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MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE LINGUAPAX 2008

1. INTRODUCCIÓ

Linguapax és una organització internacional no governamental que té per missió
contribuir a la preservació i promoció de la diversitat lingüística arreu del món. El
seu objectiu principal, recollit en el seu nom, és aplegar les diferents comunitats
lingüístiques al voltant de la convicció que les llengües, com a vehicles essencials
de les expressions culturals i identitàries, poden i han de ser un factor de pau i de
comprensió intercultural.

Les activitats de Linguapax s’articulen al voltant de tres grans àrees temàtiques.
Aquestes tres grans àrees són:


la preservació de la diversitat lingüística com a patrimoni de la
humanitat;



la millora de les polítiques lingüístiques com a instruments de gestió del
pluralisme lingüístic; i



el foment d’una educació multilingüe com a base de la comprensió
intercultural i de la pau.

L’any 2008, amb la celebració de l’Any Internacional de les Llengües, ha tingut un
sentit doblement important. En primer lloc, perquè ha existit una sensibilitat
especial (fins i tot dels mitjans de comunicació) per intentar donar una mica més
d’espai a les activitats promogudes per Linguapax i per les entitats de base que
promouen la diversitat lingüística. En segon lloc, perquè la societat ha pogut
prendre consciència que el treball per les llengües no pot esdevenir-se només quan
es celebra un Any Internacional, sinó que ha de ser una activitat continuada que
permeti una major sensibilització, promoció i així, pervivència de les llengües
d’arreu del món.
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1.1.

Antecedents

Linguapax va néixer com una iniciativa de la UNESCO a partir d’una reunió
d’experts a Kiev (1987). Anys més tard i en el marc d’una reestructuració global de
l’organització, iniciada a finals de 1999, la Divisió de Llengües de la UNESCO va
anar desapareixent. El mes de març del 2001, Unescocat va fundar Linguapax, una
organització no governamental estructurada en forma de xarxa internacional, amb
seu a Barcelona, per assumir la continuïtat del projecte Linguapax, iniciat per la
UNESCO. Progressivament, el nom de Linguapax s’ha convertit en una filosofia que
orienta tant les activitats de l’organització com les dels seus collaboradors externs
dels àmbits de la sociolingüística i de l’educació lingüística decidits a continuar el
repte de respectar la diversitat lingüística i l’educació multilingüe.

1.2.

Objectius generals

El principal objectiu de Linguapax és, doncs, posar-se al capdavant i coordinar
accions i projectes, efectius i concrets, que contribueixin a una gestió equilibrada de
la diversitat lingüística a fi i efecte de promoure el multilingüisme i l’ús de les
llengües pròpies davant del repte de la mundialització i l’homogeneïtzació
lingüístiques.

Això només és possible si s’aconsegueix implicar les comunitats afectades en la
formulació, adopció, aplicació i avaluació de les polítiques de promoció i protecció
de les llengües autòctones o minoritzades. La participació efectiva d’aquestes
comunitats en les accions i projectes que es duguin a terme constitueix, doncs, un
element fonamental de cara a vetllar per una millor gestió dels recursos humans,
socials, culturals i econòmics i l’exercici d’un major control de la societat civil sobre
les institucions de govern amb vistes a garantir la igualtat de drets i l’aplicació de
polítiques de no-discriminació.

No obstant això, aquesta participació només es pot concretar dins d’un context que
respecti els valors universals dels drets humans, incloent-hi els drets lingüístics,
culturals, socials, econòmics i polítics. En la mateixa línia, també és fonamental
vincular les polítiques de promoció i protecció de les llengües amb la construcció de
societats civils cohesionades i actives, la millora de les estructures econòmiques
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locals, l’enfortiment de les xarxes de relacions socials i el desenvolupament
sostenible.

La promoció de les llengües i l’enfortiment de les societats civils poden ajudar a
reconèixer les relacions entre democràcia i identitat nacional, i a contribuir a la
promoció de valors com ara la convivència, l’establiment de sistemes educatius que
difonguin missatges de cohabitació pacífica i la posada en marxa de polítiques
generals que estimulin la prevenció de conflictes i la millora de les condicions de
vida de la població.

En aquest marc, des de Catalunya es va crear un organisme capaç de reagrupar i
d’integrar entre els seus membres persones d’entitats dedicades tant a la defensa i
a la promoció de les llengües no dominants com a la creació d’un model lingüístic
global, on convisquin en harmonia les llengües grans i les mitjanes i petites. Per
consegüent, l’experiència acumulada al llarg dels anys per Unescocat, tant per
mitjà de les activitats que li són pròpies com de les iniciatives dutes a terme des de
les càtedres UNESCO i el projecte Linguapax, justificava i avalava la creació de
Linguapax.

Les principals funcions i objectius de Linguapax són, per tant, de manera
esquemàtica les següents:
•

Agrupar, en una xarxa internacional, als principals experts en diversitat
lingüística i promoure un contacte fluid entre ells per generar dinàmiques
favorables a la promoció i el respecte de la diversitat lingüística.

•

Reunir les comunitats lingüístiques al voltant de la convicció que les llengües
són i han de ser un factor de pau i de comprensió i diàleg intercultural.

•

Promoure

la

diversitat

lingüística

en

les

instàncies

internacionals,

especialment la UNESCO, a través d’Unescocat.
•

Assessorar els responsables de política lingüística dels governs estatals o
subestatals per millorar la gestió de la diversitat lingüística.

•

Collaborar en projectes de revitalització lingüística.

•

Promoure

l’educació

multilingüe

com

a

instrument

de

comprensió

intercultural i de pau.
•

Aconseguir una major implicació de les institucions internacionals en el tema
de les llengües no dominants.
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•

Elaborar materials didàctics i documents de referència per a experts i públic
en general.

•

Articular-se amb altres xarxes internacionals, com per exemple, la RECIM
(Xarxa de Cooperació Intercultural Multilingüe).

•

Enfortir, desenvolupar i establir nous vincles amb altres entitats, organismes
i institucions que treballin sobre la mateixa temàtica o en àrees afins tant a
l’àmbit dels Països Catalans (Casa de les Llengües – Linguamón, CIEMEN,
Càtedra UNESCO en Llengües i Educació de l’Institut d’Estudis Catalans,
departaments universitaris, etc.) com internacional (EBLUL / Buró Europeu
per a les Llengües Menys Difoses, Centre de Recerca en Multilingüisme de la
Universitat de Brusselles, Acadèmia Africana de les Llengües, Fundació per
a les Llengües Amenaçades, etc.).

1.3.

