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Linguapax ha celebrat enguany els seus 30 anys d’activitat. Aquesta efemèride 

marcava un punt propici per dur a terme un balanç del discurs i de les lògiques 

d’acció dominants en l’àmbit de la diversitat lingüística per evitar que 

esdevinguin inèrcies acrítiques. Era alhora el moment oportú per reunir veus que 

obrin perspectives sobre les llengües del món en concordança amb les 

dinàmiques socials, culturals i tecnològiques contemporànies.   

 

 

  



 

 

2
 

Índex 
 

 

 

• Context general                  3 

• Activitat 2017 

o Espais geopolítics i llengües             6 

o El moviment mundial per a la diversitat lingüística           15 

o La cultura del multilingüisme (com a clau per  
garantir la diversitat lingüística                            18 

o Llengües i formes de creació (Art i llenguatge)                  20 

o  Premi Internacional Linguapax                          24 
 

• Gestió econòmica             26 

• Qui Som                          30 

 

  



 

 

3
 

CONTEXT GENERAL 
 

El mandat fundacional de Linguapax ha estat sempre el seu fil conductor de manera més o 

menys explícita: fomentar i idear vies per manifestar la relació entre diversitat lingüística i pau; 

aportar perspectives sobre què impliquen aquests dos termes i quin és el potencial de la seva 

acció conjunta. Aquest enfocament temàtic de l’actuació de Linguapax el vincula 

estratègicament amb la seva gènesi històrica amb la UNESCO, i alhora li permet desplegar 

accions ‘complementàries’ a les pròpies de l’organització intergovernamental. Per altra banda, 

com es pot apreciar en les línies d’acció de l’entitat, l’acció de Linguapax harmonitza 

proactivament amb el marc prefigurat per L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible1.  

Línies generals d’acció (històriques i en curs): 
• Projectes de revitalització lingüística en el terreny promoguts per les delegacions 

Linguapax i amb un èmfasi diferent en cada una de les àrees geolingüístiques: 

producció de materials educatius i literaris (en gèneres locals) en les llengües 

autòctones (Amèrica Llatina); llançament de campanyes d'alfabetització i promoció de 

la lectura (Àfrica); promoció de les llengües locals en el paisatge lingüístic i la vida 

cultural local (Pacífic); observació i reflexió sobre la diversitat lingüística en grans àrees 

urbanes (Àsia), etc. 

• Promoció de l'educació i la cultura multilingües i elaboració de materials didàctics que 

difonen els valors de la diversitat lingüística i cultural, com ara l'edició de publicacions 

bilingües a Mèxic, en col·laboració amb l'Institut Nacional de Llengües Indígenes, o les 

unitats didàctiques Linguapax aplicades a les escoles de la xarxa d'escoles Associades a 

la UNESCO. Actualment, adaptació a diversos contextos lingüístics i culturals del 

Protocol de Donostia 2016 (darrera concreció del debat internacional al voltant de la 

Declaració Universal de Drets Lingüístics 1996). 

• Mantenir viu i obert el debat sobre diversitat lingüística, innovació cultural i 

multilingüisme. Fer explícit el potencial de la diversitat lingüística en la generació 

d’altres formes del coneixement i de la producció cultural. Organització de trobades 

internacionals, seminaris d'experts, cursos de sensibilització i tallers de formació.  

• Assessorament en gestió de la diversitat lingüística:  

                                                                    
1 Alguns dels Objectius de Desenvolupament Sostenible aprovats per l'Assemblea General de les Nacions Unides per al 

període 2015-2030 fan referència directa a les llengües com a factor de desenvolupament sostenible: Llengua i 

educació de qualitat (Objectiu 4); Llengua i educació en llengua materna (Objectiu 4); Llengua i igualtat de gènere 

(Objectiu 5); Llengua i creixement econòmic (Objectiu 8); Llengua i reducció de les desigualtats (Objectiu 10); Llengua, 

pau i justícia (Objectiu 16); Les ONG i la política lingüística en relació amb els ODS.  
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o Al llarg de la seva història, Linguapax ha dut a terme missions d'assessorament 

davant els governs de Xina, Brasil, Paraguai i Bolívia.  

o Gestió de la diversitat lingüística en ciutats multilingües. Projecte en curs 

“Tractament de les llengües de la immigració en les comunicacions municipals” 

(amb l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona). 

o Linguapax i els drets lingüístics. De la Declaració Universal de Drets Lingüístics, 

Barcelona 1996, al Protocol de Donostia, desembre 2016. 

• Premi internacional Linguapax. El premi, únic en el seu gènere al món, és atorgat 

anualment com a reconeixement a la tasca excepcional d'individus o entitats a favor de 

la diversitat lingüística i l'educació multilingüe.  

 

ACCIONS 2017  
S’estructuren al voltant d’una selecció de línies d’acció que, vehiculades per diversos grups de 

treball, seran la base d’una trobada internacional durant el 2018. Aquesta trobada servirà alhora 

per tancar la celebració dels 30 anys de Linguapax, i proposa “re-iniciar” l'entitat en un moment 

en què el debat sobre la diversitat lingüística està adoptant un nou gir. Un nou enfocament 

condicionat, sobretot, pels canvis en el paradigma de la comunicació i en les estructures 

sociodemogràfiques a escala global. 

Els grups establerts són:  

GT1 ESPAIS GEOPOLÍTICS I LLENGÜES 
En aquesta línia, volem explorar vies per manifestar la relació entre diversitat lingüística i pau 

(mandat fundacional de Linguapax); aportar perspectives actualitzades sobre què impliquen 

aquests dos termes i quin és el potencial de la seva acció conjunta. Hi abordarem l'ordre 

comunicatiu holístic; la cooperació internacional en drets culturals i lingüístics; la preservació i 

revitalització lingüística;   

GT2  EL MOVIMENT MUNDIAL PER A LA DIVERSITAT LINGÜÍSTICA 
Com a balanç de 30 anys d'existència, Linguapax vol fer un diagnòstic sobre l’evolució de la 

sensibilitat política i les ideologies sociolingüístiques relatives a la diversitat cultural i lingüística. 

Una anàlisi crítica de com aquest moviment de sensibilització i activisme ha anat en paral·lel 

amb els moviment de protecció de la biodiversitat (ecologisme),  dels drets humans emergents 

(culturals i lingüístics), etc.  

GT3  CULTURA DEL MULTILINGÚÍSME (COM A CLAU PER GARANTIR 
LA DIVERSITAT LINGÜÍSTICA 
Abordem l'educació plurilingüe i en multilingüisme. Promoure i fer assequible, per a la majoria 

de la població, un model educatiu que tingui en compte les múltiples competències pròpies de 

la ciutadania global, d'acord amb el programa de la UNESCO, Global Citizenship Education. 
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Aquest repertori inclou necessàriament no només el coneixement instrumental de diverses 

llengües (poliglòssia), sinó un procés de sensibilització en la diversitat d’ideologies lingüístiques 

(representacions i experiències de la llengua) i comunicatives del món i en com aquestes 

informen diversos vectors de la cultura. 

GT4 LLENGÜES I FORMES DE CREACIÓ  (ART I LLENGUATGE) 
Explorar i difondre el potencial de la diversitat lingüística per generar formes i pràctiques 

culturals noves o emergents (en l’àmbit comunicatiu, artístic, relacional, etc.) a partir de la 

interacció dels múltiples sistemes lingüístics i cultures comunicatives. 

GT5 LLENGÜES, TECNOLOGIES I CULTURA DIGITAL 
Les llengües davant del paradigma contemporani de la comunicació: evolució del llenguatge en 

el diàleg home-màquina, i implicacions per als escenaris de comunicació en entorns cada cop 

més digitalitzats. En cooperació amb Global Voices (moviment d’activistes per a la diversitat 

lingüística que activa la presència a internet de les llengües indígenes i absents de l’entorn 

digital), aquest GT farà d’observatori i activador de la presència digital de les llengües menys 

presents.  
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ESPAIS GEOPOLÍTICS I 
LLENGÜES 
 

EL MULTILINGÜISME URBÀ 
 

PROPOSTA PER AL TRACTAMENT DE LES 
LLENGÜES DE LA IMMIGRACIÓ EN LES 
COMUNICACIONS MUNICIPALS 
Linguapax desenvolupa, des del 2015, i amb el suport de 

l'Ajuntament de Barcelona, de la Diputació de Barcelona i de la 

Generalitat de Catalunya, un projecte destinat a fer visible la riquesa 

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

accions que contribueixin al manteniment d’aquesta diversitat des d’una perspectiva d’un 

multilingüisme igualitari i equitatiu. Una manera de contribuir a fer viable i visible aquesta 

diversitat 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 tinguin en compte les llengües més parlades per la nova ciutadania. 

