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Una organització no governamental, amb seu a Barcelona, dedicada 
a la valoració i protecció de la diversitat lingüística mundial 
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VALORS  
Les llengües expressen el ric pluralisme cultural de l'espècie humana i com a 

vehicle de comunicació i diàleg, la seva preservació és una contribució 

fonamental a la pau i la comprensió internacional. 

Totes les llengües són iguals en dignitat més enllà de les diferències entre 

comunitats lingüístiques en els aspectes demogràfics, polítics, econòmics i 

jurídics. Són font de desenvolupament personal i de creativitat i són, totes, 

patrimoni de la humanitat. 

L'educació plurilingüe i intercultural és una opció necessària en un món 

afectat per processos de globalització i afavoreix tant el desenvolupament 

personal de les persones com el progrés econòmic, social i sostenible de les 

comunitats. 

MISSIÓ 
Linguapax té per missió fomentar el respecte per la diversitat i per la 

sostenibilitat lingüístiques promovent la preservació, l'ús, el reconeixement 

i l'aprenentatge de les llengües i les cultures del món per garantir-ne la 

supervivència al marge del nombre de parlants o del pes polític i econòmic 

amb la finalitat d'evitar l'aparició de tensions i conflictes territorials i socials 

i de ser un factor de pau i de comprensió intercultural.  

OBJECTIUS 
• Facilitar la convivència de les llengües per preservar la riquesa 

cultural que representa la diversitat lingüística i fer visible, de 

manera transversal i en diversos aspectes de la vida social i cultural, 

la igualtat entre comunitats lingüístiques. 

• Assessorar i acompanyar governs, organitzacions i empreses en els 

processos ideològics, polítics i legislatius favorables a la protecció de 

la diversitat lingüística i a programes de millora o revitalització de 

comunitats lingüístiques concretes perquè les llengües puguin 

conviure, en un mateix territori o entre un mateix grup de persones, 
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sense relacions de dominació ni de subordinació i sense destruir els 

recursos lingüístics i culturals que ens identifiquen. 

• Fomentar el desenvolupament i l’aplicació de models d’educació 

plurilingüe i intercultural que incloguin les llengües locals, les 

llengües nacionals i les llengües internacionals mitjançant iniciatives 

de formació del professorat, de renovació de les orientacions i 

mètodes pedagògics i de creació de materials didàctics. 

• Afavorir la presència digital de les llengües i impulsar el 

desenvolupament de recursos tecnològics que facilitin les 

comunicacions multilingües. 

• Afavorir el debat sobre els diversos enfocaments de la gestió 

lingüística i suggerir línies de recerca i marcs d’acció futurs. 

PRIORITATS 2016-2018 
El pla d'acció adoptat en Assemblea General preveu com a objectius 

estratègics:  

1. Consolidar Linguapax en l’escenari internacional com a entitat de 

referència de la promoció i defensa de la diversitat lingüística, de l’educació 

plurilingüe i de la pau mitjançant el respecte a la diversitat cultural. 

2. Crear una cartera de serveis adreçada a institucions i empreses que 

recullen l'assessorament en matèria de política i planificació lingüístiques; 

l'avaluació de polítiques i projectes de caràcter lingüístic i acreditació de la 

qualitat les polítiques i/o usos lingüístics; la formació sobre 

desenvolupament de polítiques lingüístiques i models educatius plurilingües, 

i també l'assessorament sobre la presència digital de les llengües i sobre el 

desenvolupament de recursos tecnològics que facilitin les comunicacions 

multilingües.  

3. Crear estat d'opinió en matèria de diversitat lingüística, mitjançant la 

generació de debats sobre els diversos enfocaments de la gestió lingüística i 

suggerint línies de recerca i marcs d’acció futurs. 
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4. Difondre l'acció de Linguapax a través de l'organització i de la  participació 

en esdeveniments nacionals i internacionals, a través de la publicació de la 

revista Linguapax i de la Newsletter i incrementant la nostra presència a 

internet i a les xarxes socials.  

5. Millorar el finançament de la nostra entitat mitjançant un pla de 

fidelització de socis, diversificant i multiplicant els convenis de col·laboració 

amb institucions públiques i privades, identificant patrocinadors o 

benefactors estables. 

EIXOS DE TREBALL 
Política i planificació lingüístiques (política i dret):  

• Legislació 

• Drets lingüístics 

• Gestió lingüística 

Educació plurilingüe i interculturalitat (coneixement i cultura):  

• Metodologies 

• Material didàctic 

• Nous formats 

Comunicació multilingüe: 

• Tecnologies 

• Recursos digitals  

• Xarxes socials 

Participació, col·laboració, cooperació (discurs, think tank):  

• Xarxes especialitzades 

• Projectes  

• Debats/ Opinió 

  



 

 

5
 

XARXA INTERNACIONAL 
LINGUAPAX 
 

Impulsada l'any 2006, la Xarxa Internacional Linguapax compta amb 

delegacions a Àfrica, Amèrica del Nord, Amèrica Llatina, Àsia, Euràsia, Europa 

i el Pacífic.  En tant que coordinadora i dinamitzadora d'aquesta xarxa, 

Linguapax contribueix a desenvolupar les activitats desenvolupades per 

cadascuna de les delegacions sobre el seu territori. A continuació, detallem 

alguns dels projectes desenvolupats per les delegacions territorials amb el 

cofinançament de Linguapax Internacional. 

Àfrica: 
 

El projecte central de Linguapax Afrika continua sent la redinamització de les 

activitats de formació i producció en llengües maternes dels Comitès de 

Llengües Cameruneses. Durant el 2016, i com a conseqüència de les sessions 

de treball regionals organitzades durant el 2015,  els diferents comitès que 

pertanyen a l'ANACLAC (Associació nacional dels Comitès de Llengües 

Cameruneses) han desenvolupat, a petita escala, accions concretes 

d'estandardització i promoció de les llengües, especialment per a 

l'alfabetització urbana o semi urbana. Es van organitzar sessions de formació 

de formadors d'alfabetització d'adults i de professors de llengües i cultures 

nacionals per instituts i col·legis pilots. També es van fer sessions  de 

sensibilització amb motiu del Dia Mundial de l'Alfabetització i del Dia Mundial 

de la Llengua Materna. Finalment, s'està elaborant una versió actualitzada 

del manual de transició "De la langue maternelle à la langue française" (De la 

llengua materna a la llengua francesa) que s'utilitza a les escoles primàries i 

en algunes ocasions per l'alfabetització d'adults. Aquesta revisió s'ha fet amb 

TALLERS D'ALFABETITZACIÓ URBANA  

FORMACIÓ DE FORMADORS 

FORMACIÓ EN NUMERITZACIÓ 
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la col·laboració de la representació del SIL (Summer Institute of Linguistics) 

del Camerun.  

Una altra línia de treball ha estat l'organització d'un seminari de formació de 

dues setmanes sobre la numerització de les llengües, a l'institut Universitari 

de Tecnologia de Bandjoun. 

Amèrica Llatina:  
 

L'activitat desenvolupada per la Delegació Linguapax Amèrica Llatina 

establerta a Mèxic, i acollida pel  CIESAS (Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social) s'ha centrat enguany en les actuacions 

següents:  

• Organització, gestió i enregistrament de concerts de música en 

llengua tsotsil del grup "Yibel" en les instal·lacions de Casa Chata 

(https://www.facebook.com/raices1/videos/1889014751378617/ ) 

 

• Treball de camp en comunitats originàries de Mèxic (p.ex. nahuat, 

hñahñu, mixe, zapoteca), on s'han fet entrevistes, documentació 

d'expressions musicals en llengües indígenes, etc. per a la formació 

de nous materials que promoguin i fomentin la valoració positiva de 

la diversitat lingüística segons la filosofia de Linguapax.  