Objectius específics 2008

En aquest apartat recollim, de manera esquemàtica, els objectius específics que
fixava el programa de Linguapax per l’any 2008:

- Promoure l’expansió i la consolidació de la xarxa Linguapax.
- Fomentar l’elaboració de materials didàctics multilingües.
- Relacionar la diversitat lingüística amb la cultura de la pau.
- Defensar i promoure els drets lingüístics, individuals i collectius.
- Promoure les bones pràctiques en matèria de promoció de la diversitat lingüística.
- Promoure l’elaboració i la investigació sobre polítiques lingüístiques.
- Assessorar els responsables de política lingüística dels governs estatals o
subestatals.
- Promoure l’educació intercultural multilingüe.
-

Oferir

assistència

tècnica

a

les

comunitats

lingüístiques

minoritàries

o

minoritzades.
- Facilitar la gestió de la diversitat lingüística a les ciutats on hi ha una població
important immigrada i, per tant, un nombre important de llengües diferents.
- Crear nous mecanismes de collaboració entre ONG especialitzades.
- Participar en fòrums internacionals especialitzats en les temàtiques Linguapax.
- Promoure una major articulació amb les escoles Linguapax.
- Promoure una trobada sobre llengua, identitat i religió.

5

2. RESUM DE LES ACTIVITATS LINGUAPAX 2008

2.1. Dia Internacional de la Llengua Materna i Premi Linguapax 2008

La celebració del Dia Internacional de la Llengua Materna, el
21 febrer, va ser instituït per la UNESCO a la Conferència
General de l’any 1999. Aquest dia vol contribuir a valorar les
llengües de totes les comunitats lingüístiques i a lluitar
contra les discriminacions. Els Premis Linguapax tenen
caràcter anual i s’atorguen a persones que s’hagin destacat
per una llarga i sòlida trajectòria en la defensa i la promoció
de la diversitat lingüística. El premi internacional Linguapax
2008 fou lliurat al sociolingüista sud-africà Neville Alexander, que ha treballat
durant 20 anys per establir i mantenir polítiques pel multilingüisme al seu país i
reforçar les llengües indígenes per tal que reclamin el seu estatuts legítim com a
llengües d’ensenyament i aprenentatge. Al 1983, va crear la primera organització
no governamental dedicada a aquesta tasca, anomenada National Language
Project.
El 1995, com a responsable del Language Plan Task Group
(LANGTAG), va formar part d’un important esdeveniment en la
història de la planificació lingüística a Sud-Àfrica, tot assessorant el
ministre sobre la creació d’un Pla Nacional de Llengües. Al 1992,
fou nomenat director del Projecte per l’Estudi de l’Educació Alternativa (PRAESA) a
la Universitat de Ciutat del Cap, càrrec que continua tenint a l’actualitat. Alexander
ha estat l’intellectual que ha impulsat la recerca innovadora que ha dut a terme
PRAESA sobre l’educació basada en la llengua materna i la promoció del
multilingüisme a Sud-Àfrica. Com a resultat d’aquest treball, ha esdevingut un dels
més preeminents portaveus a favor de la promoció de la diversitat lingüística a la
Sud-Àfrica post-apartheid.
El premi fou atorgat per Fèlix Martí, president honorari de Linguapax, i per Mònica
Sabata, directora de Linguapax en el marc de l’acte de cloenda de la Setmana
Intercultural de la Universitat Ramon Llull.
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Més informació a: http://www.linguapax.org/ct/premisLPX.html
2.2. Missions d’assessorament
Una de les activitats importants de Linguapax és l’oferiment d’assessorament en
matèria de política i planificació lingüístiques a governs locals, regionals i estatals
així com a altres entitats i organitzacions d’àmbit supraestatal. Durant l’any 2008
s’han dut a terme les següents missions:
2.2.1. Assessorament a Paraguai
La Comissió d’Educació de la Cambra de Diputats del Paraguai a través de la
Comissió Nacional de Bilingüisme (CNB) va sollicitar a Linguapax, ja fa uns anys,
una collaboració per elaborar la Llei de Llengües del Paraguai. Amb l’arribada del
nou govern al poder el procés d’elaboració de la nova Llei s’ha reiniciat. Així doncs,
a finals del mes de juliol es va participar en un seminari organitzat per la mateixa
CNB sobre “Polítiques de promoció de l’educació intercultural multilingüe a la regió”,
on hi van participar tècnics i experts del Paraguai, Equador, Bolívia, Argentina, i
Colòmbia. Linguapax hi participà amb diverses intervencions sobre les tasques que
duu a terme a Amèrica Llatina així com l’explicació dels processos de revitalització
lingüística. Al mateix temps el viatge al Paraguai donà l’oportunitat de dur a terme
diverses reunions amb els nous responsables del govern, entre d’altres el nou
Ministre d’Educació i diverses persones que collaboren amb entitats que estaven
promovent la nova Llei de Llengües. Finalment, el proppassat 21 de novembre es
va dur a terme l’Audència Pública per la Llei de Llengües a la Comissió de Cultura,
Educació, Culta i Esports de l’Honorable Cambra de Senadors de la República del
Paraguai.

2.2.2. Assessorament a la Red de Cooperación Intercultural Multilingüe
(RECIM)
Aquesta xarxa, creada a partir de la iniciativa de la Comissió Nacional de
Bilingüisme del Paraguai, estava integrada per representants dels Ministeris
d’Educació o Cultura del mateix Paraguai, Bolívia, Perú i Equador. Durant l’any
2006, Linguapax es va incorporar al Consell Directiu de la xarxa i durant el 2007 i
2008 s’ha treballat per la incorporació de Brasil, Argentina, Colòmbia i Mèxic. L’any
2008 s’han dut a terme dues reunions de la RECIM. La primera a Quito (abril de
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2008) a la qual va assistir una representant de Linguapax. La reunió va permetre
dur a terme una avaluació d’un projecte sobre pedagogia de la interculturalitat amb
representants de les comunitats indígenes, mestisses i afroequatorianes. Alhora, es
va dur a terme un acte públic sobre l’Any Internacional de les Llengües i diverses
reunions per explorar potencials projectes al país. La segona reunió es va dur a
terme al Brasil a principis de novembre. En aquesta ocasió Linguapax no va poder
ser-hi present.
2.2.3.

