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MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE LINGUAPAX 2007 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

Linguapax és una organització internacional no governamental que té per missió 

contribuir a la preservació i promoció de la diversitat lingüística arreu del món. El 

seu objectiu principal, recollit en el seu nom, és aplegar les diferents comunitats 

lingüístiques al voltant de la convicció que les llengües, com a vehicles essencials 

de les expressions culturals i identitàries, poden i han de ser un factor de pau i de 

comprensió intercultural.  

 

Les activitats de 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.  

 

Durant l’any 2007 Linguapax ha rebut un nou impuls a causa de la voluntat 

expressa de la direcció d’Unescocat per fer esdevenir l’entitat un referent 

internacional. Aquesta nova etapa s’ha concretat en alguns canvis organitzatius, 

una major articulació amb les antenes internacionals (ja iniciada durant l’any 2006) 

i un increment de l’activitat.   

 

1.1. 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, Unescocat va fundar Linguapax, una 

organització no governamental, amb seu a Barcelona, per assumir la continuïtat del 

projecte Linguapax, iniciat per la UNESCO. Progressivament, el nom de Linguapax 

s’ha convertit en una filosofia que orienta tant les activitats de l’organització com 
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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.  

 

 

1.2. 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 

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

d’integrar entre els seus membres persones d’entitats dedicades 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 

Linguapax. 

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. 

• Elaborar materials didàctics i documents de referència per a experts i públic 

en general.  

• Articular-se amb altres xarxes internacionals, com per exemple, la RECIM 

(Xarxa de Cooperació Intercultural Multilingüe).  

• 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, Fundació per a les Llengües Amenaçades, etc.). 
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2. RESUM DE LES ACTIVITATS LINGUAPAX 2007 
 
 
2.1. Dia Internacional de la Llengua Materna 
 
 

 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 el va fer coincidir amb 

una visita a la seu de la UNESCO a París, i amb la participació a les jornades 

“Experiències recents de mesura de les llengües al ciberespai”, durant els dies 21 i 

22 de febrer de 2007 (veure el programa a l’annex). 

 

2.2. Premi Linguapax 2007 

 

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 2007 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 21 candidatures, entre les quals el Comitè Assessor de 

Linguapax ha triat la guardonada. El premi està dotat amb la quantitat de 3.000 

euros. L’any 2006, el premi va recaure en Maya Khemlani David, una professora 

que ha realitzat nombrosos estudis sobre el manteniment i la substitució lingüística 

en diferents comunitats minoritàries de Malàisia (sindhi, panjabi, nepalesa, 

portuguesa, tamil i d'altres) presents als diferents territoris del seu país, així com a 
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Londres i Singapur. Els treballs de Maya Khemlani David des de fa més de 30 anys 

han creat escola i han tingut influència en el conjunt de la societat malaia, 

especialment pel seu important paper en el moviment a favor dels drets lingüístics 

de les comunitats del sud-est asiàtic amb llengües poc esteses. Maya Khemlani 

David és 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  

El premi fou atorgat per Fèlix Martí, president honorari de Linguapax, a la ciutat de 

Kuala Lumpur (Malàisia) durant una conferència coorganitzada entre la Fundació 

per a les Llengües Amenaçades i la Universitat de Malàisia sota el títol “Treballant 

plegats per les llengües amenaçades: reptes en la recerca i impactes socials”.   

 

El 17 de febrer del 2007, i per raons d’agenda de la guardonada, es lliura el Premi 

Linguapax 2006 a Natividad Mutumbajoy, durant una reunió de la RECIM a la ciutat 

de Quito.  

2.3. 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.   

 

Coincidint amb la nova etapa de Linguapax, s’ha reforçat el treball dut a terme des 

de les antenes i també els projectes sol�licitats des d’aquestes per desenvolupar 

projectes sobre el terreny. 

 

També coincidint amb l’expansió de la xarxa internacional Linguapax, durant l’any 

2007 s’han iniciat els contactes per crear noves antenes Linguapax, vinculades a les 

ja existents, a la Polinèsia Francesa (avaluat durant la visita de Jacques Drollet,  

ministre de Cultura i Comunicacions de la Polinèsia Francesa a Barcelona entre els 

dies 4 i 5 de desembre) i a l’Índia.  
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Es produeix entre els diferents representants de cada delegació una coordinació 

d’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.  

