del Dia Internacional de la 

Llengua Materna (21 de febrer) i va aplegar sociolingüistes de diferents continents 

(Àfrica, Àsia Central, Pacífic i Amèrica). Es va preparar un Manifest a favor de la 

diversitat lingüística que es va llegir a la cloenda de l’acte i que es va distribuir 

entre els assistents. També es va aprofitar l’ocasió per presentar la pel�lícula ‘In 

Languages We Live’, producció avalada per les Nacions Unides i que tracta sobre 

l’extinció de les llengües.  

� DESENVOLUPAMENT DE LA XARXA  INTERNACIONAL LINGUAPAX 

Un dels objectius principals dels darrers anys ha estat la consolidació de les 

diverses delegacions per tot el món que difonen la filosofia Linguapax i que, tot i el 

seu funcionament autònom, treballen en xarxa per crear sinergies que tinguin un 

efecte positiu en relació a la preservació i promoció de les llengües petites i 

mitjanes del planeta.   

 

Els representants de les diverses delegacions regionals de Linguapax es van reunir  

a Barcelona a finals de febrer per tal de constituir formalment la Xarxa 

Internacional Linguapax. L’objectiu d’aquesta trobada era posar en comú les 

experiències viscudes als diferents continents i explorar les possibilitats d’encetar 

projectes transversals i alhora definir el paper de la seu central de Linguapax amb 



 

 6 

seu a Barcelona: coordinació, supervisió, servei tècnic i, eventualment, contribució 

al desenvolupament de les activitats proposades per cada institució. 

 

A principis de l’any 2004 es va fundar Linguapax Àsia, que té seu al Japó 

(Universitat de Tòquio) i que organitza activitats diverses, entre elles, un congrés 

internacional anual sobre diversitat lingüística. Linguapax Àsia treballa 

coordinadament amb Linguapax i localment amb la Universitat de Tòquio i la 

Universitat de les Nacions Unides. Linguapax va participar en el tercer congrés 

internacional que va tenir lloc a la Universitat de Tòquio durant el mes d’octubre 

de 2006 i que va tractar el tema de les llengües i la pau. Per a més detalls, veure: 

http://www.linguapax-asia.org/. 

 

Es va signar igualment un conveni amb el CIESAS (Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social http://www.ciesas.edu.mx) i es va crear 

una branca de Linguapax a Mèxic. Linguapax ja ha col�laborat amb el CIESAS en la 

producció de materials en llengües autòctones de Mèxic (náhuatl i mixtec) en dues 

ocasions. El CIESAS acull la seu de la delegació de Linguapax a Amèrica Llatina. 

Durant l’any 2006 es van establir també contactes amb comunitats lingüístiques 

d’altres països d’Amèrica Llatina, com ara Bolívia, Guatemala, Equador i Xile. 

 

Arran de la bona relació de Linguapax amb l’ANACLAC (Associació Nacional de 

Comitès de Llengües Cameruneses), es va constituir també una delegació de 

Linguapax a Àfrica, que té la seu a l’ANACLAC, on ja es treballa des de fa temps 

amb el desenvolupament de models d’educació trilingüe i on s’han engegat en els 

últims anys processos d’estandardització de les llengües locals.  Aquesta delegació 

africana de Linguapax va organitzar un congrés continental sobre llengües africanes 

que va tenir lloc durant el mes de desembre de 2006 (Any de les Llengües 

Africanes, instituït per la Unió Africana) a Yaoundé, amb el suport de l’Acadèmia 

Africana de les Llengües i de la UNESCO. Per tal de dotar l’oficina Linguapax de 

Yaundé amb una mínima infrastructura informàtica (existeix en aquest moments un 

sol ordinador), s’hi ha instal�lat un ordinador amb connexió a Internet perquè el 

personal d’aquella delegació pugui treballar en xarxa amb normalitat i pugui 

establir els contactes internacionals necessaris per dur a terme la seva activitat.   

 

A Euràsia, es va crear una branca de Linguapax a la ciutat d’Elista (Federació de 

Rússia), amb seu a la Universitat de l’Estat de la República de Calmúquia, que 
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actua com a punt focal de la zona fronterera entre Europa de l’est i Àsia Central, 

amb especial èmfasi en les antigues repúbliques soviètiques d’aquella zona i els 

pobles de Mongòlia i el nord de la Xina, amb qui existeixen lligam culturals 

històrics. Entre les activitats més destacades d’aquesta branca hi ha el 

desenvolupament de normalització de les llengües autòctones de la regió, que en 

alguns casos comporta un primer estadi d’estandardització lingüística, amb vistes a 

ser introduïdes en els sistemes educatius de la regió. 