Assessorament

a

experts

africans

en

temes

d’estandarització

lingüística
A través de la seva antena de Linguapax Afrika, amb seu al Camerun, Linguapax ha
assessorat i organitzat un projecte de revitalització lingüística de 4 llengües, dues a
Etiòpia i dues al Camerun. Al mateix temps que aquest projecte arriba al final del
seu procés, Linguapax Afrika i els seus experts estan començant a organitzar el
Congrés Linguapax Afrika que s’haurà de celebrar a Addis Abeba entre el 3 i el 5 de
març de 2009.
2.3. Impuls de processos de revitalització lingüística
A través de l’antena de Linguapax Afrika, coordinada per l’Associació Nacional dels
Comitès de Llengües del Camerun (ANACLAC) es va iniciar durant el 2007 i s’ha
finalitzat durant el 2008 un projecte d’estandarització de quatre comunitats
lingüístiques: mambai, majera, argobba i xamtanga (dues al Camerun i dues a
Etiòpia). Des de l’ANACLAC s’ha coordinat aquest projecte. Aquesta estandarització
és el pas previ i imprescindible per a l’alfabetització d’una part de la població i la
posterior introducció d’aquestes llengües en els sistemes educatius africans. El
procés d’estandarització i el posterior ús d’aquestes llengües autòctones ha de
suposar un enfortiment de la societat civil tenint en compte que l’alfatetització d
eles comunitats permet un empoderament de la ciutadania que en forma part.
Aquest tipus de projectes pretenen collaborar en la pervivència de les llengües i
cultures autòctones.
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2.4. Organització de reunions d’experts, congressos, seminaris i tallers
2.4.1. Preparació del II Congrés Linguapax Afrika (Addis Abeba, 3-5 de
març de 2009)
Com a continuació del procés de revitalització lingüística dut a terme entre el
Camerun i Etiòpia entre 2007 i 2008, Linguapax Afrika ha iniciat l’organització del II
Congrés Linguapax Afrika. El primer es va dur a terme a Yaoundé (Camerun) a
finals del 2006 i el segon, que es durà a terme a Addis Abeba entre el 3 i el 5 de
març de 2009 haurà de permetre consolidar la xarxa panafricana de sociolingüistes
de la societat civil que es va crear l’any 2006.
La celebració de la trobada d’experts tindrà com a objectiu general de prendre
consciència sobre la necessitat de protegir la diversitat lingüística i cultural i
promoure l’educació multilingüe en aquest continent. La trobada haurà de servir
per intercanviar experiències en el camp de la revitalització lingüística en el
continent africà i alhora posar sobre la taula la necessitat de la gestió de la
diversitat lingüística a les ciutats.
S’ha elaborat una primera aproximació dels potencials participants que inclou una
quarantena de persones invitades provinents de Camerun, Sud-Àfrica, Txad,
Senegal, Nigèria, Algèria, Tanzània, Malí, Botswana, Burkina, Congo, Kenya,
Malawi, Sudan i Etiòpia. També s’ha elaborat un esborrany de temes i subtemes a
tractar dins el Congrés Linguapax:

• Tema general: Gestió de la diversitat lingüística a les ciutats africanes

• Subtemes:
-

La transmissió intergeneracional de les llengües amb menor difusió:
Sud-Àfrica, Etiòpia i Kenya.

-

L’educació multilingüe per la salvaguarda de les llengües locals i la
promoció de la diversitat lingüística: Camerun, Senegal i Burkina.

-

Polítiques lingüístiques de cohabitació de les llengües africanes i les
llengües estrangeres: Sudan, Nigèria, Malawi.

-

La questió del recompte de les llengües africanes i les llengües
transfrontereres: Malí, Algèria i un guardonat Linguapax.
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La contrapart per a l’organització del II Congrés Linguapax és el Departament de
Llengües

de

la

Universitat

d’Addis

Abeba

(http://www.aau.edu.et/faculties/linguistics/index.htm), un dels més actius en el
context africà respecte a l’estudi de la diversitat lingüística al continent. Aquest
departament està coorganitzant el Congrés conjuntament amb Linguapax Afrika i la
seu central de Linguapax.
2.4.2. Reunió d’experts en matèria de la gestió de la diversitat lingüística i
els processos de pau (Barcelona, 2 i 3 de juny de 2008)

El seminari va reunir a Barcelona experts per discutir i
avaluar la relació que existeix entre la gestió de la
diversitat lingüística i els processos de foment de la pau i
la cultura de la pau en diversos indrets del món. S’hi van
presentar estudis de cas dels cinc continents (antiga
Iugoslàvia, llengües minoritàries a l’Àsia i els efectes del
contra-terrorisme, Sri Lanka, Mèxic, Sud-Àfrica i Nova
Caledònia. El seminari partia de la premissa que la majoria
dels conflictes que es produeixen a l’actualitat són interns
i

normalment

involucren

diferents

grups

ètnics

o

minoritaris. Molt sovint no ens adonem que la major part dels conflictes mundials
són a causa de greuges que involucren, directament o indirecta, preferències
lingüístiques, discriminació real o percebuda i un refús per respectar les minories
lingüístiques. De la constantació que malgrat que hi ha un cert reconeixement
internacional d’alguns conflictes que han tingut lloc, no hi ha prou recerca sobre la
matèria, Linguapax va voler organitzar aquest seminari amb l’objectiu d’obrir una
nova línia de treball sobre les qüestions lingüístiques, els drets humans i els
conflictes. Pretenia ser un primer pas d’un debat ampli, per explorar les causes de
molts conflictes i el què podem fer per resoldre-les o evitar-les, sempre pensant
que respectant la diversitat lingüística i fomentant aquesta actitud, construïm la
pau.
Al seminari hi van participar una setantena de persones provinents de diverses
organitzacions

i

institucions

catalanes

així

representants de les antenes de Linguapax.
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com

els

experts

invitats

i

els

Podeu veure el programa definitiu a l’annex.

2.4.3. Reunió de les antenes de Linguapax (Barcelona, 4 i 5 de juny de
2008)

Un dels objectius principals dels dos darrers anys ha estat la consolidació de les
diverses delegacions que difonen la filosofia Linguapax i que, tot i el seu
funcionament autònom, treballen en xarxa per crear sinèrgies que tinguin un efecte
positiu en relació a la preservació i promoció de les llengües petites i mitjanes del
planeta.

Coincidint amb la nova etapa de Linguapax, iniciada l’any 2007, s’ha

reforçat el treball dut a terme des de les antenes i també els projectes sollicitats
des d’aquestes per desenvolupar projectes sobre el terreny. A la reunió hi va
participar també, com observadora, la directora de l’Instituto de Patrimonio Natural
y Cultural del Convenio Andrés Bello (Equador) que està esdevenint una nova
antena de Linguapax a Amèrica Llatina.
Amb l’objectiu de crear xarxa i avaluar i projectar noves activitats, les antenes de
Linguapax es van reunir a Barcelona durant dos dies. Els representants de les
antenes van dur a terme una reunió de treball que va posar sobre la taula algunes
necessitats de la xarxa així com la possibilitat de nous projectes que s’hauran
d’iniciar durant l’any 2009.
Es produeix, per tant, entre els diferents representants de cada delegació una
coordinació d’esforços per promoure els ideals de Linguapax a través de projectes
consagrats a la revitalització i documentació de llengües amenaçades, a la
investigació en matèria d’educació intercultural i multilingüe, a la formació
d’ensenyants i a l’elaboració de material pedagògic sobre llengües i cultures no
dominants. La seu central de Linguapax a Barcelona coordina i supervisa la xarxa
en funció de les necessitats, de les possibilitats i de les prioritats de les delegacions.
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2.4.4. Cinquè Fòrum de les Llengües Ameríndies (25-28 de novembre de
2008)

Linguapax collabora habitualment amb la Casa Amèrica per
organitzar el Fòrum de Llengües Ameríndies que es duu a
l’actualitat cada dos anys. Aquest novembre el Fòrum
arribava a la seva cinquena edició i fou dedicat a les
“Literatures indígenes a Amèrica Llatina” amb una llengua
invitada, el guaraní.
Linguapax va assessorar per a l’elaboració del programa així
com en la participació a l’obertura del Fòrum. En el futur, i
com és habitual, Linguapax coeditarà amb Casa Amèrica les actes del Fòrum
(s’haurà de produir durant l’any 2009). Vegeu programa en l’annex.