Després d'una diagnosi inicial i la identificació de bones pràctiques en altres ciutats del món, es 

va organitzar sessions de sensibilització i pilotatge i la implementació d'una proposta en altres 

unitats i departaments municipals. També es va elaborar material de suport sobre les llengües 

més parlades a la ciutat de Barcelona. Veure l’informe de la primera fase del projecte: 

Informe_Fase1 

Es poden descarregar els fitxers amb la informació recollida sobre diverses llengües parlades a 

la ciutat de Barcelona: Alemany, Amazic, Anglès, Àrab, Basc, Bengalí, Búlgar, Castellà ,Fula, 

Francès , Gallec, Georgià, Guaraní, Hindi, Igbo, Ioruba, Italià, Mandarí, Mandinga , Occità, 

Paixtu, Panjabi, Portuguès, Quítxua, Romanès, Rus, Soninké, Tagal, Ucraïnès, Urdú, Wòlof, Wu 

Les sis noves fitxes elaborades durant l’any 2017 són: Aymara, Armeni, Bambara, Diola, Moldau, 

Serer. 

 

http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2016/07/Informe_Fase1_TractamentLlgImm.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/04/Alemany_German.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/04/Amazic_Amazigh.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/04/Anglès_English.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/04/Àrab_Arabic.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/04/Basc_Basque.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/04/Bengalí_Bengali.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/04/Búlgar_Bulgarian.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/04/Castellà_Spanish.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/04/Fula.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/04/Francès_French.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/04/Gallec_-Galician.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/04/Georgià_Georgian.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/04/Guaraní_Guarani.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/04/Hindi.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2016/07/IgboSim.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/04/Ioruba_Yoruba.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/04/Italià_Italian.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/04/Mandarí_Mandarin.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/04/Mandinga_Mandinka.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/04/Occità_Occitan.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/04/Paixtu_Pashto.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/04/Panjabi_Punjabi.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/04/Portuguès_Portuguese.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/04/Quítxua_Kichwa.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/04/Romanès_Romanian.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/04/Rus_Russian.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/04/Soninké_Soninke.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/04/Tagal_Tagalog.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/04/Ucraïnès_Ucrainian.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/04/Urdú_Urdu.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/04/Wòlof_Wolof.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/04/Wu.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2016/07/Aimara_def.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2016/07/Armeni_def.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2016/07/Bambara_def.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2016/07/Diola_def.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2016/07/Moldau_def.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2016/07/Serer_def.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2015/06/llengües-immigració-projecte-BCN.jpg
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CONSTRUINT COMUNITATS DIVERSES BASADES 
EN VALORS COMPARTITS 
Els dies 27 i 28 de març, la ciutat de Limassol, Xipre, és l’escenari 

del congrés “Construint comunitats diverses basades en valors 

compartits – l’enfocament de les cultures interculturals”, 

organitzat pel Consell d’Europa per discutir sobre el valor afegit 

de l’enfocament d’Integració Intercultural per promoure els drets 

humans, i altres valors europeus clau en societats diverses. L’esdeveniment inclou una taula 

rodona amb alcaldes de la Xarxa de Ciutats Interculturals i tallers per examinar diferents 

enfocaments i definir pautes comunes per a les polítiques locals. 

El Consell d’Europa, coneixedor de la iniciativa duta a terme per l’Ajuntament de Barcelona 

en col·laboració amb Linguapax sobre el tractament de les llengües de la immigració en les 

comunicacions municipals, convida la directora de Linguapax a compartir la seva 

experiència i plantejar noves reflexions en el panell de discussió sobre “Desafiaments i 

enfocaments de la diversitat en l’educació i les llengües des del punt de vista del Conveni 

marc per a la protecció de les minories nacionals i les ciutats interculturals”. 

 

COOPERACIÓ EN DRETS LINGUÍSTICS 
 

MÒNOGRÀFIC DE LA REVISTA DE LLENGUA I 
DRET 
La Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, inclou en 

el seu número 67 (juny 2017) una secció monogràfica sobre l’estatus 

jurídic de les llengües en el dret comparat. La secció recull els textos 

de les ponències presentades en el simposi internacional “Llengües 

i estatus. L’oficialitat importa?”, organitzat per Linguapax en 

col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, a Barcelona, els dies 24 i 25 de 

novembre de 2016. 

En paraules d’Eva Pons, directora de la revista i membre de la junta de Linguapax, “amb 

l’organització del simposi internacional i la publicació d’aquesta secció monogràfica es 

compleix simultàniament el mandat fundacional de Linguapax, d’identificar estratègies que 

facilitin el diàleg i la comprensió entre diferents comunitats lingüístiques, i també el de la 

Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, d’estudiar tot allò que incideix en 

l’estatus jurídic, la difusió i l’ús social de la llengua catalana”. 

 

http://www.coe.int/en/web/interculturalcities/-/conference-on-building-diverse-communities-based-on-shared-values-the-intercultural-cities-approach
http://www.coe.int/en/web/interculturalcities/-/conference-on-building-diverse-communities-based-on-shared-values-the-intercultural-cities-approach
http://www.linguapax.org/catala/que-fem/proposta-per-al-tractament-de-les-llengues-de-la-immigracio-en-les-comunicacions-municipals
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/03/limassol280317.jpg
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/06/logo_rld.jpg
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PRESERVACIÓ I REVITALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
 

 LINGUAPAX AL 1R CONGRÉS INTERNACIONAL DE 
REVITALITZACIÓ DE LLENGÜES INDÍGENES I 
MINORITZADES 
Del 19 al 21 d’abril, la Universitat de Barcelona i la Universitat de Vic 

acollen el "1r Congrés internacional de revitalització de llengües 

indígenes i minoritzades" que te per objectiu abordar des de la 

perspectiva de la recerca, la pedagogia i la pràctica la situació de les 

diverses llengües i cultures de les poblacions indígenes i minoritzades d’arreu del món.   

En aquest marc, Linguapax proposa dues taules rodones complementàries en la línia temàtica 

1 del Congrés: El valor de la diversitat lingüística, des d’una perspectiva operativa.  

1: GENERACIÓ DE CONTEXTOS PER A LA DIVERSITAT LINGÜÍSTICA: XARXES DE 
COOPERACIÓ LINGÜÍSTICA, CULTURAL I DIGITAL  
 

Aquesta taula convocada el 20 d'abril al matí a l'edifici antic de la UB presenta tres àmbits en 

què la cooperació (formació de xarxes i aliances) genera contextos per a la diversitat lingüística: 

1.La “cooperació lingüística”: xarxes internacionals de projectes / intercanvi d’experiències en 

revitalització lingüística. A càrrec d’Andoni Barreña (Garabide Elkartea, País Basc). 2.- 

La diversitat lingüística digital, amb Claudia Soria (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Pisa). 3.- 

La cooperació cultural; un domini consolidat i amb eines ben establertes que rarament entra en 

contacte amb l’esfera de la revitalització lingüística. 

2.PLURAL WAYS TO APPROACH PLURALITY (títol en anglès) 

Aquesta segona taula rodona reuneix representants de la xarxa internacional Linguapax per 

oferir una visió plural sobre les formes d’abordar la diversitat lingüística, d’acord amb les 

ideologies lingüístiques locals i les diferents estratègies de revitalització. 

Hi intervenen José Antonio Flores Farfán, delegat de Linguapax a Mèxic i membre del CIESAS;  

Maya Khemlani David, membre del Comitè Científic de Linguapax i Professora de la University 

of Malaya, Kuala Lumpur,  Mercè Solé, secretària general de Linguapax i  Josep Cru, delegat de 

Linguapax al Regne Unit, Professor de la University of Newcastle.  