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 a les 

seves activitats.  

3. PUBLICACIONS 

 

Linguapax fa una aposta clara per a la publicació d’obres especialitzades destinades 

als experts, però també de materials de difusió i materials pedagògics especialitzats 

per a l’alumnat.  

Durant l’any 2007 s’han publicat:  

 

 

 Linguapax té ja una llarga estratègia d’elaboració de materials 

didàctics, tant per a primària com per a secundària. Durant l’any 2007, s’han 

reeditat dues de les unitats didàctiques que s’havien exhaurit. En primer lloc, Quan 

viatjar no és un plaer, la qual aborda concretament una qüestió tan d’actualitat com 

la immigració i ho fa des d’una perspectiva lingüística i de les ciències socials, 

alhora que promou el coneixement dels nouvinguts destacant valors de respecte 

entre totes les cultures que conviuen a l’escola.  
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  Linguapax ha reeditat també la unitat didàctica Imatges i 

estereotips, la qual planteja una reflexió concreta sobre les imatges, estereotips i 

etiquetes que posem al món que ens envolta i proposa un itinerari d’aprenentatge 

per la no-discriminació, al mateix temps que promou l’interès envers les altres 

cultures per educar en el pluralisme.  

 

Aquestes dues unitats foren publicades entre els anys 1998 i 2001 i el que s’ha fet 

aquest any és donar-los un nou format més pràctic i atractiu. S’ha aprofitat 

aquesta reedició per actualitzar aquells continguts que han quedat desfasats en els 

últims anys. Han estat distribuïdes a totes les escoles de secundària de Catalunya 

durant el mesos de desembre 2007 / gener 2008.  

     

 

         

 

La Xarxa de Biblioteques Catalanes Associades a la UNESCO publica periòdicament, 

l’Entrellat (Butlletí de la xarxa) i el Recull (guies de recursos sobre temàtiques 

concretes). Durant l’any 2007, dos dels exemplars d’aquestes publicacions han 

estat destinats a la diversitat lingüística.  
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 Linguapax col�labora amb la Casa Amèrica en l’organització del 

Fòrum de les Llengües Ameríndies que es celebra a Barcelona actualment cada dos 

anys. L’any 2006 se’n va realitzar la quarta edició. Aquestes trobades han 

esdevingut un punt de referència per als especialistes, i han aplegat al llarg dels 

anys un bon nombre d’experts, activistes i altres agents socials que lluiten per la 

promoció i la protecció de la diversitat lingüística a Amèrica Llatina. Durant la 

quarta edició, Linguapax fou responsable de l’organització d’una taula rodona 

interdisciplinària que posà en relació les llengües indígenes i el desenvolupament 

sostenible. Durant el 2007 s’ha dut a terme tot el procés d’edició i difusió de les 

actes del IV Fòrum, el qual conté un text de presentació d’Agustí Colomines 

(president de Linguapax) i Mònica Sabata (directora de Linguapax) i també una 

nota dels editors, entre els quals figura Josep Cru (secretari general de Linguapax). 

Durant el 2007 s’han iniciat els primers contactes per a l’organització del cinquè 

fòrum, que haurà de realitzar-se durant l’any 2008.  

 

 

 Linguapax ha donat suport a l’edició del llibre Un vaixell ple de 

poemes, el qual és fruit del treball del grup d’escoles Linguapax de l’Estat espanyol, 

les quals han estat realitzant una tasca important sobre els drets de l’infant. La 

publicació és el resultat de la col�laboració de l’alumnat i el professorat de cinc 

escoles.  
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4. ASSESSORAMENT INTERNACIONAL SOBRE POLÍTIQUES 

LINGÜÍSTIQUES 

 

4.1. Assessorament a l’Alto Bío Bío (Xile) 

 

Arran de la relació establerta amb diverses persones i institucions que treballen a 

Xile en qüestions relacionades amb la recuperació cultural i lingüística del poble 

maputxe, Linguapax va rebre la petició d’assessorar els actors locals en relació a 

algunes activitats previstes per a l’any 2007. Aquestes activitats es van concretar, 

per una banda, en l’assessorament i possible publicació sobre un informe 

sociolingüístic titulat ‘Perfil sociolingüístic del mapudungun en les regions VIII, IX y 