2.4.5. Seminari organitzat per Linguapax Àsia

L’antena de Linguapax Àsia organitza anualment un seminari a la Universitat de
Tòquio. En aquesta ocasió la temàtica escollida ha estat “Les llengües i la
propaganda” i ha comptat amb la participació de Fèlix Martí, president honorari de
Linguapax i del Dr. Kaminski, de l’Unió d’escriptors suecs.
El seminari permet posar en contacte experts occidentals amb experts japonesos
alhora que alumnes de la Universitat de Tòquio.
Fruit d’aquest seminari ha sorgit la idea d’organitzar algun tipus de reunió, cara
l’any vinent, sobre les llengües i el patrimoni immaterial de la humanitat.
Vegeu programa a l’annex.

2.4.6. Participació al Fòrum de la Governança a Internet

Linguapax ha contribuït a la participació d’un expert en la matèria al Fòrum
organitzat a la Índia entre el 3 i el 6 de desembre de 2008. Aquest expert elaborarà
per a Linguapax un informe sobre el multilingüisme al ciberespai.
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2.5. Elaboració de publicacions i materials didàctics

Linguapax fa una aposta clara per a la publicació d’obres especialitzades destinades
als experts, però també de materials de difusió i materials pedagògics especialitzats
per a l’alumnat.

Durant l’any 2008 s’han publicat o s’ha iniciat la preparació de:

Actes de la reunió d’experts en matèria de
gestió

de

la

diversitat

processos de pau.

lingüística

i

els

Fruit de la celebració del

seminari a Barcelona, es va sollicitar a tots els
experts internacionals invitats la participació en
l’edició de les actes de la reunió. Així doncs,
durant el darrer trimestre del 2008 s’ha iniciat la
planificació de les actes d’aquesta reunió que
recolliran les principals intervencions recollides. La publicació està prevista en
format multilingüe i serà finalitzada durant la primera part de l’any 2009.

A través de l’antena de Linguapax Amèrica Llatina, durant
l’any 2008 s’han promogut dues publicacions diverses. En
primer lloc, la traducció del clàssic de Antoine de SaintExupéry al yucateco. Aquesta publicació es troba en procés
d’edició.
En segon lloc, Linguapax Amèrica Llatina ha preparat
durant

l’any

2008

una

nova

edició

de

la

collecció

d’endevinalles en llengües maies. Es tracta d’una doble
edició: un llibre a tot color

de 16 pàgines i un llibre per

pintar (també de 16 pàgines) que compten amb la participació de parlants de
llengua maia, un lingüísta (Fidencia Briceño Chel) i un pintor (Marcelo Jiménez
Santos). Aquestes endevinalles pretenen ser un material útil per a les comunitats i
acostar, per tant, de manera lúdica, la llengua pròpia als seus parlants.
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Linguapax ha iniciat la preparació, durant el 2008, d’un
nou recurs pedagògic basat en la fitxa didàctica Les
llengües del món. Aquest nou recurs, que estarà disponible
a la nova web de Linguapax, haurà de permetre el
professorat català gaudir d’un material didàctic sobre la
diversitat lingüística. El fet que estigui disponible a internet
facilitarà l’accés universal a tots els mestres i professors de
l’educació formal i també a d’altres persones que treballen
en l’educació no formal. El recurs web comptarà amb
alguns elements de navegació que el puguin fer més atractiu.

A partir del llibre Compartir un món de diferències,
Linguapax està preparant un nou material didàctic que
farà èmfasi en la diversitat lingüística, cultural i biològica
de la Terra. El material comptarà amb una guia pel
professorat i les activitats i propostes per primària i
secundària. Per facilitar l’accés més universal possible als
materials, s’elaboraran en format CD, format que permet
la reproducció illimitada en un mateix centre escolar.

Coedició, amb l’Editorial Aresta, del llibre Un món de llengües de John Edwards. El
llibre, pretén ser una introducció i actualització completa del que podem anomenar
“la vida social de les llengües”. En els diversos capítols, es resumeixen els orígens i
el desenvolupament de les llengües, el creixement i el declivi, així com l’abast de la
habilitats multilingües al món i el mètodes per avaluar-lo. El llibre pensat pel públic
en general, illustra de forma rigorosa però amena les característiques més
rellevants d’un món multilingüe. Linguapax hi ha contribuït, també, amb un prefaci.
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Participació en altres publicacions:

El futuro de las lenguas. Aquesta publicació, compilada per
Amarauna, d’UNESCO Etxea, reuneix diversos articles d’experts
locals i internacionals al voltant de la temàtica de la situació del
es llengües al segle XXI, davant de factors com la globalització,
la immigració o la difusió de les noves tecnologies. El llibre,
publicat amb motiu de la celebració de l’Any Internacional de les
Llengües 2008, inclou diverses experiències i iniciatives locals i
regionals que parlen dels canvis actuals en el panorama
lingüístic mundial. Alguns experts, per tant, retraten la seva visió sobre el foment
de la diversitat a Europa, Amèrica Llatina, Àsia, Àfrica i el Pacífic.
Inclou articles de Juan Carlos Moreno Cabrera (Universitat Autònoma de Madrid),
Carme Junyent (Universitat de Barcelona), Marie-Claude Mattéi Muller (Universitat
Central de Veneçuela), José Antonio Flores Farfán (CIESAS-Linguapax Amèrica
Llatina, Mèxic), Justo Bolekia Boleká (Universitat de Salamanca), Sun Hongkai
(Institut d’Etnologia i Antropologia, Acadèmia Xinesa de Ciències Socials), Darrell
Tryon (Universitat Nacional d’Austràlia), Belen Uranga (Amarauna-Hizkuntzen
Sarea-UNESCO Etxea). Mònica Sabata, directora de Linguapax, hi ha contribuït amb
un article que recull les principals línies filosòfiques de l’entitat i les seves principals
activitats en l’àmbit internacional.