• Més informació sobre aquestes taules rodones a: 

http://www.linguapax.org/archives/taules-rodones-linguapax-en-el-marc-del-1r-

congres-internacional-de-revitalitzacio-de-llengues-indigenes-i-minoritzades 

 

https://icriml.indiana.edu/about/index.html
https://icriml.indiana.edu/about/index.html
http://www.linguapax.org/archives/taules-rodones-linguapax-en-el-marc-del-1r-congres-internacional-de-revitalitzacio-de-llengues-indigenes-i-minoritzades
http://www.linguapax.org/archives/taules-rodones-linguapax-en-el-marc-del-1r-congres-internacional-de-revitalitzacio-de-llengues-indigenes-i-minoritzades
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/04/FICRIML.png
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SEMINARI INTERDEPARTAMENTAL 
D’INVESTIGADORS AMB JON LANDABURU 
 

El dia 1 de desembre, en col·laboració amb el CUSC-UB i el Grup 

d’Estudi de Llengües Amenaçades (GELA) i el suport del 

Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, 

s'organitza el primer seminari interdepartamental 

d'investigadors. Es tracta d'una sessió per debatre i compartir amb Jon Landaburu 

qüestions relatives a les llengües i cultures indígenes, des de la perspectiva de 

l’antropologia lingüística i cultural, dels ecosistemes de diversitat cultural i lingüística del 

continent americà (Colòmbia), de la seva traducció en termes de protecció jurídica. Aquesta 

sessió s'integra en el Pla de formació que Linguapax està desenvolupant. 

Jon Landaburu Illaramendi (1943), basc de nacionalitat francesa i colombiana, és un dels 

especialistes i referents més importants de les llengües indígenes de Colòmbia. Va rebre el 

Premi Linguapax 2012. Els seus àmbits d’investigació són la lingüística teòrica i aplicada, 

l’etnolingüística i la sociolingüística, sobre els quals ha publicat més de 15 llibres i una gran 

quantitat d’articles científics.   

• Més informació a: http://www.linguapax.org/archives/seminari-

interdepartamental-dinvestigadors-amb-jon-landaburu 

 

ACTIVITATS DESTACADES DE LA XARXA INTERNACIONAL LINGUAPAX 
 

Linguapax coordina des de l'any 2006 una xarxa internacional d'experts i entitats que 

comparteixen l'objectiu comú de contribuir a enfortir la identitat dels pobles especialment a 

través de les seves llengües i cultures com a un camí cap a l'entesa intercultural i la pau. Els 

membres d'aquesta xarxa col·laboren en tasques de revitalització i documentació de llengües 

amenaçades, investigació sobre educació intercultural i multilingüe, formació de docents 

enfocada a l'educació multilingüe, o l'elaboració de materials pedagògics sobre cultures i 

llengües no dominants. Hi ha delegacions de Linguapax a l'Àfrica (amb seu a Camerun i 

subdelegats a Algèria, Nigèria, Senegal, Sudàfrica, Tanzània i Txad), Amèrica del Nord (amb 

seu a Canadà), Amèrica del Sud (Mèxic), Àsia (Japó), Euràsia (Rep. de Kalmúquia), Europa 

(Polònia, Regne Unit, País Basc i Itàlia), i al Pacífic.  

 

http://www.linguapax.org/catala/que-fem/premi-internacional-linguapax/premi-2012
http://www.linguapax.org/archives/seminari-interdepartamental-dinvestigadors-amb-jon-landaburu
http://www.linguapax.org/archives/seminari-interdepartamental-dinvestigadors-amb-jon-landaburu
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/11/landaburu-685.jpg
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LINGUAPAX EUROPA 
 

Enguany, cal destacar la incorporació com a nova antena 

Linguapax Europa de Maria Olimpia Squillaci i Manuela 

Pellegrino, promotores de les llengües Greko i Griko, dues 

llengües minoritàries d’origen grec parlades al sud d’Itàlia. 

Linguapax dóna suport al seu projecte cofinançat per 

l'Smisthsonian Institution (programa SMILE) que consisteix a 

investigar i analitzar les estratègies de revitalització vigents a 

les comunitats de parla grega d’Itàlia, Griko i Greko, des dels 

anys seixanta fins a l’actualitat i explorar les repercussions 

d’aquests programes en les comunitats locals. El projecte vol 

mostrar també com el Greko i el Griko, malgrat nombroses 

similituds, mostren algunes diferències significatives. A més, 

en examinar el cas de la comunitat grega al sud d’Itàlia, el projecte proporcionarà dades 

valuoses per poder comparar les pràctiques de revitalització amb les que s’apliquen en altres 

comunitats minoritàries europees.  

D'altra banda, amb el suport del Departament d'Afers Exteriors de la Generalitat, Linguapax ha 

pogut  cofinançar amb l'entitat britànica Tribalingual un projecte de curs de greko en línia que 

es pot baixar a la pàgina: https://tribalingual.com/courses/greko-2/ 

• Més informació sobre la nova delegació Linguapax la pàgina: 

http://www.linguapax.org/catala/qui-som/linguapax-europa.  

 

LINGUAPAX ÀFRICA  
 

Les dues principals accions dutes a terme per la 

delegació Linguapax Afrika, amb seu a l'ANACLAC, i 

amb l'ajut de la Generalitat de Catalunya, durant el 

2017, han estat la formació per a la transmissió 

intergeneracional de llengües en context urbà i la 

presentació del programa informàtic RESUMAL 

(Resurrecció de les Llengües Maternes) per respondre a les necessitats d'estandardització de 

les llengües del Camerun.  

1. FORMACIÓ PER LA TRANSMISSIÓ INTERGENERACIONAL DE LLENGÜES EN 
CONTEXT URBÀ:  
Al continent africà i de manera accentuada als centres urbans altament multilingües, les 

llengües africanes van desapareixent de les pràctiques familiars i els joves es passen gairebé 

https://tribalingual.com/courses/greko-2/
http://www.linguapax.org/catala/qui-som/linguapax-europa
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exclusivament a les grans llengües de comunicació heretades de la història colonial. Per 

contribuir a frenar aquesta tendència, Linguapax Afrika organitza accions amb la voluntat 

d'exposar els joves a l'aprenentatge oral i escrit de les llengües locals, en cooperació amb  el 

comitè de la llengua ghomala' i de la llengua fe'fe'e, totes dues de la regió Oest del Camerun. 

Pel ghomala' s'organitza un curs d'alfabetització urbana per a infants i adults no parlants de la 

llengua durant 4 setmanes a les ciutats de Douala, Bafoussam, Bandjoun, Baham i Yaundé en 

què participen un miler d'alumnes en total (359 només a Yaundé).  

Per la llengua fe’fe’e, les sessions tenen lloc a les ciutats de Bafang i Yaundé. El Centre 

ANACLAC, seu de Linguapax Afrika, acull una de les formacions entre els dies 19/06 i  31 de 

juliol. Les altres sessions s'organitzen del 1/06 al 31/07 al Centre Ngousso,i  del 26/06 al 31/07 al 

Centre Tsinga. A la ciutat de Bafang se celebren del 10/07 al 31/07.   

2-INICIACIÓ A LA PRÀCTICA ESCRITA DE LLENGÜES AFRICANES EN L'ENTORN 
INFORMÀTIC.  
El tractament informàtic de dades en llengües africanes és important pel desenvolupament de 

les ortografies i per les persones que hagin d'influir en el futur de les llengües escrites, de produir 

literatura escrita i altres materials de suport per l'aprenentatge de llengües. Per això es dona 

suport al nou software anomenat RESULAM (resurrecció de les llengües maternes) i se'n fa una 

presentació al Centre ANACLAC de Lingüística Aplicada, adreçat principalment a estudiants de 

llengües africanes i lingüística de la Universitat de Yaoundé (50 participants).  