X’ i l’organització d’un taller de formació d’educadors maputxes (líders de la 

comunitat maputxe de l’Alto Bío Bío) per a la recuperació cultural d’aquest poble. El 

taller de formació va tenir lloc al poble de Ralco durant la segona quinzena del mes 

de juliol i hi van participar dues persones vinculades a Linguapax. En primer lloc, 

Josep Cru, secretari general de Linguapax i, en segon lloc, José Antonio Flores 

Farfán, responsable de Linguapax Amèrica Llatina. Al seminari hi van participar més 

de cent persones, entre les quals molts líders indígenes de la regió.  

Les institucions amb les quals s’han desenvolupat aquestes activitats a Xile són la 

Universitat Tecnològica Metropolitana (UTEM) i la CONADI (Corporación Nacional de 

Desarrollo Indígena) i l’Escola de Treball i Educació Social de la Fundació Pere 

Tarrés (Universitat Ramon Llull) a Catalunya.  

Aquest projecte tindrà continuïtat durant l’any 2008.  

 

4. 2. Assessorament a la Xarxa de Cooperació Intercultural Multilingüe 

(RECIM) 

 

A iniciativa de la Comissió Nacional de Bilingüisme del Paraguai es va crear a l’abril 

de 2006 la Xarxa de Cooperació Intercultural Multilingüe (RECIM), integrada en un 

principi per Paraguai, Bolívia, Perú i Equador. Aquesta xarxa institucional, que 

compta amb representants dels ministeris d’educació i cultura dels països 

esmentats, té com a objectiu el desenvolupament de polítiques per part dels estats 

membres que fomentin la multiculturalitat i en especial que implementin de manera 

efectiva l’educació intercultural multilingüe. La primera reunió tècnica d’aquesta 

xarxa, per a la qual es va demanar la participació de Linguapax, va tenir lloc durant 
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la celebració del congrés sobre educació intercultural bilingüe de Cochabamba a 

l’octubre de 2006. Linguapax va ser incorporada en aquella ocasió a l’estructura de 

la xarxa RECIM com a membre del Consell Consultiu i de Cooperació, 

conjuntamente amb una altra organització no gubernamental, el Convenio Andrés 

Bello. La següent reunió de la xarxa va tenir lloc a Quito (Equador) durant els dies 

16 i 17 de febrer de 2007. En nom de Linguapax hi va participar Agustí Colomines, 

president de Linguapax i José Antonio Flores Farfán, responsable de Linguapax 

Amèrica Llatina. L’objectiu de la reunió fou doble: en primer lloc, oficialitzar la 

participació de Linguapax dins del Consell Directiu i, en segon lloc, assessorar i 

generar una dinàmica de treball de la RECIM (en termes de pla de treball pels 

propers tres anys) en relació a desenvolupament de projectes continentals.  

Entre el 14 i el 16 de novembre es va dur a terme la tercera reunió de la RECIM a 

la ciutat de Mèxic, a la seu del CIESAS, seu també de Linguapax Amèrica Llatina. Hi 

van participar Mònica Sabata, directora de Linguapax i Margaret Luppino, tècnica de 

Linguapax. Aquesta reunió fou destinada a l’aprovació dels estatuts de la xarxa i 

l’establiment de qüestions organitzatives de la mateixa i també a l’establiment dels 

eixos de treball per als propers 5 anys (2007-2012). La col�laboració en matèria 

d’assessorament per part de Linguapax es concreta en la promoció de materials 

didàctics multilingües Linguapax i l’establiment de convenis bilaterals amb els 

organismes o institucions que estiguin interessats en la traducció de materials 

Linguapax i la promoció de la Xarxa Internacional d’Escoles Linguapax.  

Durant les mateixes dates es va promoure un seminari públic sobre “La 

Multiculturalitat i el Plurilingüisme, una mirada des de la RECIM a altres realitats”, 

amb el qual es van donar a conèixer les situacions de les llengües i de la cooperació 

intercultural multilingüe als diferents països de la RECIM.   