 

• Es van desenvolupar tallers, impartits a la regió maia de Felipe 

Carrillo Puerto, i es va participar en la celebració dels 14 anys de 

l'Acadèmia de la Llengua Maya, Quintana Roo, Mèxic. En aquests 

esdeveniments es distribueixen, de manera gratuïta, els exemplars 

produïts a l'ADLI, gràcies al cofinançament de recursos atorgats per 

Linguapax i CONACyT. Els tallers i la distribució dels materials han 

mostrat tenir un impacte summament favorable i positiu. Com a 

resultat d'això, aquests materials s'han esgotat, propiciant una 

sol·licitud i demanda constant per part dels parlants de les llengües 

indígenes implicades. 

CONCERTS, ENREGISTRAMENTS I DOCUMENTACIÓ 

D'EXPRESSIONS  

https://www.facebook.com/raices1/videos/1889014751378617/
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• En cofinançament amb CONACyt, també s'ha pogut il·lustrar el llibre  

Los sueños del Tlacuache. S'ha redissenyat i reeditat una sèrie de CDs 

i DVDs amb continguts en llengua nahuat i popoluca. El primer CD té 

per títol Lamar ejegat. Brisa del mar i el segón Xicacal. Brisa del mar 

y Los Arismendi. Palma Real. Dos dels tres DVDs contenen 

animacions en llengües indígenes: Las Machincuepas del Tlacuache 

(https://www.youtube.com/watch?v=F4Ge_oXnGfQ) i De ajolotes, 

alushes, tortugas, tlacuaches y sirenas 

(http://lenguasindigenas.mx/nahuatl-videos/item/186-ajolote.html 

); el tercer DVD conté un documental realitzat amb 

famílies parlants depopoluca i nahuat. 

(https://www.youtube.com/watch?v=bSJA27dPotM  

 

 

 

• Àsia:  
 

L'activitat central de la Delegació Linguapax Àsia és l'organització d'un 

simposi anual. El simposi Linguapax Asia 2016 centrat en "Migració, Migrants 

i Llenguatge" va tenir lloc el dia 11 de juny a la Universitat de Kansai a Osaka. 

El simposi, que va comptar amb el suport de l'Institut d'Estudis Occidentals 

de la Universitat de Kansai, proposava reflexionar sobre la interconnexió 

entre llengua i migració i com es gestiona la situació lingüística, la planificació 

i les polítiques en diferents països, especialment d'Àsia, com a resultat dels 

moviments migratoris. El programa va incloure vuit presentacions de 30 

minuts, tres  presentacions de pòster, una projecció del documental Pidgin: 

la Veu de Hawaii, i una taula rodona. Les diferents presentacions van abordar 

temes tan diversos com: llenguatge, religió i identitat en les narratives del 

personal domèstic estranger a Hong Kong; la política lingüística en un Japó 

super-envellit; Crisis de l'estabilitat de la llengua àrab per als immigrants 

àrabs; les escoles brasileres al Japó; la conservació de la primera llengua en 

https://www.youtube.com/watch?v=F4Ge_oXnGfQ
http://lenguasindigenas.mx/nahuatl-videos/item/186-ajolote.html
https://www.youtube.com/watch?v=bSJA27dPotM
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la segona generació d'immigrants als Estats Units; Migració d'Àsia Central a 

Rússia; l'alemany rabaul crioll a Papua Nueva Guinea; o l'adaptació 

sociolingüística dels castellanoparlants al Japó. 

Linguapax Àsia també va participar la 42a Conferència Internacional sobre 

Aprenentatge de Llengües de la JALT a Nagoya, Japó, del 25 al 28 de 

novembre. Dos membres de Linguapax Asia hi van celebrar una taula rodona 

i mini tallers de sensibilització.  

• Veure informació i fotografies publicades a: 
http://www.linguapax.org/archives/exit-del-simposi-de-linguapax-
asia-2016 

  

http://www.linguapax.org/archives/exit-del-simposi-de-linguapax-asia-2016
http://www.linguapax.org/archives/exit-del-simposi-de-linguapax-asia-2016
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PRESÈNCIA EN 
TRIBUNES 
INTERNACIONALS 
 

Durant 2016, Linguapax ha reforçat la seva presència en escenaris 

internacionals rellevants en el seu àmbit d’acció: la promoció de la diversitat 

lingüística del món. Al marge de la projecció internacional de les activitats de 

l’entitat (via la seva xarxa de delegacions), destaquem tot seguit, les accions 

més rellevants en aquest apartat, per a la promoció de la feina 

d’internacionalització feta des de Catalunya com a única entitat del territori 

especialitzada en aquest sector: 

Conferència sobre política lingüística i 
planificació a Myanmar  
Per primera vegada en la història, Myanmar va celebrar una Conferència 

internacional sobre polítiques lingüístiques en contextos multiculturals i 

multilingües, organitzada per la Universitat de Mandalay, del 8 a l’11 de 

febrer 2016.  Organitzada pel Ministeri d’Educació, la convocatòria va ser 

part de la iniciativa “Llengua, Educació i Cohesió Social” (LESC), amb el suport 

de la UNICEF, en col·laboració amb la Universitat de Melbourne. Més de 300 

participants dels sectors acadèmics, educatius i lingüístics van compartir les 

seves experiències, èxits i desafiaments en matèria d’educació multilingüe, 

política lingüística i cohesió social. Maya Khemlani David, Premi Linguapax 

2007 i membre del Consell Assessor de Linguapax hi va representar l'entitat 

amb una ponència sobre les llengües nacionals com a mitjà d'instrucció.  

• ponència de Maya Khemlani David: http://www.linguapax.org/wp-
content/uploads/2016/02/MayaDavid_NATIONAL-LANGUAGE-AS-
AMEDIUM-OF-INSTRUCTION.pdf 

 

http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2016/02/MayaDavid_NATIONAL-LANGUAGE-AS-AMEDIUM-OF-INSTRUCTION.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2016/02/MayaDavid_NATIONAL-LANGUAGE-AS-AMEDIUM-OF-INSTRUCTION.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2016/02/MayaDavid_NATIONAL-LANGUAGE-AS-AMEDIUM-OF-INSTRUCTION.pdf
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Nacions Unides 
Participació de LINGUAPAX en la trobada internacional convocada per 

Language and the United Nations, grup de treball dedicat a observar i fer 

recomanacions sobre política lingüística en el marc de  les estructures de 

treball de Nacions Unides. El SYMPOSIUM ON LANGUAGE AND THE 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS, va tenir lloc a la ciutat de Nova York els 

dies 21 i 22 d'abril de 2016. Linguapax hi va intervenir, a través de la seva 

directora de programes, Alícia Fuentes-Calle, amb la presentació de “Pax 

Linguistica and preservation of linguistic diversity revisited”.  

• Vegeu la noticia publicada per Linguapax el 28/04/16: 
http://www.linguapax.org/archives/language-symposium-
discusses-sustainable-development-goals%e2%80%8f 

Smithsonian Center for Folklife 
Presentació de Linguapax davant del Smithsonian Center for Folklife and 

Cultural Heritage, Washington DC, el 19 d'abril.  Es tracta d'una xerrada 

promoguda per la Delegació del Govern als Estats Units i l’Institut Ramon Llull 

en el marc de les activitats de sensibilització i promoció que organitza el 

Centre. 

• Vegeu la noticia publicada per Linguapax: 
http://www.linguapax.org/archives/xerrada-dalicia-fuentes-calle-
al-smithsonian-center-for-folklife-and-cutural-heritage 

 

Con a conseqüència dels primers contactes fets a Washington, s'organitza 

una trobada de la Junta de Linguapax amb el director i subdirector de 

l’Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage durant el mes 

d’octubre a Barcelona. Es fa una proposta sobre la pluralitat d’enfocaments en 

matèria de preservació i revitalització, qüestió de la qual Linguapax ofereix un 

mirador permanent a través de la seva xarxa internacional de delegacions.  

