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RECIM 
 

La RECIM és una instància educativa i cultural que integra els països signataris (Bolívia, 

Equador, Perú i Paraguai), així com Linguapax Internacional i el Conveni Andrés Bello. La xarxa 

es va crear l'any 2006 per tenir cura de la situació d'alt risc de les poblacions indígenes i rurals 

desarrelades de les seves comunitats d'origen, l'amenaça de la seva identitat cultural i 

l'empobriment econòmic. La RECIM pretén fomentar una educació intercultural multilingüe 

com a eina privilegiada per afirmar la identitat cultural i mobilitzar recursos. 

L'any 2012, Fèlix Martí, president de Linguapax, participa en la X reunió del consell directiu de 

la Xarxa de Cooperació Intercultural Multilingüe (RECIM) i en la Trobada de Pobles 

Transfrronterers, que té lloc a  Brasília, del 16 al 18 d’agost. 

El 23 de maig del 2013 té lloc, via Internet, la XII reunió de la xarxa d'educació intercultural 

RECIM. S'hi fa un repàs del avenços en l'elaboració del mapa lingüístic de la regió, de materials 

educatius interculturals, i de l'observatori de legislació comparada, entre d'altres. Carles 

Torner, membre de la junta, és la persona designada per Linguapax per participar-hi en 

representació de l’entitat. 

La XIII Reunió del Consell Directiu de la RECIM té lloc, de forma presencial, a Ciutat de Mèxic 

els dies 25 al 28 de setembre del 2013. 

 

 

PREMI LINGUAPAX INTERNACIONAL 
 

Coincidint amb el Dia Internacional de la Llengua Materna, el 21 de febrer Linguapax dóna a 

conèixer el nom del guardonat de l'únic reconeixement existent en matèria de promoció de la 

diversitat lingüística. Jon Landaburu, figura clau en la difusió i revitalització del patrimoni 

lingüístic de Colòmbia, és el guardonat amb el Premi Internacional Linguapax 2012. 

 



Jon Landaburu Illaramendi, basc de 

nacionalitat francesa i colombiana, és 

un dels especialistes i referents més 

importants de les llengües indígenes de 

Colòmbia. El Premi Linguapax reconeix, 

per tant, l’aportació professional i 

humana de Jon Landaburu a la vida del 

patrimoni lingüístic de Colòmbia, 

aportació que representa un impuls de 

gran valor per a tots aquells que 

treballen per a les llengües del món, és 

a dir, per a una humanitat en 

convivència creativa i comunicació 

genuïna. 

  

El lliurament del Premi té lloc a 

Barcelona el dia 21 de maig, en un acte 

que se celebra al Saló del Vigatà del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Hi 

intervenen Ivonne Griley, directora general de Política Lingüística; Alícia Fuentes-Calle, cap del 

departament de diveristat lingüística-Linguapax, que llegeix el veredicte del jurat; Fèlix Martí, 

que fa la glossa del premiat; Miquel Àngel Essomba, que fa la presentació i la cloenda de l’acte 

i que lliura el guardó al premiat; Joan Landaburu, guardonat amb el Premi Linguapax 2012; i 

Carles Llorens, director general de Cooperació al Desenvolupament. Al final de l’acte hi ha una 

breu actuació dels narradors orals Tàándem, Ignasi Porony i Susana Tornero. També assisteix a 

l’acte el president d’UNESCO Etxea, Ruper Ormaza, l’entitat que havia proposat la candidatura 

del guardonat. 

El guanyador del Premi Internacional Linguapax 

2013 és l'entitat Ledikasyon pu Travayer. El dia 

24 d’octubre té lloc a l’Illa Maurici l’acte de 

lliurament del Premi Internacional Linguapax 

2013 a l’entitat Ledikasyon pu Travayer. L’acte es 

fa en el marc de la commemoració del Dia 

Mundial de la Llengua Criolla. Intervenen en la 

cerimònia el president de l’entitat guanyadora, 

Alain Ah-Vee, el professor Vinesh Hookoomsing, i 

l’escriptor Richard Sedley. Els assistents hi  poden 

contemplar un vídeo en què el president de 

Linguapax Internacional, Fèlix Martí, explica les raons que han mogut el jurat a concedir-los el 

guardó i en què felicita l’entitat guanyadora i l’encoratja a mantenir vius els seus objectius i la 

seva acció.  