Contribució a l’Informe Mundial de la Diversitat Cultural
de la UNESCO. Una experta catalana, la Carme Junyent, per
encàrrec de Linguapax, va escriure un text que fou lliurat a la
UNESCO com a contribució de l’entitat a l’esmentat informe.
El text, destinat al gran públic, a les comunitats científiques i
als acadèmics pretén informar sobre els reptes actuals de la
diversitat cultural. Pretén, per tant, presentar un estat del
coneixement i de les llacunes en matèria de diversitat cultural,
recollint alhora una colla d’idees i noves metodologies en el camp de la recerca.
Partint de les bones pràctiques recollides, l’informe proposarà unes recomanacions
operatives per als experts i les persones d’arreu responsables de les polítiques
culturals.
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2.6. Participació en congressos, conferències i altres reunions

• Trobada Internacional d’Experts sobre Diversitat Cultural i Educació,
organitzada per Unescocat (Barcelona, 14-16 de gener de 2008). Mònica Sabata,
directora de Linguapax, va assistir a la sessió “Contextos multilingües: un repte per
als sistemes educatius”.

• Participació al seminari sobre Revitalizació Lingüística, organitzat per SOAS
(Londres, 9 de febrer de 2008). Josep Cru va assistir com a participant en aquesta
trobada.

• Setmana Intercultural de la Universitat Ramon Llull. En el marc d’aquesta
Setmana Intercultural, Mònica Sabata, directora de Linguapax, va fer una
intervenció sobre l’educació intercultural i la revitalització lingüística. Al final de la
setmana es va lliurar el Premi Linguapax (vegeu apartat 2.1). Vegeu programa en
l’annex.

• Conferència 2008, Any Internacional de les Llengües (6 de març de 2008).
Mònica Sabata, directora de Linguapax, va oferir aquesta conferència en el marc del
cicle organitzat per l’Associació d’Amics de la UNESCO de Girona i del Departament
d’Educació de Girona. Vegeu programa a l’annex.

• Conferència sobre la diversitat lingüística en el marc d’un seminari de
periodistes ladins i friulans, Vall de Fassa (30 de maig de 2008). Mònica Sabata,
directora de Linguapax va dur a terme una conferència en el marc d’aquest
seminari organtizat per la Regió de Trieste.

• Conferència sobre la diversitat lingüística al Centre Penitenciari La Model
(11 de juny de 2008), a càrrec de Mònica Sabata, directora de Linguapax.

• Conferència sobre els drets lingüístics de les minories nacionals en el
marc de la celebració del desè aniversari de les Recomanacions d’Oslo. Fèlix Martí,
president honorari de Linguapax va participar en la conferència organitzada per la
Universitat d’Oslo i l’OSCE (18 i 19 de juny de 2008) amb una intervenció sota el
títol “Nous reptes per la llengua catalana”. Vegeu programa a l’annex.
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• Jornada Diàleg Intercultural: experiències i propostes, organitzat per la
Càtedra

Unesco

de

Llengües

i

Educació.

Miquel

Àngel

Essomba,

director

d’Unescocat i president de Linguapax va participar en l’obertura d’aquesta jornada
que es celebrava en el context de l’Any Internacional de les Llengües i l’Any
Europeu del Diàleg Intercultural. L’objectiu de la jornada era recollir experiències i
activitats que es duen a terme a Catalunya en matèria de planificació lingüística,
educació i integració. Vegeu programa a l’annex.

• Conferència sobre “La diversitat lingüística com a eina de pau”, en un acte
organitzat per l’Obra Cultural Balear a Palma de Mallorca (16 d’octubre de 2008),
amb la participació de Fèlix Martí, president honorari de Linguapax.

•

Jornada sobre ”El llenguatge com a vehicle per al Patrimoni Cultural

Intangible”, en un acte organitzat pel Parlament Europeu i el Centre UNESCO de
Navarra (11 de novembre de 2008), amb la intervenció de Fèlix Martí, president
honorari de Linguapax.

• El compromís amb els infants, organitzat per la Diputació de Barcelona (20 de
novembre de 2008): l’Àrea de Benestar Social va organitzar unes jornades amb
motiu de la defensa dels drets de l’infant on es va dur a terme una taula rodona
sobre experiències

concretes. En aquest marc, Mònica Sabata, directora de

Linguapax, va presentar els materials didàctics “Nosaltres també en tenim”.
Aquesta materials estan basats en la Convenció dels Drets de l’Infant. Vegeu
programa a l’annex.

• Conferència sobre la diversitat lingüística a l’Hospital de Salut Mental de
Sant Boi de Llobregat (26 de novembre de 2008), a càrrec de Mònica Sabata,
directora de Linguapax.

2.7. Escoles Linguapax

Una vintena d’Escoles Associades a la UNESCO participen de l’esperit Linguapax a
través d’activitats realitzades al centres d’ensenyament per tal de promoure valors
de solidaritat, pau i diversitat cultural i lingüística. Es tracta d’un grup d’escoles
que fomenten l’educació per a la comprensió intercultural i la pau mitjançant
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metodologies específiques d’aprenentatge de llengües. Com a material per
desenvolupar la filosofia Linguapax, aquestes escoles fan servir les unitats
didàctiques anomenades ‘Quaderns Linguapax’.
Coincidint amb el procés d’expansió de Linguapax, s’ha començat a pensar a
exportar el model de les escoles Linguapax catalanes cap a l’àmbit internacional.
Així, la Xarxa Internacional d’Escoles Linguapax, pren com a objectius principals els
que es desprenen de la filosofia de l’entitat:
- Fomentar la promoció dels valors Linguapax en l’àmbit escolar.
- Fomentar el multilingüisme.
- Fomentar el respecte, la cultura de la pau, la diversitat cultural i els valors
democràtics.
- Fomentar entre el professorat uns instruments pedagògics que facilitin el treball a
l’aula de les temàtiques relacionades amb la xarxa Linguapax.
- Fer prendre consciència en l’àmbit escolar de la importància de la diversitat
lingüística.
- Promoure els agermanaments entre escoles d’arreu del món.

La promoció de la xarxa internacional d’Escoles Linguapax es duu a terme a través
de les antenes de Linguapax i de la RECIM, xarxa que ha adoptat com un dels seus
objectius el treball amb les escoles Linguapax.

2.8. Estudi de viabilitat: Informe Linguapax sobre les llengües

Fruit de la reunió de les antenes celebrada a Barcelona, sorgí la possibilitat que
Linguapax elabori, a partir del 2009, un Informe Linguapax sobre la situació de les
llengües al món. Aquest esdevindria un projecte comú a tota la xarxa Linguapax i
haurà de contribuir a actualitzar la informació per al gran públic i els experts
d’arreu que treballen en la temàtica. Durant el 2008 s’ha dut a terme un estudi de
viabilitat amb l’objectiu d’avaluar les potencialitats de l’informe, el seu possible
format i la seva estructura.