 

http://www.linguapax.org/archives/language-symposium-discusses-sustainable-development-goals%e2%80%8f
http://www.linguapax.org/archives/language-symposium-discusses-sustainable-development-goals%e2%80%8f
http://www.folklife.si.edu/mission-and-history/cfch-strategic-plan/smithsonian
http://www.folklife.si.edu/mission-and-history/cfch-strategic-plan/smithsonian
http://afersexteriors.gencat.cat/en/representacio_a_l_exterior/delegacio_del_govern_als_estats_units
http://www.llull.cat/offices/ny/
http://www.linguapax.org/archives/xerrada-dalicia-fuentes-calle-al-smithsonian-center-for-folklife-and-cutural-heritage
http://www.linguapax.org/archives/xerrada-dalicia-fuentes-calle-al-smithsonian-center-for-folklife-and-cutural-heritage
http://www.folklife.si.edu/mission-and-history/cfch-strategic-plan/smithsonian
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Federació Mundial d'Associacions per a la 
Formació del Professorat 

Presentació de LINGUAPAX, per part de la presidenta, Mònica Pereña, a la 

Federació Mundial d’Associacions per a la Formació del Professorat (WFATE). 

Aquesta associació fomenta la col·laboració internacional entre  institucions 

i les associacions per tal de promoure la investigació educativa i el 

desenvolupament professional dels docents i va celebrar la seva conferència 

bianual a Barcelona del 20 al 23 d’abril proppassat. El tema central de la 

Conferència era “la innovació en la formació del professorat en un context 

global”. 

UNESCO 
Per indicació dels responsables dels diferents sectors de la UNESCO que van 

participar a la reunió dels delegats de Linguapax Afrika a la seu de la UNESCO, 

el desembre del 2015 (Àfrica, Ciències, Comunicació, Cultura, i Educació), 

s'han iniciat els tràmits de sol·licitud d'admissió de Linguapax a la categoria 

d'organització amb relacions oficials amb la UNESCO. La sol·licitud és 

plenament justificada pels orígens de Linguapax, creat com un programa de 

la UNESCO (Kiev, 1987), i codirigit per la UNESCO i el Centre UNESCO de 

Catalunya fins a la desvinculació d'aquesta organització coincident amb el 

seu cessament d'activitats l'any 2012. En vigília del 30e aniversari de 

Linguapax, l'objectiu és reafirmar i refermar el lligam amb aquesta 

organització que és el màxim referent internacional en matèria de cultura i 

educació. La interlocutora principal de Linguapax a la UNESCO és la Sra. Noro 

Andriamiseza del Departament de l'Educació amb qui la directora de 

programes es reuneix a Nova York, el 20 d'abril.  

  

http://www.worldfate.org/
http://en.cdl.cat/wfate-barcelona2016
http://en.cdl.cat/wfate-barcelona2016
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PREMI INTERNACIONAL 
LINGUAPAX 2016   
 

Des de l’any 2002, Linguapax commemora el Dia Internacional de la Llengua 

Materna, promulgat per la UNESCO per posar en relleu la importància de la 

diversitat lingüística, anunciant aquest mateix dia el nom de la candidatura 

guanyadora del Premi Internacional que Linguapax atorga a 

lingüistes/investigadors, activistes i organitzacions de la societat civil que 

s’han distingit pel seu compromís en favor de la diversitat lingüística i 

l’educació multilingüe. 

Al 2016, el premi s'atorga, ex aequo, a dues organitzacions distants 

geogràficament i diverses en el seu enfocament de la promoció de la 

diversitat: d'una banda el Consell de l’Escola Yambirrpa i el Grup d’Acció 

Djarrma que representen 14 grups lingüístics del poble aborigen yolngu de 

Yirrkala i Laynhapuy a la regió d’Arnherm Land (Territori del Nord, Austràlia). 

De l'altra, l’Associació de Llengües Internacionals i d’Origen (International 

and Heritage Languages Association, IHLA), fundada el 1977 a Alberta 

(Canadà) per ajudar a construir un país pluricultural i multilingüe. L’IHLA lluita 

pel reconeixement dels coneixements lingüístics en les llengües d’origen a 

les escoles secundàries, pel reconeixement de les competències 

professionals del professorat en llengües d’origen, per la sensibilització dels 

joves, del públic en general i dels tècnics de l’administració i dels 

responsables polítics als valors del plurilingüisme. 

• Vegeu la notícia publicada per Linguapax el 21/02/2016 a: 
http://www.linguapax.org/archives/el-premi-internacional-
linguapax-2016-reconeix-visions-complementaries-sobre-la-
diversitat-linguistica 

La presidenta de Linguapax, Mònica Pereña, va representar l’entitat en el 

lliurament del premi a totes dues entitats en els seus territoris, creant 

ocasions per ampliar la xarxa internacional de l’entitat.  

http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/international-mother-language-day-2016/
http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/international-mother-language-day-2016/
http://www.linguapax.org/catala/que-fem/premi-internacional-linguapax
http://www.linguapax.org/archives/el-premi-internacional-linguapax-2016-reconeix-visions-complementaries-sobre-la-diversitat-linguistica
http://www.linguapax.org/archives/el-premi-internacional-linguapax-2016-reconeix-visions-complementaries-sobre-la-diversitat-linguistica
http://www.linguapax.org/archives/el-premi-internacional-linguapax-2016-reconeix-visions-complementaries-sobre-la-diversitat-linguistica
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Durant el mes d'agost, amb motiu del lliurament del premi a les escoles 

Yambirrpa a Austràlia, la presidenta va aprofitar el seu desplaçament per 

reunir-se amb els membres del comitè científic de Linguapax al continent, 

Denis Cunningham (membre històric de l'associació i expresident de 

l'Associació Internacional de Professors de Llengües) i Joseph Lo Bianco 

(autor de la Política Lingüística Nacional Australiana) i amb les autoritats 

educatives del Territori del Nord.  

La cerimònia del lliurament del premi va tenir lloc el 19 d'agost al El Centre 

d’Art  Buku Larrngay de Yirrkala. Uns càntics i danses tradicionals van 

acompanyar els missatges de reconeixement als antics líders i a totes les 

persones que han contribuït al manteniment de la llengua i la cultura Yolngu 

i als que ho faran en el futur. 

• Vegeu la notícia i galeria de fotografies publicades per Linguapax el 
19/08/2016 a: http://www.linguapax.org/archives/lliurament-del-
premi-internacional-linguapax-2016-a-yirrkala 

Durant el mes d'octubre, amb motiu del lliurament del premi a l'Associació 

canadenca IHLA, la presidenta de Linguapax es va poder reunir amb els 

representants d'entitats membres de la IHLA, i altres associacions i grups 

universitaris de recerca sobre les llengües indígenes del país. També hi va 

tenir l'ocasió de presentar el model educatiu català i les seves iniciatives de 

promoció del plurilingüisme.  

• Vegeu les dues noticies publicades per Linguapax el 17/10/2016: 
http://www.linguapax.org/archives/lliurament-del-premi-
internacional-linguapax-2016-a-edmonton-canada-1a-part i el 
25/10/2016: http://www.linguapax.org/archives/entrega-del-
premi-internacional-linguapax-2016-a-edmonton-2a-part 

  

http://www.linguapax.org/archives/lliurament-del-premi-internacional-linguapax-2016-a-yirrkala
http://www.linguapax.org/archives/lliurament-del-premi-internacional-linguapax-2016-a-yirrkala
http://www.linguapax.org/archives/lliurament-del-premi-internacional-linguapax-2016-a-edmonton-canada-1a-part
http://www.linguapax.org/archives/lliurament-del-premi-internacional-linguapax-2016-a-edmonton-canada-1a-part
http://www.linguapax.org/archives/entrega-del-premi-internacional-linguapax-2016-a-edmonton-2a-part
http://www.linguapax.org/archives/entrega-del-premi-internacional-linguapax-2016-a-edmonton-2a-part
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EDUCACIÓ PLURILINGÜE 
I INTERCULTURALITAT 

Mòdul de formació 
El programa de formació de l’entitat (que compta amb el precedent del Curs 

sobre diversitat lingüística dut a terme en el marc del Centre UNESCO de 

Catalunya 2011-12) s’articula en dos formats: a) mòdul formatiu per inserir 

en el marc de programes de formació sobre cooperació i relacions 

internacionals; b) curs independent ofert online. Objectiu: complementar 

l’oferta formativa de programes de la Universitat de Nacions Unides (UNU), 

el Grau de relacions internacionals, el Postgrau de cooperació i gestió 

cultural, i altres marcs formatius del territori en matèria de relacions 

internacionals.  