 

LINGUAPAX AMÈRICA LLATINA 
 

Linguapax Amèrica Llatina, amb seu al  Centre d'Investigacions i Estudis Superiors en 

Antropologia Social a Mèxic DF. (CIESAS) i amb el suport del Patrimoni Digital de Llengües 

Indígenes (ADLI) del Laboratori de Llengua i Cultura Víctor Franco (LLYCVF) i el CONACyT 

desenvolupa les seves activitats al voltant de tres grans eixos: 1) organització d'esdeveniments 

acadèmics, artístics i culturals, 2) producció i distribució a diverses comunitats indígenes, fins i 

tot més enllà de les seves fronteres (ex Canadà) de materials multimodals en llengües 

originàries i 3) realització de tallers de revitalització lingüística i valoració de la diversitat 

lingüística i cultural de Mèxic, adreçats a població de parla indígena i població castellanoparlant. 

 

PRIMERA TROBADA DE CREADORS EN 
LLENGÜES ORIGINÀRIES A LA CIUTAT DE 
MÈXIC 
Aquesta trobada es convoca en el marc del projecte 

Revitalització Lingüística a través de les Arts  a les 

instal·lacions del Museu d’Història de Tlalpan i a la 

Casa Chata del Centre d’Investigacions i Estudis 
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Superiors en Antropologia Social, els dies 12 i 13 d’octubre de 2017, 

a la Ciutat de Mèxic, sota els auspicis del Consell Nacional de 

Ciències i Tecnologia, de Linguapax Amèrica Llatina, de la 

Delegació de Tlalpan,i amb el suport de la Generalitat de Catalunya 

(Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 

Transparència). 

La seva finalitat era reunir un grup de creadors originaris perquè 

presentessin, davant públic general, músics professionals i especialistes en l'àmbit de 

recuperació de llengües amenaçades, la seva experiència, a l'interior i a l'exterior de la seva 

comunitat, com creadors originaris i com a promotors de la valoració i recuperació de les seves 

llengües originàries. 

Els artistes participants van ser: Morales (rap-mazateco), Juan Sant (rap-totonaco), Mixe-

Represent (rap-mixe), Celerina Sánchez i el seu projecte Blues Savi (poemes en ñuu savi), i María 

Reyna (soprano-mixe ) i el grup Tlakakilistlaltikpak “Els sons de la Terra (nahuas)”. 

• Vegeu la notícia publicada a: http://www.linguapax.org/archives/primera-trobada-de-

creadors-en-llengues-originaries-a-la-ciutat-de-mexic (inclou fotografies i vídeos) 

 

Linguapax Amèrica Llatina també fa treball de camp i organitza tallers de revitalització 

lingüística a comunitats maies de Yucatán i Quintana Roo, a Mèxic. Son activitats extraescolars 

en què els materials multimodals en llengües indígenes, produïts pel ADLI, Conacyt i Linguapax, 

són fonamentals. L'objectiu d'aquests tallers és promoure l'ús de la llengua maia yucateca. Per 

la seva realització es compta amb l'entusiasta participació d'instructors voluntaris, que animen 

el assistents a participar a través de jocs, cants, balls i embarbussaments, i així contribueixen a 

revalorar la llengua maia. 

A més dels tallers dirigits a població de parla indígena, 

s'imparteix un altre taller adreçat a nens i nenes 

hispanoparlants. La importància de dictar tallers 

d'aquesta naturalesa rau en la urgent necessitat de 

valoració del mosaic lingüístic i cultural de Mèxic, i alhora, 

de la promoció del respecte cap als altres. A partir de jocs, 

s'incentiva entre els assistents, unes reflexions 

metalingüístiques sobre el seu espanyol mexicà, que està 

fortament influenciat per la llengua náhuatl. Per no parlar 

d'altres varietats regionals de l'espanyol com l'espanyol yucateco, amb notables influències de 

la llengua maia. Aquests jocs generen molta curiositat per part dels infants, alhora que  

fomenten la valoració per la diversitat lingüística i cultural del país. 

http://www.linguapax.org/archives/primera-trobada-de-creadors-en-llengues-originaries-a-la-ciutat-de-mexic
http://www.linguapax.org/archives/primera-trobada-de-creadors-en-llengues-originaries-a-la-ciutat-de-mexic
http://www.linguapax.org/archives/primer-encuentro-de-creadores-en-lenguas-originarias-en-ciudad-de-mexico/img_0030
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Finalment, també es fa una nova impressió de 1000 exemplars del llibre 'Ityots kuej ñiw, 

ñuwindxey pouch! Joc de paraules ikoojts. Endevinalles i embarbussaments huaves de Sant 

Dionís del Mar, que serà distribuït de manera gratuïta, per mitjà de tallers de revitalització 

lingüística, en comunitats huaves, localitzades en l'estat d'Oaxaca, Mèxic, un dels llocs més 

afectats pel terratrèmol del passat 19 de setembre.   

 

LINGUAPAX ÀSIA 
 

"BILINGÜISME ARA: LES QÜESTIONS IMPERATIVES DEL BILINGÜISME I 
L'EDUCACIÓ BILINGÜE"     
Linguapax Àsia, establerta a la Universitat de Tòquio és la més antiga de les delegacions 

Linguapax, actualment dirigida per Jelisava Sethna. Una de les seves activitats far és 

l'organització, cada dos anys, d'una conferència internacional. La propera, convocada per Juny 

del 2018 tindrà per tema "Bilingüisme ara: les qüestions imperatives del bilingüisme i educació 

bilingüe". Al llarg de l'any 2017, se celebren diverses reunions preparatòries per constituir el 

comitè directiu de la jornada, identificar socis organitzadors i tancar el programa.  També 

s'organitza un taller sobre educació bilingüe al Campus Myogadani de la Universitat Tsukuba, 

el 25 de juliol, com a activitat de sensibilització al tema de la jornada 2018. Es convida el Centre 

de Recerca en Llengua de Signes de la Universitat Kwansei Gakuiin a afegir-se com a 

coorganitzador del Simposi 2018.   En la fase de convocatòria, es reben 28 propostes procedents 

de Japó, del Sud-est d'Àsia, d'Austràlia, Europa, Àfrica i els EUA. Per tal d'incentivar els joves 

investigadors, Linguapax Àsia  concedeix una beca a dos estudiants de postgrau del Japó.   

• Vegeu la convocatòria de la jornada a http://www.linguapax-asia.org i al web de 

Linguapax Internacional : http://www.linguapax.org/archives/simposi-linguapax-asia-

2018-problemes-clau-del-bilinguisme-i-de-leducacio-bilingue. 

 

PARTICIPACIÓ A LA CONFERÈNCIA ANUAL 

DE LA JALT 2017: PRESENTACIÓ, TALLER I 

MOSTRA DE MATERIALS 

La directora de Linguapax Àsia i la membre de la 

junta, Cary Duval, participen a la conferència de la 

Japan Association for Language Teaching (JALT) 

2017 dedicada a "L'ensenyament de llengües en 

una era global: configurar l'aula, configurar el món" 

que se celebra del 17 al 20 de novembre, al Centre de Congressos Internacional de la Universitat 

de Tsukuba, a Ibaraki. La seva participació inclou, entre d'altres, un taller sobre el llenguatge 

per la pau: l'ecologia lingüística a l'aula, una presentació sobre el projecte Linguapax al Fòrum 

http://www.linguapax-asia.org/
http://www.linguapax.org/archives/simposi-linguapax-asia-2018-problemes-clau-del-bilinguisme-i-de-leducacio-bilingue
http://www.linguapax.org/archives/simposi-linguapax-asia-2018-problemes-clau-del-bilinguisme-i-de-leducacio-bilingue
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Internacional i un estand de Linguapax Àsia a la Sala polivalent on els grups d'interès de la JALT 

i els seus socis internacionals van presentar  taulells d'informació. L'estand mostra a pòster amb 

fotografies d'esdeveniments i publicacions de Linguapax per celebrar els 30 anys d'existència 

de Linguapax, així com diverses publicacions i fulls d'informació de Linguapax Àsia.  

És la 10a participació de Linguapax Àsia a les conferències anuals de la JALT. Les conferències 

de la JALT ofereixen una excel·lent oportunitat per promoure la cooperació amb professors 

d'idiomes i investigadors d'altres països asiàtics que han convidat Linguapax Àsia a participar 

en les seves properes conferències. 