3. Collaboració amb altres entitats

Linguapax és membre de l’Observatori de la Llengua Catalana, del qual formen
part: Acció Cultural del País Valencià, Associació de Juristes en Defensa de la
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Llengua Pròpia, Casal Jaume I de Fraga, Casal Jaume I de Perpinyà, Unescocat,
CIEMEN, Comitè de Seguiment de la Declaració Universal de Drets Lingüístics,
Consell dels Illustres Collegis d’Advocats de Catalunya, Cultural Nord, Fundació
Congrés de Cultura Catalana, Obra Cultural Balear, Òmnium Cultural, Òmnium
Cultural de l’Alguer, Organització pel Multilingüisme i la Plataforma per la Llengua.
L’Institut d’Estudis Catalans dóna suport al projecte.

Josep Cru, en representació de Linguapax, forma part del Consell Assessor de
Noves SL, Revista de Sociolingüística, de l’Institut de Sociolingüística Catalana, de
la Generalitat de Catalunya.

Linguapax collabora amb Amarauna, Xarxa de Llengües del Món, que promou
UNESCO Etxea. Amarauna té com a objectiu impulsar les relacions entre les
persones i les organitzacions conscients del valor de la diversitat lingüística i de la
preservació dels drets lingüístics.

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

Mònica Sabata, directora de Linguapax, presideix la FOCIR (Federació Catalana
d’Organitzacions Internacionalment Reconegudes).

4. Signatures de Convenis

Linguapax ha promogut, durant l’any 2008, la signatura de diversos convenis:

- Conveni de collaboració amb Linguamón- Casa de les Llengües.
- Inici de la preparació de convenis de collaboració amb l’IPANC (Instituto de
Patrimonio Natural y Cultural del Convenio Andrés Bello).
- Inici de la preparació d’un Conveni de collaboració amb el Ministeri d’Educació del
Govern del Paraguai.
- Continuació de la collaboració amb el Departament del Meta; el Convenio Andrés
Bello i el Proyecto Cultura (Colòmbia), tots tres convenis signats durant l’any 2007.
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5. Lloc web

Linguapax disposa d’un lloc web quadrilingüe (català, castellà, francès i anglès)
http://www.linguapax.org dividit en diferents apartats, on s’explica què és
Linguapax, les activitats i seminaris que organitza, les notícies que tenen a veure
amb la diversitat lingüística i on apareixen documents sobre educació plurilingüe a
més d’enllaços amb llocs web que tracten temes afins als interessos de Linguapax.
El lloc web de Linguapax s’ha convertit en un punt de referència mundial per a
aquelles persones que estiguin treballant en aspectes relacionats amb la diversitat
lingüística i l’educació multilingüe.
Durant l’any 2008 Linguapax ha renovat la seva imatge gràfica i també el web, que
estarà disponible durant els propers dies. Estarà disponible a finals d’any.

6. Finançament de Linguapax

Durant l’any 2008 Linguapax ha rebut finançament de:
- Departament de la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya, a través de
Linguamón – Casa de les Llengües.
- Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
- Institut Ramon Llull
- Oficina de Pau i Drets Humans – Departament d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació

7. Estructura de Linguapax

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

Junta directiva

President d’honor: Fèlix Martí
President: Miquel Àngel Essomba (a partir del 22 d’abril de 2008)
Vicepresident: Isidor Marí
Directora: Mònica Sabata
Secretari general: Josep Cru
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Tresorer: Onno Seroo
Vocals: Miquel Siguan i Agustí Colomines

Comitè Assessor

Presidenta d’honor: Vigdís Finnbogadóttir, expresidenta d’Islàndia.
President: Miquel Siguan, professor emèrit de la Universitat de Barcelona

Membres:
•

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

•

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

•

AYI, Bamo, Centre de Recerca sobre Afers Ètnics, Xina.

•

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

•

CASTONGUAY, Charles, Universitat d’Ottawa.

•

COMRIE, Bernard, Departament de Lingüística, Institut Max Planck per a la
Antropologia Evolutiva, Leipzig.

•

CORBEIL, Jean-Claude, lingüista, Quebec.

•

CUEVAS, Susana, investigadora en lingüística de l’Institut Nacional d’Antroplogia
i Història (INAH), Mèxic.

•

CUNNINGHAM, Denis, president de la Federació Internacional de Professors de
Llengües Vives.

•

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

•

FLORES FARFÁN, José Antonio, CIESAS, Mèxic.

•

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

•

JERNUDD, Björn H., Universitat Baptista de Hong Kong.

•

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

•

LÓPEZ, Luis Enrique, Programa de Formació en Educació Intercultural Bilingüe
per als Països Andins (PROEIB Andes), Bolívia.

•

NEU, Irmela, Universitat de Ciències Aplicades de Munic.

•

Ó RIAGÁIN, Dónall, consultor independent, coredactor de la Carta Europea per a
les Llengües Regionals o Minoritàries.

•

POTH, Joseph, consultor independent.

•

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

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

•

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

•

TORNER, Carles, Comitè de Drets Lingüístics i Traducció del PEN Club i Institut
Ramon Llull.

•

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

Antenes Linguapax

Amèrica Llatina: José Antonio Flores Farfán (CIESAS, Mèxic)
Amèrica del Nord: Nick Emlen (Fundació per a les Llengües Amenaçades, Estats
Units)
Euràsia: Bosya Kornusova (Universitat de Calmúquia, República de Calmúquia)
Àsia: Frances Fister-Stoga (Universitat de Tokio, Japó)
Pacífic: Lluís Bernabé (Nova Caledònia)
Àfrica: Etienne Sadembouo (ANACLAC, Camerun)
Europa: Josep Cru (Barcelona, Catalunya)
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La gestió de la diversitat lingüística i els processos de pau.
Una panoràmica internacional amb estudis de cas
Any Internacional de les Llengües 2008

Dilluns, 2 de juny de 2008
- 9.00 h: Acollida dels participants i lliurament de la informació
- 9.30 h: Inici de la reunió. Obertura de les jornades. Salutacions inicials:
-

Noro Andriamizeza, Secció per a la Promoció de la Integració i de l’Aprenentatge de
qualitat de la UNESCO
Xavier Badia, director de l’Oficina de Pau i promoció dels drets humans
Miquel Àngel Essomba, director d’Unescocat - Centre UNESCO de Catalunya
Mònica Sabata, directora de Linguapax
Josep-Lluís Carod-Rovira, vicepresident de la Generalitat de Catalunya

- 10.30 h: Ponència: La gestió de la diversitat en el marc dels processos de pau. A càrrec de
Fernand de Varennes. Professor Associat de Dret Internacional i Drets Humans. Facultat de
Dret de la Universitat de Murdoch, Austràlia.
Presentador i moderador: Miquel Àngel Essomba, director d’Unescocat – Centre UNESCO de
Catalunya i president de Linguapax.
- 11.15 h: Pausa cafè
- 11.45 h: Debat
- 12.45 h: Primer bloc d’estudis de cas concret: Europa
El rol de la llengua en els processos de construcció nacional i la formació d’estats. Alguns
exemples de l’antiga Iugoslàvia. A càrrec de Petra Roter, professora de Relacions
Internacionals de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de Ljubljana, Eslovènia.
Debat
Presentadora i moderadora: Virgínia Unamuno, professora de la Facultat de Ciències de
l’Educació i membre del Grup d’Estudis de Llengües Amenaçades (GELA).
- 14.00 h: Dinar
- 16.00 h: Segon bloc d’estudis de cas concret: Àsia
Els efectes del contra-terrorisme en les polítiques de les llengües minoritàries a l’Àsia:
alguns estudis de cas. A càrrec de Kate Waterhouse, doctorand al Trinity College de
Dublín. Màster en Drets Humans Internacionals, Irlanda.