Enguany, l’entitat ha treballat en la formulació definitiva de l’estructura dels 

continguts, i sobretot en la identificació dels formadors potencials a través 

de la xarxa internacional i de les cooperacions desenvolupades (reflectides 

en els apartats precedents).   

Paral·lelament, la dimensió formativa de LINGUAPAX, que inicia la seva 

execució durant 2017, s’inscriu en l’estructura de Grups de Treball en què 

s’organitza actualment l’entitat i que han estat definits durant l'any 2016.  

El programa ofereix fonaments teòrics i operatius relatius a la diversitat 

lingüística i l’educació multilingüe com a dimensió complementària a la 

formació en cooperació i relacions internacionals. 

Els continguts formatius inclouen els aspectes següents:  

• La diversitat lingüística i l’educació multilingüe en el context de les 

organitzacions internacionals. - El concepte de diversitat lingüística. 

Què implica, quin és el seu abast, on identificar-la. - Principis i 

instruments internacionals promoguts per l’Organització de les 

Nacions Unides i per la UNESCO en matèria de diversitat lingüística.  
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• La diversitat lingüística arreu del món. Comunitats lingüístiques en 

territoris d’origen. Comunitats lingüístiques i diàspora. Diversitat 

lingüística a les ciutats de destí migratori. 

• El potencial epistèmic i creatiu de la diversitat lingüística. El capital 

cultural de la diversitat lingüística i ciutats multilingües. 

• La promoció de l’educació multilingüe com a via de 

preservació/revitalització de la diversitat lingüística. 

• Eines per a la gestió de la diversitat lingüística en entorns específics. 

Actualització i desenvolupament dels materials 
pedagògics Linguapax 
En 2015 Linguapax va elaborar la unitat pedagògica Defensem els drets lingüístics 

editats, en una primera fase, en català, castellà, anglès i francès. Aquests 

materials prenien com a punt de partida els principis enunciats pel Manifest de 

Girona (2011).  El mes de desembre de 2016 va tenir lloc la signatura del Protocol 

de Donostia per a la garantia dels drets lingüístics. Era l'últim pas, fins a la data, 

en la concreció d'un instrument que permetés la implementació específica dels 

principis i valors que, abans del Manifest de Girona, ja havien estat prefigurats a 

la Declaració Universal de Drets Lingüístics (Barcelona, 1996).   

Linguapax inicia amb aquest projecte un diàleg entre el Protocol de Donostia i 

contextos extraeuropeus on prevalen dinàmiques alternatives de la diversitat 

lingüística i, alhora, diferents ideologies lingüístiques.   

En aquesta fase inicial, s'ha convidat a un primer intercanvi entre el Protocol (en 

particular, el seu nucli de valors) i quatre comunitats ameríndies:  cultura i 

llengua quítxua (Equador), hñahñu (otomí, Mèxic), zapoteca (Mèxic), i cultura i 

llengua ñegatú (Amazones, Brasil). Es tracta d'un estadi incipient del projecte en 

què les diverses comunitats conversen amb els plantejaments oferts pel text i 

elaboren materials per a la seva difusió entre els parlants.  

La proposta zapoteca vol desenvolupar un mapa interactiu dels territoris de 

parla zapoteca fent èmfasi, en primer lloc, en els elements autòctons distintius 

de la cultura: territori, nom propi de les varietats culturals i factors identitaris 

distintius (elements com ara la vestimenta o cuina tradicional, sovint objecte de 
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simplificacions folcloristes des de la perspectiva occidental, però consubstancial 

en la vivència pròpia de la llengua i la cultura comunicativa). Veure text annex 

"Una mirada al protocolo de Donostia para la garantia de los derechos 

lingüísticos desde la cultura zapoteca". 

El ñegatú planteja l'elaboració d'una aplicació per a telèfon mòbil que permet la 

presentació de principis relatius als drets lingüístics i el seu desplegament per 

mitjans digitals. Veure document explicatiu en català (annex) i app a l'enllaç: 

http://app.vc/paye_yega_arupi 

El quítxua i l'otomí estan explorant el desenvolupament d'iniciatives anàlogues 

en format digital.  

Aquests elements, en una segona fase de conclusió i finalització de producció, 

permetran la introducció dels continguts relatius a drets lingüístics en àmbits de 

formació, d'educació no formal i en formes de lleure autòcton de diverses 

comunitats lingüístiques com les presentades així com en ecosistemes lingüístics 

a què Linguapax té accés mitjançant la seva xarxa.   

  

http://app.vc/paye_yega_arupi
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Estudi panoràmic dels actors de la 
sociolingüística al món 
Es tracta d’un treball d’investigació inspirat en el volum Sociolinguistic and 

Language Planning Organizations, realitzat per Francesc Domínguez i Núria 

López l’any 1995. La crisi mundial ha alterat molt el perfil i la situació 

geogràfica de les institucions d’aquest sector i aquesta recerca respon a la 

necessitat d’actualitzar la base de contactes institucionals per identificar 

aliances potencials en l’àmbit internacional. Serà clau per la planificació 

estratègica de l’entitat i per enfortir el treball en xarxa del conjunt 

d’organitzacions dedicades a la protecció de la diversitat cultural i lingüística 

arreu del món. 

La primera part d’aquesta recerca, centrada en les institucions europees es 

iniciar al 2015.  

L’estudi es planteja fins a quin punt les noves coordenades geopolítiques i 

geoculturals han alterat el mapa i l’esperit de les iniciatives en favor de la 

diversitat lingüística durant les darreres dècades. A partir d’un inventari 

d’entitats i iniciatives a escala mundial, la recerca identifica tendències 

temàtiques, estructures de finançament i aliances del sector.  

L'estudi es troba ara en fase de conclusió i serà presentat durant el 2017 com 

a part del Linguapax Reviews/Informe Linguapax 2017.  

El treball fet amb l’estudi durant 2016 s’ha traduït en l’articulació del Grup 

de treball 3 de l’entitat (tant en termes de continguts com de la seva xarxa 

internacional): 

• GT3 - BALANÇ I PROSPECTIVA del moviment internacional en 

favor de la preservació i promoció de la diversitat lingüística.  

• Diagnòstic sobre l’evolució de la sensibilitat política i les 

ideologies sociolingüístiques i relatives a la diversitat 

cultural. Treball d’anàlisi (balanç i prospectiva) amb 

orientacions estratègiques per als poders públics. 

• Diversitat lingüística, història de la cultura (i geopolítica del 

coneixement) - ‘Engaged Humanities’. 
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I informarà una part substancial de les accions del Grup de treball 1: 

GT1 -  DIVERSITAT LINGÜISTICA i pau (nucli històric de LPX) 

• Fomentar i idear vies per manifestar la relació entre 

diversitat lingüística i pau; aportar perspectives pioneres 

sobre què impliquen aquests dos termes i quin és el potencial 

de la seva acció conjunta.  

• Espais geopolítics i llengües. Ordre comunicatiu holístic i 

llengües franques. En cooperació amb les comissions de 

multilingüisme/ diversitat lingüística d’organitzacions 

internacionals (UE, Consell d’Europa, ONU) en diàleg amb les 

xarxes internacionals que tenen el seu Secretariat a 

Barcelona (CGLU, Metropolis, AICE). Diversitat lingüística i 

globalització. En cooperació amb l’International Consortium 

on Language and Superdiversity (INCOLAS) -Tilburg. 

• Cooperació internacional en drets culturals i lingüístics. 

Continuació del Protocol de Donostia signat el 18 de 

desembre de 2016 en cooperació amb la xarxa internacional 

d’entitats signatàries del Protocol. Diàleg entre el Protocol i 

les delegacions territorials LPX (programa iniciat amb 

delegació LPX-Amèrica Llatina). 

• Preservació i revitalització lingüística: Xarxa de delegacions 

LPX.  