 

A Oceania, també s’ha creat un nucli Linguapax per a la protecció de les llengües 

del Pacífic que té la seu a l’Illa de Nova Caledònia i que treballa conjuntament 

amb institucions del país, com ara la Universitat de Nouméa, a més d’altres de 

països veïns com Austràlia i Nova  Zelanda. Entre els projectes més importants hi 

ha el registre, la documentació i el foment de l’oralitat a la regió del Pacífic. La 

branca de Linguapax Pacífic a Nova Caledònia té la intenció de crear una base de 

dades sobre les llengües i cultures de la regió del Pacífic, començant per aquesta 

mateixa illa, on existeixen un total 28 llengües de tradició oral. Aquesta base de 

dades documentarà amb arxius de so la rica tradició oral de la regió i serà 

consultable a través d’Internet. Entre les mesures concretes per revitalitzar les 

llengües autòctones de l’illa hi ha també el projecte de creació d’una emissora de 

ràdio que emeti programes en llengües kanak i una Acadèmia de les Llengües 

Kanak. 

 

La ‘Endangered Language Foundation’, una institució de renom mundial pel que fa a 

la protecció de les llengües amenaçades i que té la seu a l’Universitat de Yale als 

EUA, es va afegir igualment a la xarxa internacional Linguapax, convertint-se així 

en la delegació de Linguapax a l’Amèrica del Nord. Aquesta branca s’encarrega de 

finançar petits projectes de revitalització de llengües amb especial èmfasi en les 

comunitats lingüístiques amenaçades del continent americà. 

 

Els representants de cada delegació van acordar unir els seus esforços per 

promoure els ideals de Linguapax a través de projectes consagrats a la 

revitalització i documentació de llengües amenaçades, a la investigació en matèria 

d’educació intercultural i multilingüe, a la formació d’ensenyants i a l’elaboració de 

material pedagògic sobre llengües i cultures no dominants.  
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La seu de Linguapax a Barcelona coordina i supervisa la xarxa en funció de les 

necessitats, de les possibilitats i de les prioritats de les delegacions. El seu lloc web  

Internet es troba al servei de les delegacions que vulguin donar més visibilitat les 

seves activitats. 

 

� SEMINARI SOBRE SOSTENIBILITAT LINGÜÍSTICA  

 Els dies 23 i 24 de novembre de 2006 es va 

organitzar un seminari d’experts per tractar la 

gestió de la pluraritat de les llengües des del 

marc teòric de l’ecolingüística. Aquest seminari 

es va emmarcar dins del IV Fòrum sobre 

Llengües Ameríndies que Linguapax va 

coorganitzar amb la Casa Amèrica Catalunya 

(dies 23 i 24 de novembre) i que ha estudiat l’ús 

de les llengües ameríndies en els diferents 

àmbits (mitjans de comunicació, educació, etc.).  

El seminari va aplegar científics provinents de 

diferents disciplines amb l’objectiu d’aprofundir 

en els lligams existents entre la diversitat 

lingüística i la diversitat biològica, tot tenint en compte les possibilitats d’aplicació 

del concepte de sostenibilitat en el camp de la planificació i la política lingüística. 

 

� ESCOLES LINGUAPAX 

Una vintena d’Escoles Associades a la UNESCO participen de l’esperit Linguapax a 

través d’activitats realitzades al centres d’ensenyament per tal de promoure valors 

de solidaritat, pau i diversitat cultural i lingüística. Es tracta d’un grup d’escoles 

que fomenten l’educació per a la comprensió intercultural i la pau mitjançant 

metodologies específiques d’aprenentatge de llengües. Com a material per 

desenvolupar la filosofia Linguapax, aquestes escoles fan servir les unitats 

didàctiques anomenades ‘Quaderns Linguapax’. L’any 2006 es va començar a 

preparar la reedició de 2 unitats didàctiques (‘Imatges i estereotips’ i ‘Quan viatjar 



 

 9 

no és un plaer’) publicades entre els anys 1998 i 2001 amb un nou format més 

pràctic i atractiu. S’ha aprofitat aquesta reedició per actualitzar aquells continguts 

que han quedat desfasats en els últims anys.  