Més informació sobre la RECIM: 

http://www.iadap.org/home/contenidos.php?id=63&identificaArticulo=123 

 

4. 3. Assessorament a experts africans en temes d’estandardització 

lingüística 

 

La delegació de Linguapax Àfrica, amb seu a Camerun, està duent a terme un 

procés de revitalització lingüística de quatre llengües africanes, dues al Camerun i 

dues a Etiòpia. El projecte està gestionat per l’ANACLAC (Linguapax Afrika) i 

Institut de Llengües d’Etiòpia de la Universitat d’Addis Abeba.  
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El procés es duu a terme des de l’experiència dels lingüistes africans dels dos 

països, però Linguapax va tenir la proposta d’un professor de la Universitat de 

València especialitzat en processos de revitalització per dur a terme una estada al 

Camerun i realitzar un assessorament en la qüestió i fer el seguiment de la missió.  

 

4. 4. Participació en l’XI Conferència de la Fundació per a les Llengües 

Amenaçades  

La Fundació per a les Llengües Amenaçades va coorganitzar el seu onzè congrés en 

col�laboració amb la Universitat de Malàisia a Kuala Lumpur els dies 26, 27 i 28 

d’octubre amb el títol “Treballant plegats per les llengües amenaçades: reptes en la 

recerca i impactes socials”. El comitè organitzador va sol�licitar la participació 

d’experts catalans especialistes en la matèria. Es va donar la circumstància que 

l’any 2007, el premi Linguapax fou atorgat a la professora Maya Khemlani David, 

que treballa precisament a la Universitat de Malàisia i que, per tant, va poder ser 

present a la reunió. La missió de Linguapax tingué, per tant, un doble objectiu: 

d’una banda, fer una cerimònia pública de lliurament a la guardonada en el marc 

idoni de la conferència (premi Linguapax 2007) i per l’altra, participar en el congrés 

i poder exposar el procés de normalització lingüística que s’ha dut a terme a 

Catalunya en les últimes dècades. Hi participà en nom de Linguapax, Fèlix Martí, 

president honorari de l’entitat (veure el programa a l’annex).  

 

4.5. Avantprojecte de llei sobre política lingüística del Congrés del 

Paraguai  

 

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 del 

Paraguai 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. Durant l’any 2007, a través de Bartomeu Melià, Mònica 

Sabata (directora de Linguapax) i Josep Cru (secretari general) han dut a terme el 
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seguiment de la qüestió per avaluar el moment adequat per tornar a desplaçar 

experts catalans al Paraguai (si així escaigués).  

 

5. 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, 2005 i 2006 en llengües indígenes del Mèxic. L’any 2007 s’ha produït una 

quarta publicació pedagògica amb el suport acadèmic de Linguapax Amèrica 

Llatina. Es tracta del llibret en nahuátl que recupera la cosmologia de la cultura i 

que serà distribuït entre els parlants d’aquesta llengua.  

Fruit de l’assessorament dut a terme a l’Alto Bío Bío i el procés de revitalització 

iniciat en aquesta regió s’han produït tres contes en mapudungun, castellà i català, 

que seran editats durant l’any 2008, i també un joc de rol en llengua mapudungun 

per a adolescents i adults.  

Amb l’antena de Linguapax Euràsia s’ha elaborat una pel�lícula en calmuc i uns 

materials didàctics associats per promoure l’ús i l’aprenentatge de la llengua entre 

la comunitat.  

L’antena de Linguapax Afrika ha promogut un díptic informatiu de Linguapax en 

quatre llengües africanes, el qual haurà de promoure el projecte en aquests 

territoris i també l’ús de les llengües en aquestes comunitats.  

Durant l’any 2007 s’ha iniciat un projecte ambiciós, a través de l’antena Linguapax 

Afrika, que implica la revitalització de quatre llengües africanes, dues al Camerun i 

dues a Etiòpia. Aquest procés estarà gestionat directament pels experts de 

l’ANACLAC i també experts de la Universitat d’Addis Abeba. Atès que és un projecte 

amb un fort arrelament a les comunitats té la intenció de formar voluntaris que 

després d’un període d’entrenament treballaran directament sobre el terreny 

(veure també la pàgina 10).  
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6. PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ  

 

Linguapax ha iniciat durant el 2007 un projecte per elaborar un “Manual de bones 

pràctiques de les ONG catalanes en matèria de diversitat cultural i lingüística: un 

factor de qualitat en els projectes de cooperació al desenvolupament”.  