Els grups de treball són unitats d’acció de Linguapax per a l’exploració de 

l’estat de la qüestió i de l’acció prospectiva (think tanks) de línies 

estratègiques de treball. El treball conjunt dels sis GT serà presentat en 2018 

en el marc d’una trobada internacional. 
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OLÍTICA I PLANIFICACIÓ 
LINGÜÍSTIQUES 
 

Simposi internacional sobre llengües i estatus. 
L'oficialitat importa? 
El simposi, organitzat amb el suport de la Direcció General de Política 

Lingüística Barcelona i en cooperació amb l'Escola d'Administració Pública de 

Catalunya, va tenir lloc els dies 24 i 25 de novembre de 2016.  

Amb aquest simposi, Linguapax, es proposava plantejar com el marc legal i 

de polítiques lingüístiques pot contribuir a la protecció i promoció de les 

llengües pròpies. El debat va presentar, amb aquesta finalitat, tot un seguit 

d’experiències plurals i alhora comparables. 

L’evolució a escala mundial de la regulació del fet lingüístic, així com les noves 

formes que adopten les polítiques lingüístiques fan necessària l’actualització 

d’aquest debat. Així doncs, hem pogut analitzar com es fonamenten les 

decisions públiques sobre l’estatus de les llengües i quins són els elements 

jurídics i polítics que influeixen en la seva materialització. En el punt de mira, 

sempre, la identificació de solucions pràctiques aplicables a la protecció de 

la diversitat lingüística. 

Hem pogut conèixer l’experiència de països que poden aportar perspectives 

diverses al voltant de qüestions com ara : 

• Com es forgen els consensos al voltant de la determinació de 
l’estatus de les llengües? 

• Quin sentit s’atorga a l’estatus d’oficialitat o d’altres estatus jurídics 
de les llengües previstos en les constitucions o les normes legals? 

• Quina és la incidència real o pràctica del marc legal d’oficialització o 
de reconeixement d’altres estatus a les llengües en la configuració 
de la realitat lingüística, a partir del seu desplegament i aplicació 
pràctica per part dels agents polítics i socials? 

http://www.linguapax.org/archives/notes-llengues-i-estatus-loficialitat-importa/pantalla
http://www.linguapax.org/wp_20161124_003
http://www.linguapax.org/wp_20161124_005
http://www.linguapax.org/archives/notes-du-symposium-sur-le-statut-des-langues/161124_opening_perenya_colomines_franquesa2
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• En quins principis, inclosos els no legalment previstos, i a través de 
quines formes d’intervenció, es manifesten les polítiques 
lingüístiques dels poders públics? 

• Quin és, si existeix, el grau de distància entre el marc legal de 
protecció de les llengües i les pràctiques dels agents polítics i socials 
implicats en la protecció de les llengües i quines raons poden 
contribuir a explicar-lo? 

• Quin tipus d’interacció o fórmules de col·laboració establertes entre 
els poders públics i els agents socials poden contribuir als objectius 
de preservació de les llengües? 

Ponents: 

1. Markku Suksi (Finlàndia)/relatora: Eva Pons 
2. Nicolas Schmitt (Suïssa) /relator: Emili Boix 
3. Miguel Ángel Verón (Paraguai) / relator: Antoni Milian 
4. Matthias Brenzinger (Sud-àfrica) / relator: Francesc Xavier Vila 
5. Ganesh Devy (Índia) / relatora: Elvira Riera 
6. Albina Nećak Lük (Eslovènia) / relator: Pere Comellas 
7. Albert Borg i Thomas Pace (Malta) / relator: Miquel Strubell 

 

Participants: 
El simposi, adreçat al públic en general, va acollir 131 participants, entre 

professionals i experts en política lingüística, 38  estudiants de disciplines 

afins, i activistes del país i de l'estranger.   

.  

 

 

 

Diversitat lingüística, noves formes culturals i 
drets emergents 

En concloure el simposi "Llengües i estatus, l’oficialitat importa?" el mateix 

25 de novembre, Linguapax va presentar la taula rodona Diversitat 

lingüística, noves formes culturals i drets emergents que s'inscriu en el marc 

del programa de Drets de Ciutadania, de l’Ajuntament de Barcelona. 

http://www.linguapax.org/catala/que-fem/simposi-llengues-i-estatus
http://www.linguapax.org/wp_20161125_002
http://www.linguapax.org/161125_pace_borg_perenya_brenzinger_argenter
http://www.linguapax.org/161125_anecak_pcomellas
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La sessió plantejava elements de reflexió al voltant dels drets que 

emergeixen en els entorns contemporanis de diversitat d’alta intensitat: de 

diversitat cultural i particularment lingüística tant a escala offline com online. 

L’objectiu era presentar les eines que s’hi posen en joc – polítiques i drets, 

tant culturals com lingüístics –, tot contrastant contextos culturals on la 

diversitat obeeix a lògiques distintes. Es fan entrar en diàleg les perspectives 

següents: 

• La diversitat viscuda des de diferents entorns geolingüístics: amb  

Matthias Brenzinger. Director del CALDi – Centre per a la diversitat 

lingüística africana (University of Cape Town) i Ganesh Devy. 

Director de l’Acadèmia Adivasi a Tejgadh, Gujarat, i autor de 

l’Informe lingüístic d’Índia (2010). 

• Drets i polítiques lingüístiques. Amb la participació de Miquel 

Strubell, membre del Comitè Científic del Protocol per Garantir els 

Drets Lingüístics (Kontseilua) i vocal de la Junta de Linguapax. 

• Drets i polítiques culturals. Amb la participació d’Eduard Miralles, 

president de la Fundació INTERARTS. 

 

Proposta per al tractament de les llengües de la 
immigració en les comunicacions municipals 
Linguapax vol contribuir a fer visible la riquesa que la diversitat lingüística i 

cultural de la immigració aporten a la ciutat i alhora, promoure accions que 

orientades a la participació i al manteniment d'aquesta diversitat des d'una 

perspectiva d'un multilingüisme igualitari i equitatiu. Una manera de 

contribuir a fer viable i visible la diversitat de llengües i cultures que conviuen 

a Barcelona, és per mitjà d'unes orientacions i propostes per al tractament 

de les llengües en les comunicacions municipals que d'una banda reforcin la 

funció cohesionadora de la llengua catalana i alhora tingui en compte les 

llengües més parlades per la nova ciutadania. Linguapax aporta la seva 

experiència en el reconeixement i tractament de la diversitat i alhora, fa 

partícep i implica en aquest projecte la seva xarxa Linguapax Internacional.   

http://www.linguapax.org/archives/notes-llengues-i-estatus-loficialitat-importa/161125_roundatable2
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Al 2015 s'havia fet el primer esborrany d’unes orientacions sobre el 

tractament de les llengües de la immigració per part dels diferents 

departaments i unitats administratives municipals. Al llarg del 2016 s'han dut 

a terme diverses sessions informatives sobre la diversitat lingüística a 

Barcelona per presentar l’informe Linguapax 2015 i, d'altra banda, s’han 

redactat i validat fitxes informatives sobre 32 de les llengües amb més 

presència a la ciutat: Alemany; Amazic; Anglès; Àrab; Basc; Bengalí; Búlgar; 

Castellà; Francès; Fula; Gallec; Georgià; Guaraní; Hindi; Igbo; Ioruba; Italià; 

Mandinga; Occità; Paixtu; Panjabi; Portuguès; Quítxua; Romanès; Rus; 

Soninké; Tagal; Ucraïnès; Urdú; Wòlof; Xinès Mandarí; Xinès Wu. 

Els destinataris del projecte eren, en primer lloc i amb caràcter preferent, pel 

seu efecte legitimador i promotor, el conjunt de les unitats administatives 

municipals.Com a fase preliminar a un estadi posterior, s'ha començat a 

concretar orientacions per a les comunicacions multilingües de les entitats i 

organitzacions cíviques, socials, culturals i econòmiques de la ciutat en 

col·laboració amb elles. S'ha aconseguit fer conscients els participants en el 

projecte de la importància de tractament de les llengües en els processos 

d'acollida de la població estrangera a la ciutat; també posar de manifest la 

importància de la diversitat lingüística i combatre els prejudicis associats a 

les llengües; i començar a implicar els professionals de l'administració en un 

procés de canvi pel que fa a la relació amb la comunitat d'origen estranger 

(amb l'ajut de material de suport).    