 

DOCUMENTACIÓ DE LA LLENGUA MIYAKOAN  

El membre de la Junta de Linguapax Àsia, Sachiyo Fujita-Round, fa un treball de recerca sobre 

la llengua en perill d'extinció de l'illa Miyako a Okinawa. Ha fet diverses visites a l'illa per parlar 

amb els informants locals i documentar la llengua i el seu patrimoni oral. Està preparant un 

vídeo d'entrevistes amb la població local que es projectarà al Simposi Linguapax Àsia 2018. 

Segons l'avaluació de Dr. Fujita-Round, aquesta llengua està més amenaçada del que informen 

alguns lingüistes de camp que no tenen en compte el ràpid canvi d'estructura social i econòmica 

a la illa, o compten com a parlants la gent que en té un coneixement passiu, és a dir que 

l'entenen però no la parlen. Tanmateix, romanen alguns parlants vius d'edat avançada (80-90 

anys) i encara estem a temps de documentar la llengua oral. Per també és necessari transmetre 

la consciència de la llengua de l'illa i els seus valors culturals a les generacions més joves, i per 

això, cal promoure l'ús de la llengua a qualsevol nivell i dissenyar un currículum escolar per 

ensenyar-la als joves que no tenen cap contacte amb aquesta llengua a casa. El lloc web creat 

per Linguapax Àsia inicialment centrat en el  folklore està ajudant als illencs a adonar-se que 

tenen una font molt rica de literatura popular.  

• Vegeu el lloc web http://miyako.ryukyu 

  

http://miyako.ryukyu/
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EL MOVIMENT MUNDIAL 
PER A LA DIVERSITAT 
LINGÜÍSTICA 
 

JORNADA 
INTERNACIONAL 
LINGUAPAX 30 ANYS 

 

PLANTEJAMENT 
Quan pensem en llengües i globalització el debat tot sovint se centra en un d’aquests dos pols: 

- com preservar la diversitat lingüística mundial (amenaçada d’extinció, durant aquest segle, en 

el seu 90%); -com aconseguir les condicions òptimes de comunicació en el món globalitzat (és 

a dir, les tecnologies que permeten l’intercanvi interlingüístic i els debats sobre l’anglès global i 

el seu poder per generar subordinacions diverses).  

Quin balanç podem fer de més de dues dècades de campanyes de sensibilització i mobilització 

internacional en favor de la diversitat lingüística? En quin punt ens trobem actualment respecte 

al coneixement i actituds de la població mundial respecte al seu patrimoni lingüístic propi i aliè? 

Quin futur podem entreveure segons les tendències que ens indica el present? Anglès, l’última 

llengua franca?  

Actualment, els paisatges lingüístics globals 

canvien de manera permanent. Com podem 

passar del debat anterior a la integració 

activa de les llengües del món en la 

imaginació del món?  

PONENTS 
SESSIÓ INAUGURAL 

Mònica Pereña, presidenta de Linguapax - Fèlix Martí, cofundador de Linguapax -  Irmgarda 

Kasinskaite-Buddeberg,  Divisió de Societats del Coneixement, Sector de la Comunicació i la 

Informació, UNESCO - Vigdís Finnbogadóttir, expresidenta d’Islàndia, Ambaixadora de Bona 

Voluntat de la UNESCO per les llengües, presidenta honorària del Comitè Científic de 

Linguapax 
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Presentació de la jornada: Alícia Fuentes-Calle, 

directora de Linguapax. 

SESSIÓ: LES DUES MIRADES MÉS 
FREQÜENTS SOBRE LA DIVERSITAT 
LINGÜÍSTICA MUNDIAL. SITUACIÓ 
ACTUAL I PROSPECTIVA 

o Presideix:  Emili Boix, catedràtic de 

sociolingüística al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, Universitat 

de Barcelona. Membre de la junta de Linguapax. 

o Peter Austin. Department of Linguistics, SOAS, University of London. "Engaging 

revitalisation: academia and beyond" (Implicar-se amb la revitalització: a l’acadèmia i 

més enllà). 

o Nicholas Ostler. Acadèmic, escriptor, president de la Foundation for Endangered 

Languages. "Linguae francae vis-à-vis contemporary geocultural contexts and 

communication environments" (Les llengües franques davant dels contextos 

geoculturals i de comunicació contemporanis) 

SESSIÓ: LA LINGÜÍSTICA CENTRADA EN L’EXPERIÈNCIA HUMANA DEL 
LLENGUATGE 

o Presideix: Miquel Strubell, sociolingüista, membre de la junta de Linguapax, president 

de la Fundació Congrés de Cultura Catalana 

o Sinfree Makoni, Pennsylvania State University. 

SESSIÓ: ESCENARIS EMERGENTS EN LA 
COMUNICACIÓ HUMANA: QUINES 
NOVES FORMES, REPRESENTACIONS I 
EXPERIÈNCIES DE LES LLENGÜES?  

o presideix: Miquel Strubel  

o Kamran Khan. Universitat de Lleida, 

"The responsibilisation of citizenship: 

monolingual tests and multilingual 

citizens" (La responsabilització de la ciutadania: proves monolingües, ciutadans 

multilingües) 

o Eddie Avila. Rising Voices (Global Voices). "Language and knowledge diversity in the 

digital media: How indigenous digital activists are leveraging the internet to revitalize 

their native languages" (Com els activistes digitals indígenes revitalitzen les seves 

llengües a través d’Internet) 

o Susan C. Herring. School of Informatics and Computing, Indiana University 

Bloomington. "Emergent forms related to digital, computer-mediated 

communication" (Formes emergents relacionades amb la comunicació digital i 

computacional) (en videoconferència per la seva incapacitat de viatjar) 

 

http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/11/DSC05708.jpg
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/10/DSC05811.jpg
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• Les sessions es van transmetre en directe per sistema streaming visible a la pàgina web 
de Linguapax : http://www.linguapax.org/archives/linguapax-30-anys-jornades-en-
directe-30-years-events-live-here.  

• Actualment, es poden baixar del Canal de Youtube de Linguapax o de la pàgina web en 
català: http://www.linguapax.org/catala/que-fem/linguapax-30-anys-congres-
internacional-la-diversitat-linguistica-al-mon, o en anglès: 
http://www.linguapax.org/english/what-we-do/world-language-diversity-old-and-
new-frontiers-emerging-scenarios, on també hi ha més informació de la jornada 
(programa en pdf, biografies dels ponents, galeria de fotografies i vídeos) . 

 
  

http://www.linguapax.org/archives/linguapax-30-anys-jornades-en-directe-30-years-events-live-here
http://www.linguapax.org/archives/linguapax-30-anys-jornades-en-directe-30-years-events-live-here
http://www.linguapax.org/catala/que-fem/linguapax-30-anys-congres-internacional-la-diversitat-linguistica-al-mon
http://www.linguapax.org/catala/que-fem/linguapax-30-anys-congres-internacional-la-diversitat-linguistica-al-mon
http://www.linguapax.org/english/what-we-do/world-language-diversity-old-and-new-frontiers-emerging-scenarios
http://www.linguapax.org/english/what-we-do/world-language-diversity-old-and-new-frontiers-emerging-scenarios
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LA CULTURA DEL 
MULTILINGÜÍSME 
 

LLENGÜES I TRADICIONS ESPIRITUALS  
 

Sempre en el marc de la commemoració 

dels 30 anys de Linguapax, es convoca una  

jornada internacional en col·laboració amb 

l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de 

Barcelona i la Generalitat de Catalunya per 

abordar la relació entre diversitat lingüística i diversitat religiosa a les ciutats globals. La jornada 

té lloc el 24 de novembre de 2017, a l'Auditori del Pati Manning de Barcelona. 

La diversitat lingüística no inclou només diversitat de codis, allò que anomenem ‘llengües’, sinó 

també una pluralitat de maneres com els humans ens representem el llenguatge i 

l’experimentem. Les tradicions espirituals i les pràctiques 

religioses que sovint se’n deriven es tradueixen en bona 

mesura en maneres pròpies de concebre i viure la 

comunicació i l’expressió humanes, la relació entre 

llenguatge, cos/ment i la dimensió espiritual que cada 

tradició manifesta. 