 

 

� PUBLICACIONS 

 

Es van publicar en un sol volum multilingüe diferents documents 

normatius que ha anat aprovant la UNESCO en els últims anys en 

matèria de diversitat cultural. El llibre, titulat Tots som diferents, 

inclou la Convenció de la UNESCO sobre la Promoció i la Protecció 

de les Expressions Culturals, la Convenció sobre la Salvaguarda del 

Patrimoni Immaterial i la Declaració sobre la Diversitat Cultural. La 

traducció d’aquests documents al català, castellà, anglès i francès va acompanyada 

de comentaris d’autors catalans que analitzen l’impacte que aquestes convencions 

poden tenir en l’àmbit cultural català.   

 

Durant l’any 2006 es va editar també el llibret de la UNESCO 

‘Sharing a World of Difference. The Earth’s Linguistic, 

Cultural and Biological Diversity’, en què es presenten de 

manera divulgativa els lligams que existeixen entre la diversitat 

biològica i la diversitat lingüística. L’edició és trilingüe (català, 

castellà i francès) i el llibre s’ha distribuït entre les centres 

educatius i biblioteques públiques de tot Catalunya, País Valencià 

i Illes Balears per tal de conscienciar l’alumnat sobre la importància de preservar el 

patrimoni lingüístic i natural del planeta. 

 

  Una altra de les publicacions de Linguapax durant l’any 2006 

va ser la traducció al rus de l’Informe sobre les Llengües 

del Món. La delegació de Linguapax Euràsia es va encarregar 

de traduir de l’anglès i publicar en rus la versió íntegra del 

llibre (440 pàgines) ‘Words and Words. World Languages 

Review’, que va preparar el Centre UNESCO del País Basc en 

col�laboració amb Linguapax. El llibre s’ha distribuït entre les 

diferents comunitats lingüístiques de la Federació Russa, 

principalment entre les repúbliques d’Àsia Central i Europa de l‘Est.   
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� ASSESSORAMENT INTERNACIONAL SOBRE POLÍTIQUES 

LINGÜÍSTIQUES 

 

Linguapax va assessorar el govern del Paraguai en la redacció de l'avantprojecte de 

llei sobre política lingüística que ha d’aprovar el congrés paraguaià. Fèlix Martí, com 

a president del Comitè Científic Assessor, i el professor Antoni Milian, com a expert 

jurista, es van desplaçar al Paraguai durant el mes de novembre de 2005, 

convidats per la Comissió Nacional de Bilingüisme del Ministeri d'Educació i Cultura 

d'aquell país per ajudar a preparar la primera llei de llengües d'aquest país, que 

reconeix en la seva constitució com a oficials el castellà i el guaraní. Durant l’any 

2006 la llei va entrar a tràmit i està sent discutida actualment al congrés de la 

República del Paraguai.  

 

També a Bolívia, en col�laboració amb el PROEIB Andes (Programa de Educación 

Intercultural Bilingüe dels Andes) s’ha impulsat la formació de quadres indígenes en 

aspectes relatius a la planificació i gestió del multilingüisme del país andí. 

Linguapax va participar a través del seu president, el Dr. Agustí Colomines, en el 

VII Congrés sobre Educació Intercultural Bilingüe que es va celebrar a Cochabamba 

entre els dies 1 i 4 d’octubre de 2006.  

 

Pel que fa a Xile, s’han establert contactes amb diverses institucions d’aquell país: 

la Universitat Catòlica de Temuco, la Universitat Tecnològica Metropolitana, la 

CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) i la Fundación Instituto 

Indígena www.institutoindigena.cl. Aquesta última institució des de 1984 té el 

primer Liceu Intercultural de Xile  i és un establiment educacional orientat a 

alumnes maputxes, on s'ensenya mapudungun com a part del currículum escolar. 

Amb aquesta fundació s’ha planificat l'organització d'un seminari de dos o tres dies 

de duració que tindrà lloc al mes d'abril de 2007, l'objectiu del qual serà l'intercanvi 

d'experiències sobre revitalització.  Els organitzadors estan molt interessats a 

conèixer l'experiència de normalització lingüística catalana  (especialment en temes 

educatius) i han demanat la participació i assessorament d'experts catalans al 

seminari.  
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Arran dels contactes amb diversos països d’Amèrica Llatina, Linguapax s’ha 

convertit en membre de ple dret de la ‘Red de Cooperación Intercultural 

Multilingüe’ (RECIM) òrgan intergovernamental format pels Ministeris de Cultura i 

Educació que està integrada actualment per Paraguai, Bolívia, Equador i Perú. Hi ha 

la intenció d’ampliar la xarxa a altres països d’Amèrica Llatina. Agustí Colomines, 

president de Linguapax, ha participat en les reunions tècniques dels Consell directiu 

d’aquest òrgan panamericà de nova creació que té com a objectiu la promoció de 

polítiques interculturals i multilingües.  