Els drets lingüístics com a font de conflicte i la seva resolució a Sri Lanka. A càrrec de
Sathivale Balakrishnan, activista pels drets humans i consultor de polítiques públiques al
Prayathna Peoples' Movement, Sri Lanka.
Debat
Presentador i moderador: Miquel Strubell, Estudis de Llengües i Cultures de la Universitat
Oberta de Catalunya
- 18.00 h: Tancament de la jornada

Dimarts, 3 de juny de 2008
- 9.00 h: Tercer bloc d’estudis concrets: Amèrica
L’educació en llengua p’urhepecha. Un factor de resolució de conflictes lingüístics i
desenvolupament d’un estat pluricultural a Mèxic. A càrrec de Rainer Enrique Hamel,
Departament d’Antropologia de la Universitat Autònoma Metropolitana, Mèxic.
Pobles indígenes, fronteres, recursos naturals, medi ambient i resolució de conflictes a
Mèxic. A càrrec d’Arnulfo Embriz, INALI (Institut Nacional de Llengües Indígenes), Mèxic.
Debat
Presentador i moderador: Isidor Marí, director de la Càtedra de Multilingüisme de la
Universitat Oberta de Catalunya i Linguamón.
- 11.00 h: Pausa cafè
- 11.30 h: Quart bloc d’estudis de cas concret: Àfrica
Diversitat lingüística i la cultura de la pau a Sud-Àfrica. Anne-Marie Beukes. Professora
associada i cap del Departament de Lingüística i Estudis Literaris. Universitat de
Johannesburg, Sud-Àfrica.
Debat
Presentadora i moderadora: Dolors Reig, Escoles Linguapax
- 12.45 h: Cinquè bloc d’estudis de cas concret: Pacífic
Les llengües canacs: un repte polític davant del discurs de l’universal. A càrrec de Jean
Passa, antropòleg. Cap de Gabinet del Ministre de l’Educació del Govern de Nova
Caledònia.
Debat
Presentador i moderador: Cèsar Montoliu, responsable de multilingüisme de la
representació de la Comissió Europea a Barcelona
- 14.15 h: Dinar
- 16.00 h: Perspectives de treball futur
- 17.30 h: Cloenda
-

Bernat Joan, secretari de Política Lingüística, Generalitat de Catalunya

-

Mònica Sabata, directora del Linguapax

El seminari es durà a terme a la seu de l’IEC (Institut d’Estudis Catalans)
C/ Carme, 47
Barcelona
Metro: L3 – Liceu
Hi haurà traducció simultània francès, anglès i català.
Organitza: LINGUAPAX
Amb el suport de: Departament de la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya
Oficina de Pau i Drets Humans del Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya

www.linguapax-asia.org
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Linguapax Asia 2008: Language & Propaganda
Sunday, October 26, 2008, University of Tokyo, Komaba Campus, Bldg. 18

Opening of Session (9:00)
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Theory & History (9:10 – 10:50)
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Brian Gaynor, Muroran Institute of Technology Hokkaido (
): Linguistic
Propaganda and the Decline of the Irish Language
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Socio-Cultural Issues (11:20 – 13:00)
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Youth Deviance in Japan


)

): A Pattern of Class and
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Dr. Marek Kaminski, Swedish Writers’ Union: The Changing Language of
Japanese Broadcasting: Asahi TV vs. YouTube
Arudo Debito, Hokkaido Information University (
): Language and
Propaganda in Japanese Newspapers of Minority Speakers
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www.linguapax-asia.org

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lunch (13:00 – 14:00)
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Lever Son Verre Restaurant, Tokyo University Faculty Restaurant
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Theater Performance (14:00 – 14:30)
Harold Pinter:

o

é
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Mountain Language

Pedagogy (14:30 – 16:10)

Kevin Kester, UN University for Peace, Leading Peace Education: the United
Nations University for Peace
Frances Fister-Stoga, Tokyo University (
National Socialist Era

ò
i
"

): ESL Textbooks in the German

G

Dr. Stephanie Houghton, University of Kitakyushu (
): Overcoming Bias
and Propaganda: Critical Approaches to Foreign Language Education
|
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Dr. Donna Tatsuki, Kobe City University of Foreign Studies (
):
Doing Gender in MEXT approved Textbooks
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tea Break (16:10 – 16:40)
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Language of Art (16:40 – 18:00)

Dr. Kyoko Hirano, Temple University in Japan (
): US
Occupation Censorship on the Japanese Cinema From 1945 to 1952
9
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Estrellita Wasserman, Tokyo University (
Mouse Dies in the Middle East
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): Of Mice and Children: Mickey

G

Steven Morgan, Tokyo University of Foreign Studies (
Barenboim: the Berlin Concert of Israeli Jews and Arabs
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Discussion & Closing Statement (18:00 – 18:30)

Dr. Felix Marti, Honorary President (
), Linguapax International Institute
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Linguapax Asia 2008

Honorary President:
Prof. Tasaku Tsunoda, University of Tokyo
Frances Fister-Stoga, University of Tokyo
Director:
Vice Director (Program): Jelisava Sethna, Gakushuin University
Research:
Dr. Ignatius Marek Kaminski, Swedish Writers’ Union
Communications:
Cyrus Sethna, Soli Consultants Inc.
General Affairs:
Cary Duval, Bunkyo University
Prof. Melvin R. Andrade, Sophia Junior College
Web Site:
Technical Advisor:
A. Notani, University of Tokyo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d

b

æ



Access:

i
º

W
é

á
"

&




æ
6




¤


ò
"

è




Shibuya-Inokashira Line (local train) to Komaba Todai-mae
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Direct inquiries to:

info@linguapax-asia.org

Updated October 25, 2008

3

(Mercè Montañá, tel. 935 529 106,
a/e: catedra.unesco@iec.cat)