El projecte es centra en la idea que cal fer una recerca sobre quin és l’ús i el 

respecte de la diversitat cultural i lingüística de les organitzacions catalanes que fan 

cooperació internacional. Aquesta recerca ha de permetre avaluar les pràctiques de 

les ONG catalanes en matèria de promoció i respecte de la diversitat cultural i 

lingüística sobre el terreny i generar, a partir de la recerca i les reunions de grup 

que es duran a terme, un manual de bones pràctiques de les ONG catalanes en 

aquestes matèries.  

 

 

7. DIVERSITAT LINGÜÍSTICA I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 

 

Linguapax ha iniciat durant l’any 2007 una línia de treball molt innovadora, de la 

qual se’n produirà, en breu, un primer resultat.  

El projecte consisteix a reflexionar sobre les relacions i dependències que 

existeixen entre la gestió de la diversitat lingüística i els processos de foment de la 

pau i cultura de pau a diferents parts del món. Es celebrarà a Barcelona una reunió 

d’experts, durant la qual es presentaran estudis de cas concrets dels cinc 

continents elaborats per part d’experts de primera línia internacional amb l’objectiu 

d’aconseguir una panoràmica global de la situació.  

 

8. 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 
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didàctiques anomenades ‘Quaderns Linguapax’. L’any 2006 es va començar a 

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

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 (veure apartat de publicacions).  

Coincidint amb el procés d’expansió de Linguapax, s’ha començat a pensar a 

exportar el model de les escoles Linguapax catalanes cap a l’àmbit internacional. 

Així, es pensa en una Xarxa Internacional d’Escoles Linguapax, la qual prendria 

com a objectius principals els que es desprenen de la filosofia de l’entitat:  

- Fomentar la promoció dels valors Linguapax en l’àmbit escolar.  

- Fomentar el multilingüisme. 

- Fomentar el respecte, la cultura de la pau, la diversitat cultural i els valors 

democràtics.  

- Fomentar entre el professorat uns instruments pedagògics que facilitin el treball a 

l’aula de les temàtiques relacionades amb la xarxa Linguapax.  

- Fer prendre consciència en l’àmbit escolar de la importància de la diversitat 

lingüística.  

 

Per promoure aquesta estructuració en format de xarxa d’escoles s’han iniciat els 

contactes a través de xarxes ja existents, com per exemple la RECIM (Xarxa de 

Cooperació Intercultural Multilingüe), de la qual Linguapax és membre del Consell 

de Direcció.  

 

9. EDICIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS 

 

Linguapax ha proposat l’inici d’una “Col�lecció de materials didàctics multilingües 

Linguapax per al foment de la cultura de pau i els valors democràtics”. 

El projecte és una col�lecció de materials didàctics multilingües (català, castellà, 

anglès, francès i àrab) relacionats amb la diversitat lingüística i la cultura de pau. 

Es tracta de l’inici d’una col�lecció de materials educatius en format CD amb 

propostes didàctiques innovadores tant per educació primària com per educació 

secundària. Cadascun dels CD estarà inclòs en una carpeta amb un petit llibret guia 

per al professorat.  

El primer volum es produirà durant l’any 2008.  
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10. PARTICIPACIÓ EN CONFERÈNCIES  

 

10.1. Organitzades per Linguapax 

 

El 13 de febrer s’organitza a Elista, Calmúquia, la presentació de la versió russa de 

l’Informe Mundial de les Llengües, edició feta amb el suport de Linguapax i la 

Generalitat de Catalunya.  

 

Linguapax va organitzar, en el marc de la Universitat Catalana d’Estiu (20 d’agost), 

un seminari amb el títol “Mundialització: entre la uniformització i el respecte a la 

diversitat cultural i lingüística”. Hi van participar: Agustí Colomines, president de 

Linguapax; José Antonio Flores Farfán, responsable de Linguapax Amèrica Llatina i 

Mònica Sabata, directora de Linguapax.  

 

Linguapax organitza, el 10 de setembre, una sessió informativa sobre el projecte i 

els seus objectius adreçada a Joves per la Llengua de l’Obra Cultural Balear.  