El nom de l’entitat guanyadora del Premi Internacional Linguapax 2014 es fa públic el dia 25 

de febrer, en el marc del Dia Internacional de la Llengua Materna. En aquesta ocasió la 

candidatura guanyadora del premi és Escola Valenciana - Federació d’Associacions per la 

Llengua. El jurat del premi ha valorat l’encert d’una col·laboració eficaç entre els múltiples 

actors que treballen pel futur de la llengua valenciana, el caràcter constructiu, festiu i popular 

dels programes d’Escola Valenciana, i el fet que es tracta d’una experiència exemplar per a 



altres comunitats lingüístiques que treballen pel respecte a la diversitat lingüística i la pau. 

Fernand de Varennes, membre del consell assessor de Linguapax, lliurar el dia 20 de novembre 

el Premi Internacional Linguapax 2014 a l’Escola Valenciana en el marc de la XII Nit d’Escola 

Valenciana, a Albal, la cerimònia anual en què la federació lliura els seu guardons “Intentant la 

llibertat”. L'acte, conduït per presentadors del desaparegut Canal Nou, està dedicat a la cançó 

improvitzada i compta amb actuacions del País Valencià, les Illes, Catalunya i Euskal Herria. 

Fernand de Varennes remarca que “la cerimònia d’avui s'inscriu en un context històric molt 

particular. Aquest context és únic, però es repeteix a molts indrets, cada vegada que un govern 

no respecta la voluntat dels pares que desitgen que els seus fills siguin educats en la seva 

llengua, i aquesta és la llengua pròpia del territori. 

 

PREMI MIQUEL SIGUAN 
 

Linguapax i la Xarxa d’Escoles Associades a la UNESCO convoquen per tercera vegada els 

Premis Miquel Siguan destinats a fomentar la difusió dels objectius del projecte Linguapax i 

donar a conèixer la tasca dels centres educatius de tots els nivells no universitaris a favor de la 

diversitat lingüística.  

 

El jurat del Premi Miquel Siguan, en 

l'edició de l'any 2012, està format 

per Miquel Àngel Essomba, director 

del Centre UNESCO de Catalunya i 

president de Linguapax; Alícia 

Fuentes-Calle, cap del departament 

de diversitat lingüística del Centre 

UNESCO de Catalunya – Linguapax; 

Gisa Mohr, coordinadora del 

projecte Linguapax Escoles per a 

Catalunya; Joan Carles Moreno, 

coordinador de la Xarxa d'Escoles 

Associades a la UNESCO; i Joan 

Albert Argenter, director de la Càtedra UNESCO de Llengües i Educació de l'Institut d'Estudis 

Catalans. La reunió del jurat té lloc a la seu d’Unescocat, el dia 15 de maig. 

 

El lliurament del premi té lloc a la seu d’Unescocat, el dia 23 de maig del 2012. Les escoles 

guanyadores d'aquesta edició són ex aequo l'Escola Colònia Güell, pel projecte "Moltes 

llengües, molts colors", i per segon any consecutiu, l'Escola Dr. Robert de Camprodon, pel 

projecte "Nius de paraules", totes dues en la categoria de centres no adscrits a la Xarxa 

d'Escoles Associades a la UNESCO. El jurat decideix declarar desert el premi corresponent a la 

categoria de centres adscrits a la Xarxa d'Escoles Associades a la UNESCO. 

 

El 21 de maig del 2014 es lliura el Premi Miquel Siguan-Linguapax Escoles, en el marc de 

l'Assemblea de final de curs de la Xarxa d'Escoles Associades a la UNESCO, a la seu de l'Escola 

Joan Pelegrí de Barcelona. El premi s’atorga al treball "JVV Solidari i les parelles lingüístiques" 

realitzat per alumnes d'ESO i Batxillerat de l’Institut Jaume Vicens Vives de Girona. 



