
Dijous, 24 de novembre

9.00-9.30 · Acreditacions

9.30-10.00 · Inauguració, a càrrec d’Agustí Colomines, director de l’Escola d’Administració Públi-
ca de Catalunya; d’Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística de la Generalitat; i de 
Mònica Pereña, presidenta de Linguapax International.
10.00 - 11.00 · Sud-àfrica. Ponent: Matthias Brenzinger, director del CALDI – Centre for African 
Language Diversity, director de TALA – Arxiu de la Llengua Africana (University of Cape Town). Re-
lator: Francesc Xavier Vila, director del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació, UB.

11.00 -11.30 . pausa

11.30 - 12.30 · Malta. Ponents: Albert Borg i Thomas Pace, Consell Nacional de la Llengua Mal-
tesa. Relator: Miquel Strubell, sociolingüista i membre de Linguapax.
12.30 - 13.30 · Índia. Ganesh Devy, Fundador i director del Centre Bhasha de Recerca i Publicaci-
ons, a Vadodara, i de l’Adivasi Academy, a Tejgadh, Gujarat. Relatora: Elvira Riera, responsable de 
recerca i publicacions de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

13.30-15.00 · pausa

15.00 - 16.00 · Finlàndia. Ponent: Markku Suksi, prof. Dret Públic, Åbo Akademi University, Fin-
làndia. Relatora: Eva Pons, prof. Dret Constitucional, UB.
16.00 - 17.00 · Taula rodona “L'anglès, llengua oficial arreu?", moderada per Emili Boix, Cat. 
Filologia Catalana, UB; amb els ponents del dia. 

Divendres, 25 de novembre

9.30-10.30 · Eslovènia · Ponent: Albina Nećak Lük, Prof. Lingüística Aplicada, U. Ljubljana, i cap 
de recerca de l’Institut de Recerca Educativa de Ljubljana. Relator: Pere Comellas, Grup d’Estudi 
de Llengües Amenaçades, UB.
10.30-11.30 · Paraguai · Ponent: Miguel Ángel Verón Gómez, director de l’associació Yvy Marãe’ỹ 
i exdirector de planificació lingüística del govern de Paraguai. Relator: Antoni Milian, Cat. Dret 
Administratiu, UAB.

11.30-12.00 · pausa

12.00-13.00 · Suïssa · Ponent: Nicolas Schmitt, Institut du Fédéralisme, Université de Fribourg. 
Relator: Emili Boix, Cat. Filologia Catalana, UB.
13.00-13.30 · Conclusions, a càrrec de Joan Ramon Solé, Direcció General de Política Lingüística 
de la Generalitat. 

13.30-16.00 · pausa

16.00 - 17.30 · Taula rodona “Diversitat lingüística, noves formes culturals i drets emergents”, 
moderada per Mònica Pereña, presidenta de Linguapax. (sessió d’accés lliure) amb Matthias 
Brenzinger, director del CALDI (University of Cape Town) i Ganesh Devy, director de l’Acadèmia 
Adivasi a Tejgadh, Gujarat, que presentaran la diversitat viscuda des de diferents entorns geo-
lingüístics; amb Miquel Strubell,  en qualitat de membre del Comitè Científic del Protocol per 
Garantir els Drets Lingüístics (Kontseilua) i vocal de la Junta de Linguapax, que abordarà la pers-
pectiva dels drets i les polítiques lingüístiques; i amb  Eduard Miralles, president de la Fundació 
INTERARTS, per una perspectiva dels drets i polítiques culturals.    

LLENGÜES I ESTATUS
L’oficialitat importa?

La regulació del fet lingüístic i el desplegament 
de polítiques adreçades a salvaguardar o 
promoure l’ús de les llengües en diferents 
àmbits és avui un fenomen d’abast universal. 
La majoria de països del món inclouen clàusules 
lingüístiques en les seves constitucions. El 
concepte d’oficialitat és el més àmpliament 
utilitzat pels textos constitucionals i legals a 
l’hora de regular l’estatus de les llengües tot i 
que no és l’única fórmula que els països fan servir 
per a consignar l’estatus jurídic de les llengües 
presents en el seu territori. 

Amb aquest simposi, Linguapax, entitat dedicada 
a la preservació i promoció de la diversitat 
lingüística, es proposa plantejar com el marc 
legal i de polítiques lingüístiques pot contribuir 
a la protecció i promoció de les llengües pròpies. 
El debat presentarà, amb aquesta finalitat, 
tot un seguit d’experiències plurals i alhora 
comparables com poden ser les d’Eslovènia, 
Finlàndia, Índia, Malta, Paraguai, Sud-àfrica, i 
Suïssa.

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, 
analitzarem 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. 

Els experts convidats ens aportaran 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?

• En quins principis, i a través de quines 
formes d’intervenció, es manifesten les 
polítiques lingüístiques dels poders públics?

• Quin és 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?

Inscripcions:  Fins al 20/11 a: http://www.linguapax.org/catala/que-fem/simposi-llengues-i-estatus / 
Quota: 30 € - estudiants: 10 € / Es lliurarà un certificat d’assistència

Lloc:    Sala d’actes de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
  c/ Girona, 20 - 08010 - Barcelona
Llengües:    Hi haurà traducció simultània català/anglès 
Contacte:   info@linguapax.org

              En col·laboració amb:                                                      Amb el suport de:

Façana de la Cort Constitucional de Sud-àfrica

Programa

Simposi internacional
Barcelona, 24 i 25 de novembre de 2016

http://www.linguapax.org/catala/que-fem/simposi-llengues-i-estatus