 

Per una altra banda, s’han portat a terme contactes amb el govern de la Xina, a 

través de la Comissió Nacional d’Afers Ètnics del govern d’aquell país per tal 

d’estudiar polítiques lingüístiques respectuoses amb la diversitat cultural i 

lingüística. Linguapax ha participat en dues trobades organitzades per la Comissió 

Nacional en col�laboració amb el Centre Noruec de Drets Humans de la Universitat 

d’Oslo, que han tingut lloc a Beijing (octubre de 2005) i Lhasa (agost 2006). La 

Comissió Nacional d’Afers Ètnics ha mostrat el seu interès a participar activament 

en la consolidació de la delegació de Linguapax Àsia, amb seu a Tòquio, i per 

realitzar una visita d’estudi a l’Estat espanyol per conèixer la gestió de la diversitat 

lingüística en les comunitats autònomes amb llengua pròpia. 

 

Aquests contactes amb diferents governs del món serveixen per donar a conèixer el 

model de política lingüística i l’experiència de normalització de la llengua catalana, a 

més de contribuir a la projecció exterior de Catalunya. 

 

 

� COOPERACIÓ AMB PROJECTES DE REVITALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 

 

En els darrers anys Linguapax ha anat rebent una creixent demanda de suport a 

projectes de revitalització de llengües amenaçades. La intenció de Linguapax és 

seleccionar uns quants projectes innovadors que permetin la conservació i 

promoció d’una o més llengües. Sempre que sigui possible, s’ha donat prioritat a 

les iniciatives que ofereixin alhora una ocasió de donar a conèixer la llengua i la 

realitat sociolingüística catalana, com va ser el cas del material publicat els anys 

2004 i 2005 en llengües indígenes del Mèxic. L’any 2006 s’ha produït una tercera 

publicació pedagògica amb el suport acadèmic de Linguapax Amèrica Llatina. Es 

tracta del llibret ‘Adivinanzas mayas’, que incorpora, a més de llengües indígenes 
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mexicanes, algunes varietats transfrontereres d’aquesta família lingüística que es 

parlen a Guatemala.  

 

 

Hi ha projectes de col�laboració per produir en el futur material pedagògics amb 

comunitats lingüístiques de Xile (maputxe), Colòmbia (cofán) i Equador (épera). 

També es preveu donar a suport al projecte BASAL d’estandardització de llengües 

africanes de tradició oral que es du a terme des de la seu de Linguapax Àfrica. 

Durant l’any 2006, dues comunitat lingüístiques de Camerun (bembele i gbete) 

s’han beneficiat d’aquest programa BASAL. 

 

� LLOC WEB 

 

Linguapax disposa d’un lloc web quadrilingüe (català, castellà, francès i anglès) 

http://www.linguapax.org dividit en diferents apartats, on s’explica què és 

Linguapax, les activitats i seminaris que organitza, les notícies que tenen a veure 

amb la diversitat lingüística i on apareixen documents sobre educació plurilingüe a 

més d’enllaços amb pàgines web que tracten temes afins als interessos de 

Linguapax. El lloc web de Linguapax s’ha convertit en un punt de referència 

mundial per aquelles persones que estiguin treballant en aspectes relacionats amb 

la diversitat lingüística i l’educació multilingüe. L’any 2002 el lloc web Linguapax va 

ser guardonat per Yahoo com a millor web en català en la categoria de ciències 

socials. El lloc web de Linguapax ha anat creixent durant l’any 2006 amb la 

incorporació de les pàgines de presentació de les delegacions de Linguapax que 

d’aquesta manera poden fer visible les seves activitats. Aquests nous enllaços es 

poden trobar a: http://www.linguapax.org/ct/linguamon.html  
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� PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS  

Durant l’any 2006 s’han fet alguns desplaçaments a l’estranger per tal de 

desenvolupar la xarxa Linguapax i representar l’Institut en congressos i altres 

trobades internacionals: 

- Tercer Simposi Linguapax Àsia ‘Who owns language?’. Tòquio, Japó. 7 

octubre de 2006     
- International Conference on Linguistic Human Rights. Perugia, Itàlia 5-6 

octubre de 2006 

- Segundo encuentro de la Red de Cooperación Intercultural Multilingüe. 