Incialment centrat en la ciutat de Barcelona, l'any 2016 aquesta iniciativa es 

proposava fer visible la riquesa de la diversitat lingüística i cultural que la 

immigració aporta a altres municipis de la província i, alhora, promoure 

accions que contribueixin al manteniment d'aquesta diversitat des d'una 

perspectiva d'un multilingüisme igualitari i equitatiu. S'ha fet una expansió  

en un primer grup de set municipis de la província que presenten, després 

de la ciutat de Barcelona, els percentatges més elevats de població 

estrangera (segons l'informe: IDESCAT. Població estrangera per municipis. 

2015 Catalunya), és a dir: L'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa, 

Santa Coloma de Gramenet, Sabadell, Mataró, i Cornellà de Llobregat.  
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Amb el Linguapax Review 2014 dedicat a La gestió del multilingüisme en context 

urbà/ The Management of Multilingualism in Urban Settings Exploració del 

potencial cultural de les ciutats multilingües contemporànies. L’entitat compta 

amb una trajectòria d’accions en aquest àmbit (Urban diversity (2010, 

“Multilingual Cities and Communities of Knowledge”), Johns Hopkins Univ. Press 

and the Comparative Urban Studies Program (CUSP) at the Woodrow Wilson 

Center).  Projecte de tractament de la diversitat lingüística local en els serveis 

municipals (primera fase en la ciutat de Barcelona i extensió en xarxa 

internacional). 

 

Cimera sobre la Diversitat Lingüística a Europa i 
Protocol de Donostia 
El Comité Organizador del Protocol per a la Garantia dels Drets Lingüístics 

promogut per Kontseilua en el marc de la programació cultural de Donostia 

2016, es va reunir per última vegada el 25 d'octubre de 2016 en el Museu 

San Telmo de Donostia, donant per finalitzat el camí iniciat al març de 2015.  

La missió d'aquest Comitè Organitzador, integrat per l'UNPO, Linguapax, PEN 

International, ELEN, CIEMEN, i ECMI era "posar en marxa un procés 

participatiu, incorporant les aportacions d'agents socials de tota Europa, per 

tal d'elaborar un document amb propostes de mesures concretes per 

garantir la igualtat de les llengües, tot contribuint a la pau i la convivència; 

un document que tingui com a protagonistes les comunitats lingüístiques i 

els agents socials". Un comitè científic integrat per una vintena d'experts 

europeus va convertir les aportacions en el text del Protocol que es va 

presentar oficialment el 17 de desembre en finalitzar la Cimera de la 

Diversitat Lingüística a Europa.  Aquest acte, multitudinari i emotiu, va  acollir 

les entitats promotores del document, un nombre molt important 

d’organitzacions europees que treballen per a la promoció de les llengües 

minoritàries a Europa i una nodrida representació del teixit associatiu basc 

que es va aplegar al Palau Kursaal com a primers signants del Protocol. 

http://protokoloa.eus/es/
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Un cop finalitzada la fase d'elaboració del Protocol, ara es retornarà als 

agents socials europeus per que s'hi adhereixin i li donin un valor real. 

Vegeu la notícia publicada al web de Linguapax i més informació sobre el 

Protocol a: http://www.linguapax.org/archives/presentacio-del-protocol-

per-a-la-garantia-dels-drets-linguistics-a-donostia 

http://www.linguapax.org/archives/presentacio-del-protocol-per-a-la-garantia-dels-drets-linguistics-a-donostia
http://www.linguapax.org/archives/presentacio-del-protocol-per-a-la-garantia-dels-drets-linguistics-a-donostia
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COMUNICACIÓ 
MULTILINGÜE 
 

Linguapax Review 2016  
El Linguapax Review és una publicació periòdica de Linguapax dedicada a 

tractar temes relacionats amb la gestió de la diversitat lingüística, amb 

aportacions d’experts i d’activistes.  

El primer número publicat l'any 2010 incloïa un repàs a la història de 

Linguapax i oferia perspectives de la diversitat lingüística actual des dels 

diversos continents. El segon número es va centrar en una anàlisi 

sociolingüística de les oportunitats i reptes plantejats per la gestió del 

multilingüisme en diversos entorns urbans arreu del món, i el tercer en la 

manera com els joves i joves adults duen a terme projectes de revitalització 

lingüística.  

Aquesta nova edició se centra en el paper de les noves tecnologies de la 

informació i la comunicació en la revitalització lingüística i pretén obrir el 

debat sobre l’àmbit emergent de la diversitat lingüística digital.   

Com diu el pròleg: "els nous mitjans electrònics s'han convertit en un lloc 

important per a la interacció i la creació constant de continguts i alguns 

autors han observat un canvi de les perspectives relacionades amb l'usuari 

cap a les perspectives relacionades amb el mitjà.... " els mitjans electrònics i 

la comunicació a través d'Internet és un camp productiu i emergent per 

estudiar l'opció lingüística, que inclou les pràctiques ''translinguals" i 

alfabetitzacions vernaculars, entre els usuaris multilingües". Però, tot i les 

prometedores oportunitats que ofereixen les noves tecnologies per a la 

promoció de la llengua, és important tenir en compte les seves limitacions, i 

fins i tot les amenaces, també... En qualsevol cas, la comunicació a través dels 

ordinadors mereix una inspecció més propera, no només pel seu paper 

central en la comunicació contemporània, sinó també a causa de la seva 
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ràpida evolució, la innovació, i l'extensió, que pot tenir conseqüències 

pràctiques per l'expansió funcional de les llengües minoritzades.  

En aquesta Revista s'explora la diversitat lingüística a Internet (Claudia Soria), 

presentem una iniciativa digital continental per a la promoció de les llengües 

indígenes d'Amèrica Llatina (Genner Llanes Ortiz), i mostrem dos casos 

d'estudi de les pràctiques lingüístiques d'Àfrica i el Sud-est Asiàtic que 

il·lustren les possibilitats i limitacions de les noves tecnologies i les xarxes 

socials per a la promoció de les llengües minoritzades (Djomeni i Sadembouo 

i De Falco i Cesarano respectivament). 

D'aquest volum, pensat per ser difós en línia, també s'ha fet una edició 

limitada de la qual adjuntem un exemplar. La versió pdf. Es pot baixar 

gratuïtament de la pàgina: 

http://www.linguapax.org/catala/publicacions/linguapax-review-ca 
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RELACIONS 
INSTITUCIONALS 
 

Convenis: 
• Conveni de col·laboració amb la Generalitat a través del 

Departament de la Presidència i del Departament de Cultura (signat 

el 11/3/2015 per 4 anys).  

• Conveni de col·laboració amb l'Organització dels Estats 

Iberoamericans a Bolívia (signat el 17/09/2015) 

Afiliacions: 
• Membre fundador de la Red de Cooperación Intercultural 

Multilingüe (RECIM). 

• Membre Associat de la Federació Catalana d'Associacions i Clubs 

UNESCO. 

• Membre del Cens d’entitats de foment de la llengua. 

http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2015/07/150722_2TrobadaEntitatsCensFomentLlengua.jpg
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REUNIONS I VISITES  
 

La Junta de Linguapax es reuneix els dies 13 de gener, 11 de febrer, 15 de 

març, 17 de maig, 14 de juny, 12 de juliol, 13 de setembre, 11 d’octubre, 15 

de novembre i 13 de desembre.  

L'assemblea general ordinària de Linguapax es convoca el 5 d'abril de 2016. 

S'hi aprova la modificació dels estatuts de l'entitat, que inclou el canvi de 

nom per "Associació Linguapax International", així com la renovació dels 

càrrecs de la junta.  

Agenda de reunions i visites  
 

• 08/02/2016: Assistència a la Tercera Edició del Premi Martí Gasull 

promogut per la Plataforma per la Llengua. 

• 10/02/2016: Reunió de Carme Arenas amb Josep González Cambray, 

coordinador de l'Àrea de Cultura, Educació i Esports i la Diputació de 

Barcelona. 

• 23/02/2016: Reunió d'Alícia Fuentes-Calle amb Aurèlia Cabot Mota, 

cap de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, i 

amb Marta Cano Vera, cap del Servei de Coordinació Bibliotecària de 

la Diputació de Barcelona.  