En aquesta jornada es reuneixen diverses veus sobre la relació entre tradicions espirituals i 

llenguatge, per fer un breu i intens recorregut per una petita selecció de qüestions: Què 

descobrim de la nostra concepció i experiència del llenguatge si ens el mirem des de la vivència 

de les tradicions espirituals?  (Jordi Pigem); Què descobrim a  la història de les religions si ens la 

mirem des de les llengües que les van vehicular i fer 

expandir? (Nicholas Ostler); En el context de les ciutats 

globalitzades, quin rol tenen els vincles religiosos dels 

joves en la seva relació amb les llengües i l’educació? 

(Vally Lytra). Com interactuen diversitat religiosa i 

diversitat lingüística a la ciutat de Barcelona? (taula amb 

diversos representants). 

• Vegeu el programa detallat, els vídeos de totes les intervencions, una galeria de 

fotografies a la pàgina: http://www.linguapax.org/catala/que-fem/linguapax-30-anys-

jornada-sobre-llengues-i-tradicions-espirituals 

http://www.linguapax.org/catala/que-fem/linguapax-30-anys-jornada-sobre-llengues-i-tradicions-espirituals
http://www.linguapax.org/catala/que-fem/linguapax-30-anys-jornada-sobre-llengues-i-tradicions-espirituals
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ENSENYAR I APRENDRE LLENGÜES EN UN 
MODEL EDUCATIU PLURILINGÜE 
El dimarts 21 de febrer del 2017, en commemoració del Dia 

Internacional de la Llengua Materna, es presenta a la Sala d’Actes 

del Departament d’Ensenyament el llibre sobre “Metodologies i 

estratègies per al desenvolupament de projectes educatius i per a la 

pràctica docent”, coordinat per Mònica Pereña, Subdirectora 

General de Llengua i Plurilingüisme i Presidenta de Linguapax. 

“Reforçar l’aprenentatge de llengües i modernitzar-ne l’ensenyament és un dels factors clau per 

augmentar la qualitat educativa", argumenta Pereña. "Modernitzar l’ensenyament de la 

llengua vol dir aprendre la llengua per comunicar-se, és a dir, fomentar l’aprenentatge funcional 

de la llengua, orientat a l’ús oral i escrit, amb independència de si es tracta d’una primera 

llengua, d’una segona llengua o d’una llengua estrangera. Perquè l’aprenentatge sigui 

significatiu i pràctic hem de passar d’aprendre llengua per acumular coneixement lingüístic a 

aprendre a fer coses amb la llengua. Es tracta de fomentar un aprenentatge competencial que 

ens serveixi per resoldre situacions i problemes de la vida real. 

La resposta a aquests reptes passa pel plurilingüisme com a objectiu personal i social, i per 

desenvolupar un ensenyament centrat en l’alumne, en què el rol del professor es modifica per 

esdevenir un guia i acompanyant de l’aprenentatge, i en què les metodologies d’ensenyament 

tendeixen a un aprenentatge integrador, vivencial, experimental i, en definitiva, competencial. 

Seguint les línies de la política educativa de la Unió Europea i del Consell d’Europa i les 

conclusions de la recerca acadèmica més recent, així com alguns exemples innovadors 

implantats a les aules, els diferents autors d’aquest llibre plantegem alguns aspectes de la 

manera d’ensenyar i d’aprendre llengües que creiem que poden ajudar els docents i els centres 

educatius a reflexionar sobre la transformació educativa que caldria per configurar un projecte 

educatiu plurilingüe i intercultural orientat a construir una societat competent lingüísticament 

i a superar amb èxit els reptes que ens planteja la societat i el món actuals. ” 

  

http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/02/presentacio21F17.gif
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LLENGÜES I FORMES DE 
CREACIÓ (ART I 
LLENGUATGE) 
 

 

LES LLENGÜES I LA CREACIÓ DE MONS 
Al voltant de la celebració del Dia Mundial de la Llengua Materna, 

l'Ateneu Barcelonès convoca, el 20 de febrer, l'acte "Les llengües i 

la creació de mons". El ponent de la Secció Llengua i Literatura de 

l'Ateneu, Àlex Cosials, convida la directora de Linguapax, Alícia 

Fuentes-Calle a exposar com les llengües poden ser emprades per 

a la invenció de mons i altres fantasies ontològiques a través 

d'alguns exemples artístics: des de la pel·lícula The Arrival i les seves fantasies lingüístiques, a 

llengües inventades tipus na’avi (Avatar), klingon… i sobretot exemples de Borges -com 

algunes de les seves Ficcions.  

DIÀLEGS AMB NGŨGĨ WA 
THIONG’O   
En el marc de la visita del reconegut 

escriptor i intel·lectual kenyà Ngũgĩ wa 

Thiong’o a Barcelona, promoguda 

pel PEN Català, el CCCB, les editorials Raig 

Verd i DeBolsillo, i Casa Àfrica, el CCCB 

acull, el dia 11 de maig, un seminari adreçat a un públic format per especialistes en estudis 

africans i postcolonials, escriptors i lingüistes. La sessió pivota sobre les relacions 

entre llibertats culturals, llengües autòctones i descolonització. Thiong’o intercanvia reflexions 

amb Simona Skrabec del Pen Català i Alícia Fuentes-Calle, directora de Linguapax, que en fa el 

resum  següent: 

Tenir coses a dir. Poder dir-les. 
 

 Totes les llengües poden expressar-nos. La 

jerarquització, el poder desigual, no és una condició 

natural de les llengües. Totes les llengües poden per fer 

sintonitzar els humans amb els entorns que habiten. 

Aquest esperit discursiu és possible, sobretot, des de 

Ngũgĩ wa Thiong’o. Ens ha anat arribant al llarg dels 

anys en formes diferents (discursos, manifestos, 

organitzacions, campanyes) a través dels seus 

múltiples hereus i missatgers, amb el to més o menys 

inert de la correcció política o de la vehemència més 

creativa. 

http://www.linguapax.org/archives/les-llengues-i-la-creacio-de-mons
http://www.linguapax.org/archives/les-llengues-i-la-creacio-de-mons
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 Wa Thiong’o va visitar Barcelona els passats 10 i 11 

maig. Va oferir una conferència massiva a l’auditori del 

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 

dimecres i un seminari sobre llengües i literatures, més 

reduït, dijous. 

 Durant el seminari wa Thiong’o es va posar, 

generosament, a disposició dels comentaris i preguntes 

que, alternativament, li vam plantejar Simona Skrabec 

(PEN Català) i jo mateixa des de Linguapax. L’autor 

kenyà va filtrar cada intervenció amb la seva mirada 

sobre la desigualtat de poder imposada entre les 

llengües i cultures, una perspectiva ben coneguda pel 

públic que el segueix des de fa dècades. Una mirada que 

també ha vist el centre fosc d’una paradoxa. Com 

subratllaria Carles Torner, director de PEN 

International, al final del seminari, la defensa de la 

seva llengua, el kikuiu, ha portat el seu nom a cada racó 

del món i ha fet celebrar la seva paraula en els centres 

(oficials) del coneixement. Tanmateix, resident als EUA 

des de fa anys, aquesta mateixa defensa l’ha expulsat 

de casa seva, d’allà on va rebre la seva llengua. 

 Wa Thiong’o ens proposava desplaçar el centre 

(Moving the Centre) en els assajos que van seguir 

Decolonising the mind (totes dues obres traduïdes avui 

al català per Raig Verd). A finals del segle XX el nostre 

vocabulari vacil·lava entre globalització, 

mundialització, glocalització i tot de paraules noves per 

recollir un punt de vista inèdit, la diversitat humana es 

feia visible de cop i alhora (una versió inesperada de 

l’Aleph de Borges) i la distància no era viscuda com ho 

havia estat fins llavors. Ser més a prop o més lluny d’un 

lloc començava a dependre ja no de la distància física 

sinó del punt de la xarxa on s’estava connectat. L’èpica 

del centre canviava de to. 

 Mirant-nos el món des de la segona dècada del 

segle XXI, sabem que el centre, des del vocabulari de 

Thiong’o, es distribueix en centres múltiples i no tots 

situats a l’Occident tradicional. Tampoc l’anglès és ni 

serà el que era, ja que el món de les llengües franques 

s’està movent cap a geografies i tecnologies de la 

relació inesperades fa un temps. Per desmuntar més 

il·lusions òptiques, Thiong’o ens insisteix en contra 

d’una percepció encara vigent: “your (small) language 

is not the Lowlands of an English (language) Heaven” 

(la teva llengua petita/ subordinada no són les terres 

baixes d’un Cel en anglès). 