 

Linguapax va promoure, amb motiu del Dia Europeu de les Llengües, una 

conferència del lingüista David Crystal sota el títol: “Què n’hem de fer de l’Any 

Internacional de les Llengües?”. L’acte es va celebrar a Barcelona el 26 de 

setembre, i va ser coorganitzat entre Linguapax, la representació de la Comissió 

Europea a Barcelona i l’Oficina del Parlament Europeu.  

 

10.2. Participació de Linguapax 

 

Josep Cru assisteix a les jornades de l’Observatori de la Llengua Catalana 

celebrades a Mallorca sota el títol “Llengua i escola. Models lingüístics” entre el 13 i 

el 14 d’abril.  

 

Margarita Serra assisteix entre el 22 i el 26 de juny, a Ammam, al seminari 

euromediterrani de formació de professorat, dedicat a “Consciència lingüística de 

les cultures”, organitzat per la Fundació Euromediterrània Anna Lindh, i hi presenta 

els materials didàctics Linguapax.  
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Mònica Sabata participa el dia 5 d’octubre en l’obertura del curs de les escoles 

Linguapax, celebrada a l’IEC amb una conferència en la qual també participa Joan 

Argenter, de la Càtedra UNESCO d’Educació i Llengües.  

 

Mònica Sabata, directora de Linguapax, assisteix a la VII Conferència de nacions 

sense estat d’Europa, celebrada sota el títol “Nacions sense estat europees i la 

reforma de les institucions internacionals” a Saint-Vincent, a la Vall d’Aosta, entre 

el 12 i el 14 d’octubre. Agustí Colomines hi assisteix com a president de Linguapax i 

director d’Unescocat.  

 

Margarita Serra participa en el Congrés per la Infància i l’Adolescència celebrat a 

Barcelona. Intervé en una taula rodona el dia 15 de novembre sota el títol 

“Participació d’infants i adolescents en programes educatius”. La seva ponència 

s’anomena “Eduació de qualitat, aposta de present i garantia de futur”, i durant la 

qual presenta Linguapax i la seva unitat didàctica dels drets dels infants.  

 

Mònica Sabata participa en una taula rodona en el marc de l’esdeveniment Puints 

sota el títol “La nova llei regional de política lingüística del Friül en el context 

europeu: primer balanç”, organitzada per l’Institut Ladin Furlan amb el suport de la 

Regió Autònoma del Friül Venècia Giulia.  

 

Fèlix Martí, president honorari de Linguapax, participa a Burdeus al Segon Col�loqui 

de la Universitat Michel de Montaigne, dedicat a Plurilingüismes i 

multiculturalismes, entre el 13 i el 15 de desembre.  

 

11. COL�LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS 

 

Linguapax és membre de l’Observatori de la Llengua Catalana, del qual formen 

part: Acció Cultural del País Valencià, Associació de Juristes en Defensa de la 

Llengua Pròpia, Casal Jaume I de Fraga, Casal Jaume I de Perpinyà, Unescocat, 

CIEMEN, Comitè de Seguiment de la Declaració Universal de Drets Lingüístics, 

Consell dels Il�lustres Col�legis d’Advocats de Catalunya, Cultural Nord, Fundació 

Congrés de Cultura Catalana, Obra Cultural Balear, Òmnium Cultural, Òmnium 

Cultural de l’Alguer, Organització pel Multilingüisme i la Plataforma per la Llengua. 

L’Institut d’Estudis Catalans dóna suport al projecte.  
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Josep Cru, en representació de Linguapax, forma part del Consell Assessor de 

Noves SL, Revista de Sociolingüística, de l’Institut de Sociolingüística Catalana, de 

la Generalitat de Catalunya.  

 

Linguapax col�labora amb Amarauna, Xarxa de Llengües del Món, que promou 

UNESCO Etxea. Amarauna té com a objectiu impulsar les relacions entre les 

persones i les organitzacions conscients del valor de la diversitat lingüística i de la 

preservació dels drets lingüístics.  

 

Fèlix Martí, com a representant de Linguapax, és membre del patronat de la 

Fundació Ubuntu.  