• 25/02/2016: Reunió d'Alícia Fuentes-Calle i Amélie Ponce, amb 

Agustí Colomines, Director de l'Escola d'Administració Pública de 

Catalunya. 

• 04/03/2016: Reunió de Mercè Solé, Alícia Fuentes-Calle i Amélie 

Ponce, amb Maria Pastor i Marifé Calderón per avaluar el projecte 

sobre el Tractament de les llengües de la Immigració subvencionat 

per Interculturalitat.  

• 09/03/2016: Alícia Fuentes-Calle assisteix a la presentació del lèxic 

de llengua de signes catalana. Amélie Ponce participa a un taller 

sobre renovació dels estatuts de les associacions. 
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• 14/03/2016: Reunió d'Alícia Fuentes-Calle i Amélie Ponce amb Josep 

Cru, delegat de Linguapax Europa a Newcastle, Regne Unit. 

• 15/03/2016: Reunió de Carme Arenas i Alícia Fuentes-Calle amb 

Juanjo Arranz, Director de Programes del Consorci de Biblioteques 

de Barcelona. 

• 18/03/2016: Inici de l'estada en pràctiques d'Imma Martí, estudiant 

en Humanitats de la Universitat Internacional de Catalunya. 

• 30/03/2016: Reunió d'Alícia Fuentes-Calle amb Joan Serra Montagut, 

promotor del projecte "Ja'ab" a Yucatan, Mèxic. 

• 07/04/2016: Participació d'Alícia Fuentes-Calle en la jornada "Una 

ciutat diversa: migració i interculturalitat des d'una perspectiva de 

drets" organitzada per l'Ajuntament de Barcelona.  

• 19/04/2016: Alícia Fuentes-Calle fa una presentació de Linguapax a 

l'Smithsonian Center for Folklife a Washington, seguida d'un dinar 

amb el Director d'aquest centre, el Delegat de la Generalitat als EUA 

i el representant de l'Institut Ramon Llull a Nova York.  

• 20/04/2016: Alícia Fuentes-Calle es reuneix amb Noro Andriamiseza, 

especialista del programa de la "Division for Inclusion, Peace and 

Sustainable Development" de la UNESCO i amb els responsables de 

l’ELA (Endangered Language Alliance) a Nova York). 

• 21/04/2016: Ponència d'Alícia Fuentes-Calle en el marc del simposi 

organitzat al Church Center for the United Nations (Nova York) els 

dies 21 i 22 d'abril sobre "La llengua i els Objectius de 

Desenvolupament del Mil·lenni" . 

• 21/04/2016: Mònica Pereña participa en la inauguració del Congrés 

de la  World Federation of Associations for Teacher Education 

(WFATE). 

• 10/05/2016: Mònica Pereña, Alícia Fuentes-Calle i Amélie Ponce es 

reuneixen amb Manuel Manonelles, director general d'Afers 

Multilaterals i Europeus de la Generalitat, i amb Elisabet Guillemat, 

del mateix departament.  

• 12/05/2016: Amélie Ponce participa a una formació sobre la Llei de 

protecció de dades. 
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• 26/05/2016: Mònica Pereña, Alícia Fuentes-Calle i Amélie Ponce es 

reuneixen amb Marta Xirinachs, sotsdirectora general de Política 

Lingüística de la Generalitat.  

• 02/06/2016: Mercè Solé i Alícia Fuentes-Calle presenten l'Informe 

sobre el Tractament de les Llengües de la Immigració als tècnics de 

l'Ajuntament de Barcelona.  

• 13/06/2016: Mònica Pereña i Amélie Ponce es reuneixen amb Joan 

Martínez Vergel, Assessor del Secretari General de Presidència de la 

Generalitat. 

• 21/06/2016: Alícia Fuentes-Calle assisteix a la reunió d'entitats 

beneficiàries de subvencions de Drets i Ciutadania de l'Ajuntament 

de Barcelona. 

• 21/06/2016: José Antonio Flores Farfán, delegat de Linguapax 

Amèrica llatina representa Linguapax a la reunió anual de la RECIM 

(Red de Educación Intercultural Multilingüe) a Mèxic DF.  

• 28/06/2016: Mercè Solé convoca una reunió de tècnics de 

l'Ajuntament per presentar-los el projecte sobre el tractament de les 

llengües de la immigració. 

• 30/06/2016: Mònica Pereña es reuneix amb Neus Munté, Consellera 

de la Presidència de la Generalitat.  

• 11/07/2016: Alícia Fuentes-Calle, Eva Pons i Amélie Ponce es 

reuneixen amb Eulàlia Pla, subdirectora de l'Escola d'Administració 

Pública de Catalunya i amb l'equip tècnic que coorganitza la trobada 

Linguapax del mes de Novembre sobre llengües i estatus. 

• 15/07/2016: Alícia Fuentes-Calle es reuneix amb Marina Espasa 

coordinadora del projecte “Barcelona, ciutat de la literatura” de 

l'Ajuntament de Barcelona. 

• 20/07/2016: Alícia Fuentes-Calle es reuneix amb Marleny 

Colmenares directora de Promoció Educativa de l'Institut Municipal 

d'Educació de Barcelona. 

• 08/08/2016: Mònica Pereña es reuneix, a Melbourne, amb Joseph Lo 

Bianco i Denis Cunningham, membres del Consell Assessor de 

Linguapax. 
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• 16/08/2016: Mònica Pereña es reuneix a Darwin (Austràlia) amb 

Kathryn McMahon, responsable del Programa d'educació bilingüe 

del Ministeri d'Educació Australià.  

• 19/08/2016: Mònica Pereña participa a Yirrkala, Territori del Nord 

(Austràlia) en la cerimònia de lliurament del Premi Internacional 

Linguapax 2016 atribuït a les Escoles Yambirrpa.   

• 09/09/2016: Mònica Pereña i Carme Arenas participen, a Girona, a 

l'acte de presentació del material pedagògic "Defensem els drets 

lingüístics - Manifest de Girona" amb Josep Ma. Terricabras, 

excoordinador de la comissió de seguiment de la DUDL, amb Carme 

Ramió, coautora de la Unitat pedagògica i Dolors Reig, presidenta 

d'Amics de la UNESCO de Girona. 

• 5/5/2016: Miquel Strubell participa a la darrera reunió del Comitè 

Científic del Protocol de Donostia per a la Garantia dels Drets 

Lingüístics. 

• 10/10/2016: 10/10/2016: Mònica Pereña, Alícia Fuentes-Calle i Emili Boix 

es reuneixen amb la delegació de l'Smithsonian Center for Folklife and  

Cultural Heritage integrada per Michael Mason, director, i Robert  

Leopold, sotsdirector.14-22/10/2016: Mònica Pereña es desplaça a 

Edmonton, Canada, pel lliurament del Premi Linguapax 2016 a 

l'International and Heritage Languages Association. L'estada 

coordinada per la responsable de Linguapax Amèrica del Nord, 

Olenka Bilash, inclou una sèrie de visites a entitats locals i actes de 

presentació de Linguapax i del model educatiu català.  

• 24/10/2016: Mercè Solé i Alícia Fuentes organitzen una sessió de 

presentació del Projecte sobre el tractament de les llengües de la 

immigració. 

• 24/10/2016: Mònica Pereña i Alícia Fuentes-Calle es reuneixen amb 

Joandomènec Ros, President de l'Institut d'Estudis Catalans.  

• 25/10/2016: Alícia Fuentes-Calle participa a la darrera reunió del 

Comitè Organitzador del Protocol de Donostia per a la Garantia dels 

Drets Lingüístics.  
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• 25/10/2016: Mercè Solé organitza una sessió de formació sobre el 

projecte de tractament de les llengües de la immigració.  

• 29/10/2016: Mònica Pereña participa en una taula rodona sobre 

“Educació plurilingüe i entitats socioeducatives” en el marc de la 

jornada “Plurilingüisme i diversitat cultural: una responsabilitat 

educativa compartida” de l'Institut Municipal d'Educació. 