 Totes les llengües poden expressar-nos. I totes les 

llengües són contemporànies. 

 Des de Linguapax, una entitat que, com moltes 

altres d’afins és deutora de l’esperit de Thiong’o, vam 

recordar les paraules d’un altre activista, el sud-africà 

Neville Alexander, membre eminent de la xarxa fins a 

la seva mort en 2012. Alexander insistia en la 

necessitat no tant de protegir oficialment com més 

llengües millor, sinó de garantir espais de comunicació 

entre les diverses llengües, promoure el que ell 

anomenava l’”habitus multilingüe”. El que el propi 

Ngugi considera l’oxigen de les cultures. La promoció 

d’ecosistemes multilingües per garantir la diversitat 

lingüística. Al capdavall, és gràcies a la llum de les 

llengües dels altres que som capaços de veure la forma 

de les nostres llengües. 

 Vam conversar sobre les llengües arribades a les 

ciutats, entre elles, desenes de llengües africanes, com 

donar-hi veu més enllà de documentar-les i exhibir-les; 

com avançar en la descolonització de l’Acadèmia, una 

qüestió central en el llegat de Thiong’o i que va donant, 

no sabem encara si de manera sostinguda, alguns 

episodis d’èxit (doctorats i tesis fets íntegrament en 

isiXhosa a Sud-àfrica, o en hawaià als EUA, per 

exemple). Descolonitzar alhora el currículum és el repte 

central. 

 S’ha parlat molt sobre la invenció d’Àfrica i de les 

llengües africanes. I amb aquest motiu en ment, vam 

apuntar el que en algun lloc wa Thiong’o anomena “el 

dret a dir el món”. Si podríem esperar una generació de 

lingüistes africans que a més de fer lingüística des del 

seu propi concepte i experiència de les llengües, 

arribessin a concebre mapes alternatius de la diversitat 

cultural i lingüística del món. 

 Els drets lingüístics — que ell va apadrinar durant 

el llançament de la Declaració a Barcelona el 1996—

responen al capdavall a una idea ben senzilla: Tenir 

coses a dir i poder dir-les. Per tenir coses a dir, i fent 

servir les seves paraules durant el seminari, assegura’t 

de tenir una base ferma:" secure the base". En termes 

postcolonials: descolonitzar la ment i pensar des dels 

propis termes. Per poder dir-les, trobar el lloc i la xarxa, 

donar poder a cada indret del mapa, desplaçar el 

centre. Exemple: no traduir radialment, sinó en xarxa, 

entre llengües petites. L’autor va destacar la feina que 

duu a terme el col·lectiu africà Jalada, d’impuls de les 

llengües a través de manifestacions artístiques i de 

traduccions d’obres entre llengües del continent, com 

ara del seu conte La revolució d’anar drets, que ha 

passat del kikuiu a altres 55 llengües. 

 L’harmonia ambiental era tal que ens va convidar a 

plantejar també preguntes incòmodes: I like hostile 

questions, because they clarify what the problem is. 

Ningú no va agafar-li el guant. 

 

 Alícia Fuentes-Calle 



INAUGURACIÓ DEL NOU CENTRE VIGDÍS 

FINNBOGADÓTTIR PER AL MULTILINGÜISME I 

L’ENTESA INTERCULTURAL 

La presidenta de Linguapax International assisteix, el 20 d’abril, a la 

inauguració de l’edifici que acull a partir d’ara el Centre Vigdís 

Finnbogadóttir per al multilingüisme i l’entesa intercultural a 

Reykjavík, Islàndia. En el decurs de la cerimònia, anomenada “Languages open up worlds” (les 

llengües obren mons), hi anuncia l’homenatge que Linguapax retrà a aquesta incansable 

defensora de la diversitat lingüística i cultural en el marc de les commemoracions del trentè 

aniversari de Linguapax al mes de novembre; acte que culminarà amb la signatura d’un conveni 

marc de col·laboració entre les dues entitats. 

El “Centre Internacional Vigdís”, que funciona sota els auspicis de la 

UNESCO des de l’any 2013, té per objectiu primer promoure el 

multilingüisme per tal d’aprofundir l’entesa, l’intercanvi i el respecte 

entre les cultures i les nacions. El centre dóna continuïtat a les 

tasques de recerca i estudis duts a terme des de l’Institut de 

Llengües Estrangeres Vigdís Finnbogadóttir a la Universitat 

d’Islàndia, i acull un centre de recollida de bases de dades 

lingüístiques, una biblioteca especialitzada amb documentació en 

tot tipus de suports, un centre d’informació i experiència virtual de la diversitat lingüística obert 

al públic, un auditori i una exposició permanent “Dialogue” dedicada a Vigdís Finnbogadóttir, 

presidenta d’Islàndia de 1980 a 1996, Ambaixadora de Bona Voluntat de la UNESCO per les 

llengües des del 1998 i presidenta honorària del Comitè Científic de Linguapax des del 2001. 

 

ALTRES MONS: IMAGINACIONS PASSADES I 
PERIFÈRIQUES DEL MÓN 

 

L’Institut de Recerca en Humanitats d’Amsterdam (Institute for 

Humanities Research, AIHR) celebra una conferència internacional 

de dos dies (6 i 7 de juliol) patrocinada pel Centre d’Estudis de la 

Globalització d’Amsterdam (ACGs) i l’Escola d’Anàlisi Cultural 

d’Amsterdam (ASCA) per explorar pràctiques culturals que, en una època d’intensa 

globalització, imaginen el món d’una altra manera, és a dir concepcions alternatives del món, 

de la terra, del globus i del planeta que sorgeixen com contrapunts de les projeccions 

hegemòniques del món i la globalització. En línia amb la nostra missió de promoció de la 

diversitat lingüística i cultural, la directora de Linguapax, Alícia Fuentes-Calle, hi presentar una 

comunicació sobre “la creació de mons i les llengües” en el panell dedicat a “Escoltar, expressar 

i sentir el món “. 

 

http://aihr.uva.nl/content/events/events/2017/07/other-globes.html
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/05/IMG-20170419-WA0006.jpg
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/04/IMG-20170419-WA0008.jpg
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/07/OtherGlobes.png
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TALLER "LES LLENGÜES DE LA MEVA VIDA" 
El 26 de setembre, en el marc del Dia Europeu de les Llengües, 

Linguapax s’associa amb el Consorci per a la Normalització 

Lingüística i l’Espai Avinyó per oferir aquest taller, conduit per 

Mercè Solé, secretaria de Linguapax, per reflexionar sobre la 

importància de les autobiografies lingüístiques. Els participants 

poden compartir en petits grups quines han estat les llengües de la 

seva vida (amb les quals han entrat en contacte per diferents vies) i com han influït en la seva 

identitat. 

 

)BABEL( 01 CONTES I LLENGÜES 
Linguapax participa, el 24 de novembre, a l'activitat 

organitzada per  l’associació de narradors Anin que reuneix 

un grup de narradors d’arreu, a Barcelona, en una taula 

rodona per mostrar diferents perspectives de l’experiència 

de la narració, acompanyada d’un tastet de contes 

multilingües,  i oferir un espai de reflexió sobre narració i art 

verbal. 

 

 

  

http://edl.ecml.at/
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/09/Llenguesdelamevavida-2.jpg
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PREMI INTERNACIONAL 
LINGUAPAX 
 

MATTHIAS BRENZINGER, 
GUANYADOR DE L'EDICIÓ 2017 
 

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. 

Enguany, entre les 24 candidatures rebudes d’arreu del món, el jurat format per quaranta 

experts internacionals ha elegit Matthias Brenzinger, reconegut acadèmic alemany, expert en 

llengües africanes, pioner en l’estudi de les llengües amenaçades i gran promotor de la 

revitalització lingüística que destaca per compaginar la recerca, l’assessorament, la 

sensibilització i el treball de camp a l’Àfrica i a l’Àsia.    