 

 

PUBLICACIONS 

 

Edició de la publicació Linguapax Review 2014, dedicat a la gestió 

del multilingüisme en context urbà. Publicació multilingüe (anglès, 

castellà, català, francès), de 84 pàgines, que conté les aportacions 

de Josep Cru, editor i coordinador de l’edició; M. Carme Junyent i 

Pere Comellas, de la Universitat de Barcelona; Maya Khemlani, de 

la Universitat de Kuala Lumpur; Utta von Gleich, de la Universitat 

d’Hamburg; Karla Janiré Avilés, del CIESAS de Mèxic; Etienne 

Sadembouo, de la Universitat de Yaoundé; i Denis Cunningham, de 

la FIPLV.  

La delegació de Linguapax a Amèrica Llatina publica, el setembre del 2013, el volum Estudios 

de Lengua y Cultura Nahua de la Huasteca. El text ha estat preparat per Van’t Hooft, Anuschka 

i José Antonio Flores Farfán, i s’ha editat a Mèxic amb la col·laboració de la Universitat 

Autònoma de San Luis Potosí, UNAM i Linguapax. El llibre recull una sèrie d’estudis socials 

actuals relacionats amb la llengua nahua de la Huasteca, com ara la llengua náhuatl i les seves 

variants. L’obra ha reunit aportacions sobre els termes del sistema de parentiu, l’ortografia 

náhuatl de la Huasteca o sobre els textos novohispans en llengua náhuatl. Però també hi ha 

textos sobre la medicina tradicional, la música, la immigració o l’organització política de la 

comunitat. Aquests textos són una important contribució als estudis sobre aquesta regió 

pluriètnica, i en especial sobre la població nahua. Al mateix temps, són un valuós recurs 

introductori per a un públic més ampli que vulgui tenir més informació sobre la Huasteca 

 

ALTRES ACTIVITATS I RELACIONS INTERNACIONALS 
 

El ministre de Llengües de la República del 

Paraguai, Carlos Villagra Marsal, visita la seu de 

Linguapax Internacional, el dia 25 de juny del 

2013, amb la intenció d'establir un acord de 

cooperació que doni continuïtat a una relació 

iniciada fa anys amb la participació de Linguapax 

en el procés d'elaboració de la nova Llei de 

Llengües del Paraguai. Acompanyen el ministre la 

responsable de la Comissió Nacional de 

Bilingüisme, Aida Torres, i el cònsol de Paraguai a Barcelona. Per part de Linguapax, participen 

en la trobada Fèlix Martí, Carles Torner, Carme Arenas, Amélie Ponce i Josep Anton. La sessió 

comença amb una reunió de tots els esmentats amb el president en funcions de l'Institut 

d'Estudis Catalans, Salvador Giner. S’hi acorda fer dos convenis de col·laboració: un de caràcter 

general, com a marc global de cooperació; i un d'específic, per a l'organització, l'any 2014, d'un 

seminari d'experts sobre un tema concret d'interès a propòsit de la implantació pràctica de la 



Llei de Llengües, com ara "Empresa i llengua", del qual podrien ser signants el Ministeri de 

Llengües del Paraguai, l'IEC i Linguapax Internacional. El conveni de caràcter general és signat 

per Linguapax i per la Secretaria de Política Lingüística del Paraguai, durant el mes d'agost del 

2013.  

 

El mes de juny del 2013, Anvita Abbi, professora de lingüística al Centre de Lingüística de la 

Universitat Jawaharlal Nehru, i membre del consell assessor de Linguapax, guanya el Padma 

Shri 2013 pels seus treballs sobre les llengües indígenes i en perill de l'Índia. Ha dut a terme 

una investigació durant més d'una dècada per preservar el khora i el bo, llengües parlades a les 

illes Andaman i Nicobar, en forma de llibres i diccionaris multilingües. També és promotora 

d'un doctorat en jarawa, una altra llengua en perill de l'illa 

El dia 11 de juny del 2013, Linguapax Àsia celebra una nova sessió de projeccions a la Casa 

Europea sobre les comunitats i els pobles minoritaris d'Europa i del Japó. S'hi mostren dues 

pel·lícules sobre la vida de la gent d'Okinawa sota l'ocupació de les forces japoneses i nord-

americanes. Les pel·lícules presenten un fons informatiu sobre la situació actual a Okinawa, on 

les llengües indígenes han estat reemplaçades pel japonès del continent. Alguns grups d'acció 

estan tractant de revertir aquesta tendència i de revitalitzar les llengües vernacles locals. 