Cochabamba, Bolivia. 29-30 de septiembre de 2006. 

- VII Congreso Latinoamericano de Educación Intercultural Bilingüe. 

Cochabamba, Bolivia. 1-4 octubre de 2006 

- Minority Languages Usage and cultural development: Chinese Theories 

and Practices, Lhasa, Xina. 19-26 agost de 2006    

 

    

� ESTRUCTURA 

 

Linguapax té la seu a les oficines d’Unescocat i col�labora amb les despeses 

d’infraestructura pagant la part proporcional que li correspon. La subvenció rebuda 

de la Generalitat l’any 2005 va permetre adquirir un ordinador portàtil. L’any 2006, 

es va completar l’equipament informàtic i audiovisual amb un projector de 

“Powerpoint”, i es va continuar ampliant el fons bibliogràfic. El personal  de l’equip 

Linguapax està compost per dues persones (directora i secretari) i compta amb una 

xarxa de col�laboradors externs que són remunerats puntualment per projectes 

específics.
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ORGANIGRAMA 

 

Junta directiva 

 

President d’honor: Fèlix Martí 

President: Agustí Colomines i Companys 

Vicepresident: Isidor Marí 

Directora:  

Marie-Amélie Ponce (fins març 2007), Mònica Sabata (a partir de març 2007) 

Secretari general: Josep Cru 

 

Comitè Assessor 

 

Presidenta d’honor: Vigdís Finnbogadóttir, expresidenta d’Islàndia. 

President: Miquel Siguan, professor emèrit de la Universitat de Barcelona  

 

Membres: 

• ABBI, Anvita, Centre de Lingüística, Universitat Jawaharlal Nehru, Nova Delhi.  

• ARUTIUNOV, Sergei A., Institut d’Etnologia i Antropologia, Acadèmia Russa de 

Ciències. 

• AYI, Bamo, Research Center on Ethnic Affairs, China. 

• BRANN, Conrad M.B., Universitat de Maiduguri, Nigèria. 

• CASTONGUAY, Charles, Universitat d’Ottawa. 

• COMRIE, Bernard, Departament de Lingüística, Institut Max Planck per a la 

Antropologia Evolutiva, Leipzig. 

• CORBEIL, Jean-Claude, lingüista, Quebec. 

• CUEVAS, Susana, investigadora en lingüística de l’Institut Nacional d’Antroplogia 

i Història (INAH), Mèxic. 

• CUNNINGHAM, Denis, president de la Federació Internacional de Professors de 

Llengües Vives. 

• ELIMAM, Abdou, Escola Normal Superior, Oran, Algèria. 

• FLORES FARFÁN, José Antonio, CIESAS, Mèxic. 

• GRIN, François, Centre de Recerca en Educació. Universitat de Ginebra. 

• JERNUDD, Björn H., Universitat Baptista de Hong Kong. 
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• KHUBCHANDANI, Lachman M., Centre per a Estudis de Comunicació, Pune, 

India. 

• LÓPEZ, Luis Enrique, Programa de Formació en Educació Intercultural Bilingüe 

per als Països Andins (PROEIB Andes), Bolívia. 

• NEU, Irmela, Universitat de Ciències Aplicades de Munic. 

• Ó RIAGÁIN, Dónall, consultor independent, coredactor de la Carta Europea per a 

les Llengües Regionals o Minoritàries. 

• POTH, Joseph, consultor independent. 

• SANWIDI, Ignace, expert en educació i cultura de la pau. 

• STERN, Asher, Institut de Competència de Llengües, Israel. 

• STRUBELL, Miquel, Estudis d’Humanitats i Filologia de la Universitat Oberta de 

Catalunya. 

• TORNER, Carles, Comitè de Drets Lingüístics i Traducció del PEN Club i Institut 

Ramon Llull. 

• VAN VLASSELAER, Jean-Jacques, Universitat de Carleton, Canadà. 

 

 

 

CONTACTE 

 

Linguapax 

Unescocat 

Carrer Mallorca, 285 

E-08037, Barcelona 

Tel.: 934 589 595 

Fax: 934 575 851 

e-mail: info@linguapax.org 

web: http://linguapax.org 

 

 

 