Autor de llibres de referència sobre les llengües amenaçades, ha 

participat en les tres edicions de l’Atles de les Llengües en Perill de la 

UNESCO, ha elaborat eines d’avaluació i guies pràctiques per iniciar 

programes de revitalització, així com materials educatius i plans 

d’estudis, sempre amb passió per les llengües i com-passió per les 

comunitats lingüístiques.  

Promotor d’innombrables projectes, estudis i iniciatives, va crear 

l’any 2012 el Centre per a la Diversitat Lingüística Africana (CALDI) a la Universitat de Ciutat del 

Cap per fomentar la sostenibilitat de la diversitat lingüística al continent, donant suport a les 

comunitats que més el necessiten. A tall de mostra, ha presentat fa poc un llibre trilingüe sobre 

la llengua NIuu, de la qual només queden tres parlants, plantejat alhora com un manual 

pedagògic i un document d’informació i sensibilització sobre la llengua i cultura NIuu. 

http://www.caldi.uct.ac.za/
http://open.uct.ac.za/handle/11427/17432
http://open.uct.ac.za/handle/11427/17432
http://open.uct.ac.za/handle/11427/17432
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/02/matthias-brenzinger.jpg
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/02/BookOumaGeelmeidteachesNIuu.png
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Brenzinger també va ser professor visitant a les universitats de Tòkio i Kyoto on va col·laborar 

amb africanistes japonesos, però també amb acadèmics i activistes a favor de la revitalització 

del Ryukyuan (Japó) i del Jejueo (Corea del Sud). 

La cerimònia de lliurament del Premi 

Linguapax d’enguany es convoca en el 

marc de la jornada de commemoració 

dels 30 anys de Linguapax (1987-2017), el 

23 de novembre, a l'auditori de la Casa 

Convalescència.  

L'acte és precedit d'una actuació del grup 

de cant improvitzat De Calaix. Hi 

intervenen Mònica Pereña, presidenta de Linguapax, Laura Pérez Castaño, regidora de 

Relacions Internacionals de Ajuntament de Barcelona. Fan la glossa del guardonat en Bernd 

Heine, de la Universität zu Köln. I M. Carme Junyent, Universitat de Barcelona, directora del 

GELA.  

• Més informació sobre el Premi Linguapax a: http://www.linguapax.org/catala/que-

fem/premi-internacional-linguapax 

• Més informació sobre el guardó 2017, fotografies i discursos a: 

http://www.linguapax.org/catala/que-fem/premi-internacional-linguapax/premi-2017 

 

 

 

 

 

  

http://www.linguapax.org/catala/que-fem/premi-internacional-linguapax
http://www.linguapax.org/catala/que-fem/premi-internacional-linguapax
http://www.linguapax.org/catala/que-fem/premi-internacional-linguapax/premi-2017
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GESTIÓ ECONÒMICA 
 

Linguapax és receptora de subvencions de l'administració pública.  

Les subvencions concedides per activitats 2017 sumen: 116.483,50 € 

• Generalitat de Catalunya, Afers Exteriors: 45.000,- € 

• Generalitat de Catalunya, Cultura: 30.000,- € 

• Diputació de Barcelona, Relacions Internacionals: 20.000,- € 

• Diputació de Barcelona, Cultura: 5.000,-€ 

• Ajuntament de Barcelona, Relacions internacionals: 10.000,-€ 

• Ajuntament de Barcelona, Interculturalitat: 6.483,50 € 

D'altra banda, en compliment de la Llei de transparència adjuntem a continuació el compte de  

pèrdues i ganyes i el balanç corresponent a l'any 2017: 
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QUI SOM  
 

RELACIONS INSTITUCIONALS 
 

LINGUAPAX EN RELACIONS OFICIALS AMB LA UNESCO 
La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, 

comunica, amb data 13 de juliol de 2017 la seva 

decisió d’establir un acord de col·laboració oficial 

(estatus consultiu) entre la UNESCO i Linguapax 

Internacional d’acord amb les Directrius en vigor i 

tenint en compte la seva “capacitat tècnica per 

donar suport a la tasca de la UNESCO en l’àmbit 

de l’educació per a la pau i la diversitat 

lingüística”. 

Aquest reconeixement es produeix en un moment 

assenyalat ja que Linguapax celebra enguany el 

30 aniversari de la conferència sobre 

“Ensenyament de llengües estrangeres per a la 

pau i la comprensió mútua”, convocada per la 

UNESCO a Kíev, que va donar origen al projecte 

educatiu Linguapax. El projecte va ser codirigit pel 

Sector d’Educació de la UNESCO i el Centre 

UNESCO de Catalunya fins al 2001, quan 

Linguapax es va constituir com a associació. 

La UNESCO estableix relacions de col·laboració 

amb organitzacions de la societat civil “per 

garantir una major eficàcia en les seves accions, 

d’acord amb les aspiracions de la ciutadania i amb 

vista a construir una governança global 

democràtica i equitativa“. En combinar la seva 

experiència i els seus recursos amb els de les ONG, 

la UNESCO pot “crear aliances estratègiques, 

aplicar els seus programes de manera més eficaç i 

eficient, augmentar la visibilitat i l’impacte del 

seu treball, arribar a tots els grups que haurien de 

beneficiar-se de la seva acció “. 

Per tant, es convida a Linguapax a prosseguir els 

seus esforços per promoure la diversitat 

lingüística i el multilingüisme i enfortir la seva 

col·laboració amb la UNESCO, en particular amb 

el Sector d’Educació, tenint en compte els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible i el 

Marc d’Acció Educació 2030. Linguapax també 

està convidada a participar en els propers 

esdeveniments convocats per la UNESCO com el 

Comitè de Socis No Governamentals, el 10è 

Fòrum UNESCO de la Joventut o la 39a reunió de 

la Conferència general de la UNESCO, òrgan 

director que determina l’orientació i la política 

general de l’organització, adopta el seu programa 

i pressupost. 

 

ALTRES: 
o Linguapax és membre simpatitzant de la Federació Catalana d'Associacions i Clubs 

UNESCO (FCACU) des de l'any 2016. 

o Linguapax és membre fundador de la RECIM, Red de Cooperación Intercultural 

Multilingüe (2006). 

o Linguapax és membre fundador de la plataforma Somescola (2010).  

o Linguapax forma part del Cens d'Entitats de Foment de la Llengua (2016) 

o Linguapax va signar un conveni marc de cooperació amb l'Organització dels Estats 

Iberoamericans (2015) 

http://en.unesco.org/partnerships/partnering
http://en.unesco.org/partnerships/partnering
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2017/09/DSC_0660.jpg
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ESTRUCTURA 
 

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 2017 
(Assemblea del 16/05/2017) 

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

EQUIP TÈCNIC  
Direcció: Alícia Fuentes Calle 
Gestió/Administració: Marie-Amélie Ponce 
Estudiant en pràctiques:  Gemma Pera Ros 
 

 

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 

Matthias Brenzinger - ALDI - Sud-àfrica 
(després de rebre el Premi Linguapax) 

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 

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  

http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2015/04/EstatutsNous2016_signats.pdf
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Luis Enrique López - director de PACE 
(Programa para el Avance de la Calidad 
Educativa), Guatemala 

Bartomeu Melià - membre de la Comissió 
Nacional de Bilingüisme, Paraguai 

Dónall Ó Riagáin - consultor independent, 
d'Irlanda 

Robert Phillipson - professor Emèrit 
Copenhagen Business School, Dinamarca 

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

Joseph Sheils – antic director, Divisió de 

Política Lingüística, Consell d'Europa, 

Estrasburg, França 

Tove Skutnabb-Kangas – Åbo Akademi 

University, Finland (jubilada) 

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: Gabriel Mba, Camerun; 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  

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  

Jessica Domínguez, UNESCO Etxea, País 
Basc 

Maria Olimpia Squillaci i Manuela Pellegrino 
- Llengua greko 

• Linguapax Pacífic 

Lluis Bernabé, Nova Caledònia 

mailto:etiennesadembouo@yahoo.fr
mailto:xosen@hotmail.com
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:j.dominguez@unescoetxea.org
mailto:lluisbernabe@hotmail.com


 

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:info@linguapax.org
http://www.linguapax.org/