Linguapax Àsia està donant suport als esforços per a la recuperació de les llengües ryukyuan i 

té la intenció d'incloure experts d'Okinawa i activistes en el proper simposi previst per al 2014 

sobre els pobles d'Europa i Japó. 

La delegació de Linguapax a Amèrica i l'Institut Nacional de Llengües Indígenes (INALI) 

organitzen un Seminari-taller en revitalització lingüística. Aquest seminari, que té lloc a 

Oaxaca, els dies 21 a 26 d'abril del 2014, és una iniciativa que té com a objectiu la recuperació i 

revitalització de les llengües indígenes, des de les mateixes comunitats. A Mèxic, una tercera 

part de les llengües indígenes es troben en procés d'extinció, com ho evidencien els casos en 

què només unes quantes persones ja grans parlen la llengua, mentre que cada vegada hi ha 

més joves i infants que tenen l'espanyol com a única llengua. El taller d'Oaxaca permetrà 

generar un espai d'intercanvi d'experiències i iniciatives, per enfortir els projectes de 

revitalització, promoure la construcció de nous projectes d'acord amb el context local, orientar 

i acompanyar aquests promotors locals i elaborar materials que acompanyin aquests processos 

de revitalització lingüística. 

Linguapax Asia organitza el seu simposi anual sobre Els valors i els beneficis de les xarxes per 

al futur de les llengües en perill, que té lloc el dia 13 de setembre de 2014 a la Gakushuin 

University (Tòquio, Japó). Les illes Ryukyu al sud-oest de l'arxipèlag japonès il·lustren el 

fenòmen actual d'aparició de xarxes lingüistiques que podríen frenar els procesos de 

substitució lingüística que estan minvant dramàticament la diversitat lingüistica arreu del món.  

El Centre ANACLAC de Lingüística Aplicada de Yaoundé, que acull la delegació Linguapax 

Afrika, organitza, del 7 al 19 de juliol del 2014, un taller de formació de formadors en llengües 

locals i de membres dels comités de llengües, procedents del Txad i de les sis regions del 

Camerun, i que representaven 14 llengües diferents. El talle, enmarcat en el programa ERELA 

per a la introducció de l'ensenyament de l'eina informàtica en llengües locals a les escoles 

primàries i als centres d'alfabetització, especialment en les zones rurals, tenia per objectiu 

reflexionar sobre la concepció dels manuals escolars i descobrir tècniques d'anàlisi d’un 

manual escolar a partir d’un catàleg de criteris basats en els aspectes didàctics i no didàctics. El 

taller també pretenia fer descobrir els fonaments culturals del desenvolupament dels 



programes informàtics i mostrar l'ús del 

programari PowerPoint per l’ensenyament 

de llengües i cultures nacionals. Aquest taller 

respon a una necessitat urgent de formació 

complementària per permetre una 

intervenció eficient de futurs professors, 

autors i facilitadors d'alfabetització sobre el 

terreny. Efectivament, la introducció de les 

llengües i cultures nacionals en el sistema 

educatiu de diversos països africans, 

especialment al Camerun (des de 2008/2009 

a secundària i 2013/1014 a primària), fa 

imprescindible desenvolupar bons manuals i materials de soport que acompanyin la 

implementació d'aquests nous programes en els establiments escolars i centres 

d'alfabetització d'adults. 

Fernand de Varennes, membre del 

consell assessor de Linguapax, referent 

mundial en matèria de drets humans i 

drets lingüístics i de les minories, 

participa el 19 de novembre del 2014 en 

els debats que organitza la Universitat 

Blanquerna per als seus alumnes del 

Grau de Relacions Internacionals. La 

seva ponència sobre el nou concepte de 

"responsabilitat de protegir" i la prevenció de conflictes en relació als drets lingüístics i als 

drets de les minories és moderada per  Alejandro Pozo, assessor de Metges sense Fronteres i 

expert en anàlisi de conflictes, pau i seguretat. 

 

 

ALTRES ACTIVITATS 
 

Linguapax participa en les jornades “Llengua, societat i cultura: per una defensa de la diversitat 

lingüística a l’Àfrica Negra”, que tenen lloc a Barcelona els dies 3 i 4 de juliol del 2012, 

organitzades pel Cente d'Estudis Africans de Barcelona. Gabriel Mba, lingüista i professor de 

la Universitat de Yaounde, membre de Linguapax Afrika, intervé com a ponent en les 

esmentades jornades. També hi intervé AlíciaFuentes Calle, membre de la junta de Linguapax. 