Institvt d’Estvdis Catalans

D.L.: B. 43.483-2008 - ALTÉS

D I À L E G I N T E R C U LT U R A L : E X P E R I È N C I E S I P R O P O S T E S

Institut d’Estudis Catalans
19 de novembre de 2008

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Envieu aquesta butlleta d’inscripció per correu electrònic (catedra.unesco@iec.cat),
o bé per correu ordinari (Institut d’Estudis Catalans, Càtedra UNESCO de Llengües i Educació,
carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona)

Per a més informació, us podeu adreçar
a la Secretaria de la Càtedra UNESCO
de Llengües i Educació

Any Internacional de les LlenAny Internacional de les Llengües
gües. Any
Any
Eur opeu del Diàleg
Europeu del Diàleg Intercultural
Intercultural. Diàleg intercultural: experiències i propostes. Any
Internacional de les Llengües.
Any Europeu del Diàleg Intercultural. Diàleg
intercultural:
JORNADA
experiències i propostes. Any InDIÀLEG de
INTERCULTURAL:
ternacional
les Llengües. Any
EXPERIÈNCIES
I PROPOSTES
Europeu
del Diàleg
Intercultural.
Diàleg intercultural: experiències
19 DE Any
NOVEMBRE
DE 2008
i propostes.
Internacional
de
les Llengües. Any Europeu del
Diàleg Intercultural.
Diàleg inHo organitza
tercultural: experiències
i proposCàtedra
UNESCO
tes. Any Internacional
de les Llende Llengües i Educació
gües. Any Eur opeu del Diàleg
Intercultural. Diàleg intercultural: experiències i propostes. Any
Internacional de les Llengües.
Any Europeu del Diàleg InterInstitut d’Estudis Catalans

Sala Prat de la Riba
Carrer del Carme, 47 - 08001 Barcelona
Tel. 935 529 106 - Fax 932 701 180
A/e: catedra.unesco@iec.cat

Resum de la Jornada
ROSA CALAFAT, Universitat de les Illes Balears

18.30

Cloenda
JOAN MARTÍ, president de la Secció Filològica de l’IEC
ORIOL AMORÓS, secretari per a la Immigració
de la Generalitat de Catalunya
CÈSAR MONTOLIU, delegat per al Multilingüisme
de la Comissió Europea a Barcelona

Conferència inaugural
Multiculturalitat: d’acord, però aquí qui mana?
PATRÍCIA GABANCHO, escriptora
Presenta: M. CARME JUNYENT, Universitat de Barcelona

11.00

Pausa cafè

11.30

Linguamón bones pràctiques al servei del diàleg
intercultural
MERCÈ SOLÉ, Àrea de Programes i Gestió, Linguamón
Bones Pràctiques

12.00

Taula rodona: «Reflexió sobre el Diàleg Intercultural»
El Fòrum de les Llengües de Lloret de Mar:
una proposta per a la gestió de la diversitat
lingüística
MONTSERRAT CASACUBERTA, dinamitzadora del Voluntariat
per la Llengua, CPNL, Ajuntament de Girona
La Primera Sessió de Reflexió per a Professionals
de l’Acolliment Lingüístic (Tarragona)
ANNA M. DOMINGO, responsable de Política Lingüística
a Tarragona
Presenta i modera: M. CARME JUNYENT, Universitat
de Barcelona

:

m Vull rebre un certificat d’assistència

18.00

10.00

CP ................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Taula d’activitats: «Diàleg Intercultural a la pràctica (II)»
Bars: punt de trobada
ELOI DOMÍNGUEZ, tècnic del Servei Local de Català
d’Olot - la Garrotxa
Taller de castells per a l’alumnat i el voluntariat
lingüístic
BIEL SENABRE, CPNL de Vilafranca del Penedès
Campanya «Si us plau, parla’m en català»
DOLORS SOLÀ, directora del CPNL d’Osona
Presenta i modera: M. CARME JUNYENT, Universitat
de Barcelona

Inauguració
JOAN A. ARGENTER, director de la Càtedra UNESCO de
Llengües i Educació
MIQUEL ÀNGEL ESSOMBA, director d’UNESCOCAT
SALVADOR GINER, president de l’Institut d’Estudis Catalans
BERNAT JOAN, secretari de Política Lingüística de la
Generalitat de Catalunya

Telèfon ........................................ ............................................................................................................................................. Fax

17.00

9.30

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Taula rodona: «Propostes de diàleg intercultural»
PROGRAMA PROFIT: un treball sobre els usos
i les actituds lingüístiques
IMMACULADA PAGÈS, directora del CPNL Ca n’Ametller
MARC PIERA, responsable del Servei de Català
d’Esparreguera
«Ni fàcil ni difícil», una reflexió sobre interculturalitat
a l’ESO
SÍLVIA ROMERO, Servei Comarcal de Català del Pallars
Jussà, CPNL de Lleida
Presenta i modera: M. CARME JUNYENT, Universitat
de Barcelona

Adreça electrònica

16.00

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Matí

Població

Tarda

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PROGRAMA

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Pausa dinar

Institvt d’Estvdis Catalans

14.00

Adreça

Presenta i modera: M. CARME JUNYENT, Universitat
de Barcelona

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Voluntariat per la Llengua al Centre Penitenciari
de Figueres
Equip de Voluntariat per la Llengua,
Alt Empordà

Professió

«Padrins». Acompanyament lingüístic
a l’empresa
XAVIER ALBERTÍ, gerent de Joaquim Albertí, S.A.,
La Selva, Girona

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

La gimcana de les llengües, un concurs sobre
diversitat lingüística
ALBA CONESA, directora del CPNL de l’Hospitalet de
Llobregat

Nom i cognoms

Taula d’activitats: «Diàleg Intercultural
a la pràctica (I)»

de Llengües i Educació

Enguany celebrem l’Any Internacional de les Llengües i l’Any
Europeu del Diàleg Intercultural. Totes dues coses són prou importants com per justificar una Jornada la pretensió de la qual
és fer conèixer el que les nostres institucions, entitats, organitzacions, etc. fan cada dia per desenvolupar actituds que promouen la diversitat lingüística i el diàleg entre els nouvinguts a
Catalunya i els autòctons.
La intenció de la jornada és difondre i posar en comú les experiències i les activitats que, amb aquesta orientació, s’han fet i
es fan a Catalunya en matèria de planificació lingüística, educació i integració.
Aquesta Jornada no seria possible sense la col·laboració d’aquelles persones l’esforç, la dedicació i la professionalitat de les quals
fan que la integració sigui una realitat a l’abast de tothom.
La Càtedra UNESCO de Llengües i Educació organitza aquesta
Jornada amb la finalitat que l’intercanvi entre diversos agents
socials implicats en les estratègies de convivència i diversitat
porti a identificar objectius comuns i a rendibilitzar esforços.

13.00

Càtedra
UNESCO

PRESENTACIÓ