 

 

12. SIGNATURA DE CONVENIS 

 

Linguapax ha promogut, durant l’any 2007, la signatura de diversos convenis:  

 

- En el marc de la visita de Dewé Gorodé, vicepresidenta i ministra de Cultura, 

Dona i Ciutadania del Govern de Nova Caledònia es signa un conveni entre 

Linguapax Pacífic, l’Institut d’Estudis Catalans i la Càtedra UNESCO de Llengües i 

Educació. El conveni busca defensar, conservar i promoure les llengües canacs i el 

seu aprenentatge.  

  

- Conveni amb el Departament del Meta (Colòmbia): per impulsar la cooperació 

entre les dues institucions amb projectes relacionats amb la promoció d’un 

desenvolupament sostenible per al Departament del Meta, la formació de col�lectius 

amplis com els infants, els joves i els camperols, la formació en diverses 

competències, la promoció de la diversitat cultural i lingüística, la promoció i el 

desenvolupament del coneixement, l’educació intercultural multilingüe i els 

projectes de cooperació internacional al continent Sud-americà.  

  

- Conveni amb el Convenio Andrés Bello: l’estimulació del coneixement dels països 

d’Amèrica Llatina i enfortir la cooperació entre ells; la formació en diferents 

competències com el desenvolupament educatiu, científic, tecnològic i cultural; la 

promoció de la diversitat cultural i lingüística; la promoció i el desenvolupament del 
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coneixement; la promoció de les publicacions; l’educació intercultural multilingüe i 

els projectes de cooperació internacional al continent Sud-americà.  

 

- Conveni amb la UOC (pendent de signatura), el qual establirà col�laboracions en 

l’organització de seminaris i aportarà a Linguapax una intranet (espai de treball per 

a les antenes i consell assessor internacional de Linguapax).  

 

- Conveni amb Linguamón (pendent de signatura), el qual establirà les grans línies 

de col�laboració entre les dues institucions.  

 

- Linguapax ha dut a terme les gestions necessàries per inscriure l’entitat a la llista 

d’organitzacions no governamentals o institucions sense ànim de lucre que duen a 

terme activitats relacionades amb el patrimoni immaterial per tal que l’entitat pugui 

assistir com a observadora a les reunions del Comitè del Patrimoni Immaterial.  

 

13. 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 llocs web que tracten temes afins als interessos de Linguapax. 

El lloc web de Linguapax s’ha convertit en un punt de referència mundial per a 

aquelles persones que estiguin treballant en aspectes relacionats amb la diversitat 

lingüística i l’educació multilingüe.  

A l’actualitat el lloc web de Linguapax s’està renovant, amb l’objectiu que pugui 

recollir les noves activitats i oferir més serveis als seus usuaris. Està previst que 

estigui enllestit l’abril de 2008.  

 

14. FINANÇAMENT DE LINGUAPAX 

 

Durant l’any 2007 Linguapax ha rebut finançament de:  

- Departament de la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya  

- Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 

- Institut Ramon Llull 
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- Oficina de Pau i Drets Humans – Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 

Participació 

- Fundació Carulla. 

 

 

15. ESTRUCTURA DE LINGUAPAX  

 

Linguapax té la seu central a les oficines d’Unescocat.   

 

Junta directiva 

 

President d’honor: Fèlix Martí 

President: Agustí Colomines i Companys 

Vicepresident: Isidor Marí 

Directora: Mònica Sabata (a partir de març 2007). Fins llavors havia estat Marie-

Amélie Ponce 

Secretari general: Josep Cru 

Tresorer: Onno Seroo 

 

 

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, Centre de Recerca sobre Afers Ètnics, Xina. 

• 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. 
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• 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. 

• KHUBCHANDANI, Lachman M., Centre per a Estudis de Comunicació, Pune, 

Índia. 

• 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. 

 

 

Antenes Linguapax 

 

Amèrica Llatina: José Antonio Flores Farfán (CIESAS, Mèxic) 

Amèrica del Nord: Nick Emlen (Fundació per a les Llengües Amenaçades, Estats 

Units) 

Euràsia: Bosya Kornusova (Universitat de Calmúquia, República de Calmúquia) 

Àsia: Frances Fister-Stoga (Universitat de Tokio, Japó) 

Pacífic: Lluís Bernabé (Nova Caledònia) 

Àfrica: Etienne Sadembouo (ANACLAC, Camerun) 

Europa: Josep Cru (Barcelona, Catalunya) 
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