• 08/11/2016: Reunió amb Mercè Trabé, antiga col·laboradora del 

Departament d'Ensenyament. 

• 16/11/2016: Amélie Ponce assisteix a l'acte central de la setmana 

UNESCO  

• 24-25/11/2016: Celebració del Simposi sobre "Llengües i estatus: 

l'oficialitat importa?" a l'EAPC. 

• 15-17/12/2016: Mònica Pereña, Miquel Strubell i Maria Areny 

participen en el congrés "European Language Diversity Forum" en 

què es presenta el Protocol de Donostia per a la Garantia dels Drets 

Lingüístics.  

• 19/12/2016: Mercè Solé dirigeix una sessió de presentació del 

projecte sobre el tractament de les llengües de la immigració per als 

tècnics de l'Ajuntament.  
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DADES ECONÒMIQUES 
INGRESSOS I DESPESES 2016 
 (amb IVAs) 

DESPESES   

Estructura  

Lloguers  5.259,95 €  

Telefonia, internet  1.074,00 €  

Salaris i seguretat social  32.667,62 €  

Assegurances  448,91 €  

Gestoria+notaria  880,21 €  

Despeses financeres  372,53 €  

Fungibles  1.148,35 €  

Equipament/mobiliari  48,85 €  

Subtotal estructura  41.900,42 €  

Projectes  

Transports/representació/dietes  18.522,34 €  

Premi linguapax  6.000,00 €  

Proveïdors diversos  38.106,33 €  

Subtotal projectes  62.628,67 €  

Total despeses 2016  104.529,09 €  

  

  

INGRESSOS   

Subvencions cobrades  

Subvenció DIBA 2015 /Llengües immigració  5.000,00 €  

Liquidació Generalitat /Afers Exteriors 2015  9.000,00 €  

Liquidació Generalitat / Política Lingüística 2015  6.000,00 €  

Subvenció Ajuntament /Llengües immigració 2016  5.500,00 €  

Subvenció Ajuntament /taula rodona 2016  1.500,00 €  

Subvenció DGPL per activitats 2016 (bestreta)  24.000,00 €  

Subvencions concedides pendents de cobrar   

Subvenció Afers Exteriors 2016  45.000,00 €  

Subvencio Política Lingüística 2016 (liquidació)  6.000,00 €  

Subvenció DIBA 2016 / Llengües immigració  5.000,00 €  

Altres ingressos  

Quotes socis  485,00 €  

Ajuntament BCN (article)   240,00 €  

Altres (devolucions IVA, proveïdors, inscripcions)  5.740,21 €  

Total ingressos   113.465,21 €  
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QUI SOM 
Associació Linguapax International 
Inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya sota el 
número 24740 amb data 03/05/2001. Estatuts modificats amb data 
14/03/2007 i 05/04/2016. 

NIF: G62644232 

Junta 2016 
(Assemblea del 15/04/2016) 

Presidenta: Mònica Pereña 
President honorífic: Fèlix Martí  
Secretària: Mercè Solé 
Tresorera: Eva Pons 
Vocals: Carme Arenas, Maria Areny, Emili Boix, Mònica Pereña, Mercè Solé, 
Miquel Strubell 
 

Equip tècnic  
Direcció de Programes: Alícia Fuentes Calle 
Direcció Executiva: Marie-Amélie Ponce 
Estudiant en pràctiques: Imma Martí Mora 
 

Comitè assessor 
PRESIDENTA HONORÀRIA:  

• Vigdís Finnbogadóttir, expresidenta d’Islàndia 

MEMBRES 

• Anvita Abbi - Centre de Lingüística de la Universitat Jawaharlal Nehru 
de Nova Dehli, Índia 

• Malika Ahmed Zaid Chertouk - Université Mouloud Mammeri, Tizi 
Ouzou, Algèria 

• Susana Cuevas - Institut Nacional d'Antropologia i Història, Mèxic 

• Denis Cunningham - Federació Internacional de Professors de 
Llengües Vives, Austràlia 

• Maya Khemlani David - Facultat de Llengües i Lingüística Universal 
de Malaia, Malàisia 

• Ganesh Devy - Institut Dhairubhai Amabni, Índia 

• François Grin - professor, Université de Genève, Suïssa 

• Björn Jernudd - consultor independent, Suècia i EUA 
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• M. Carme Junyent – Departament de Lingüística General de la 
Universitat de Barcelona i Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades 
(GELA) 

• Jon Landaburu - Ministeri de Cultura de Colòmbia 

• Joseph Lo Bianco - Escola Superior d'Educació de la Universitat de 
Melbourne, Austràlia  

• Luis Enrique López - director de PACE (Programa para el Avance de la 
Calidad Educativa), Guatemala 

• Bartomeu Melià - Comissió Nacional de Bilingüisme, Paraguai 

• Dónall Ó Riagáin - consultor independent, d'Irlanda 

• Joseph Poth - consultor independent, França (antic director de la 
Divisió de Llengües de la UNESCO) 

• Ignace Sanwidi - expert en educació, Burkina Fasso (mort el 
14/09/2016 ) 

• Joseph Sheils – antic director, Divisió de Política Lingüística, Consell 
d'Europa, Estrasburg, França 

• Miquel Strubell i Trueta – sociolingüista, professor, Universitat 
Oberta de Catalunya 

• Carles Torner - escriptor, Catalunya, director del PEN International 

• Tasaku Tsunoda - Universitat de Tòquio 

• Fernand de Varennes – rector Facultat de dret de la Universitat de 
Moncton, Canadà, i conseller de l’Observatori Internacional de Drets 
Lingüístics, Canadà 

• Jean-Jacques Van Vlasselaer - Universitat de Waterloo, Canadà. 

 

Delegacions 
• Linguapax Afrika  

Étienne Sadembouo, Camerun (coordinador continental). Amb seu a 
l’ANACLAC – Associació  Nacional de Comitès de Llengües Cameruneses.  

Subdelegats: Ben Elugbe, Nigèria; Carole Bloch, Sudàfrica; Djaranga Djita Issa, 
Txad; Fary Ka Silate, Senegal; Hermas Mwansoko, Tanzània; Malika Ahmed 
Zaid Chertouk, Algèria.  

• Linguapax Amèrica Llatina  

José Antonio Flores Farfán, Mèxic. Amb seu al CIESAS (Centre d’Investigació i 
Estudis Superiors en Antropología Social), Mèxic 

• Linguapax Amèrica del Nord  

mailto:etiennesadembouo@yahoo.fr
mailto:xosen@hotmail.com
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Olenka Bilash, Canadà, Universitat d’Alberta. Coordinadora d’Estudis de 
Segones Llengües i Educació Internacional. 

• Linguapax Àsia  

Jelisava Dobovsek Sethna, Japó, Tokyo University of Foreign Studies 
(http://www.linguapax-asia.org) 

• Linguapax Euràsia 

 Bosya Kornusova, Calmúquia, professora, Kalmyk State University  

• Linguapax Europa  

Josep Cru, University of Newcastle, Regne Unit 

Sonja Novak-Lucanoviç, Eslovènia, Institute for Ethnic Studies, Ljubljana 

Frances Fister-Stoga, Eastern Europe - Instytutu Lingwistyki Stosowanej  

Maider Maraña, Jessica Domínguez, UNESCO Etxea, País Basc 

• Linguapax Pacífic 

Lluis Bernabé, Nova Caledònia 

 

ON SOM 
Carrer de Pelai, 12 – 3M 

E-08001 Barcelona  

 

Metro: Universitat 

Telèfon: +34 932 807 665  

Mail: info@linguapax.org 

Web: http://www.linguapax.org 

Twitter: @infoLinguapax 

 

 

mailto:obilash@ualberta.ca
mailto:jelisavasethna@gmail.com
http://www.linguapax-asia.org/
http://bossia2008@yandex.ru
mailto:josep.cru@ncl.ac.uk
mailto:sonja.novak@guest.arnes.si
mailto:ffister-stoga@uw.edu.pl
mailto:m.marana@unescoetxea.org
mailto:j.dominguez@unescoetxea.org
mailto:lluisbernabe@hotmail.com
mailto:info@linguapax.org
http://www.linguapax.org/