Alícia Fuentes-Calle, membre de la junta de Linguapax, fa una conferència a l’acte que 

organitza la Biblioteca Can Peixauet de Santa Coloma de Gramenet, amb motiu del Dia de la 

Llengua Materna, a Santa Coloma de Gramenet, el dia 21 de febrer del 2012. 

El president de Linguapax International, Fèlix Martí, fa una conferència sobre "Identitat i 

Diversitat – El que el futur ens depara" en el marc de la Conferència internacional sobre les 

llengües minoritàries d'Europa i les arts que té lloc a Dublin, del 10 a 12 de maig del 2013. 

 



En el marc de la bona relació que Linguapax sempre ha mantingut amb UNESCO Etxea, el dia 

17 d’octubre del 2013 té lloc a Barcelona una taula rodona de presentació d'un estudi sobre 

les llengües en la cooperació al desenvolupament, que ha estat coordinat per UNESCO Etxea i 

elaborat per la Càtedra UNESCO de Patrimoni Lingüístic Mundial de la Universitat del País Basc. 

Hi intervenen: Jessica Dominguez, d'UNESCO Etxea, José Antonio Flores Farfán, punt focal de la 

delegació Linguapax a Mèxic; Itziar Idiazabal, directora de la Càtedra UNESCO de Patrimoni 

Lingüístic Mundial de la Universitat del País Basc; Carles Llorens, director general de l’Agència 

Catalana de Cooperació per al Desenvolupament, i Carles Torner, membre de la junta 

Linguapax. El dia 18 d’octubre del 2013 es repeteix aquest acte a la ciutat de Bilbao. Com a 

continuació de la seva intervenció en la taula rodona, Carles Torner és entrevistat al programa 

”Solidaris” de Catalunya Ràdio, el dia 19 d’octubre del 2013. 

Carles Torner, membre de la junta de Linguapax,  participa en tant quer membre de l'entitat, 

en el Simposi Internacional sobre Drets Lingüístics i Cohesió Social en Societats Multilingües, 

que organitza a Barcelona, els dies 19 i 20 de març del 2014, el Síndic de Greuges de Catalunya 

i la International Association of Language Commissioners. 

Fèlix Martí, president de Linguapax Internacional, és entrevistat al diari El Punt Avui del 5 de 

juny, i ha intervingut també en el programa L’illa de Robinson, d’El Punt Avui Televisió, a 

propòsit de l’atac a la llengua catalana i a la immersió lingüística que representa la Llei de 

Millora de Qualitat Educativa (LOMQE) del Govern Espanyol. Alhora, dóna suport a la 

convocàtoria de manifestació a favor de la immersió lingüística, que té lloc el 14 de juny del 

2014, i que ha promogut Somescola.cat. Linguapax és una de les entitats promotores de 

Somescola.cat i s’hi ha mantingut vinculada des de l’inici de la iniciativa, l’any 2011. 

Fèlix Martí publica el dia 1 d'octubre del 2014 al portal de notícies Tribuna.cat, com a president 

de Linguapax Internacional, una reflexió sobre el menyspreu de l'estat envers la llengua 

catalana i el paper de la societat civil per contrarestar-ne els efectes. 

 

JUNTA DE LINGUAPAX 

Carme Arenas és elegida nova presidenta de Linguapax Internacional, en el curs de l' 

Assemblea de l'entitat que té lloc el dia 15 de setembre del 2014. Carme Arenas és catedràtica 

de literatura catalana, traductora, editora i promotora cultural. La nova presidenta assumeix 

amb determinació el repte de liderar aquesta nova etapa de Linguapax, que vol consolidar el 

seu lloc capdavanter a l'escenari internacional. L'Assemblea de Linguapax acorda també 

nomenar Fèlix Martí, fundador i fins aquesta data president de l'entitat, com a president 

honorari de l'organització, i incorporar a la junta el sociolingüista Emili Boix, l'experta en 

plurilingüisme i educació Mònica Pereña, i l'experta en polítiques lingüístiques Mercè Solé. 

 


