
3131313131

UNESCOCAT

Llei de Política Lingüística del Paraguai

Fèlix Martí, president del Comitè Científic Assessor de Linguapax, i Josep Cru, secretari general de l'entitat,
visiten el Paraguai els dies 11 a 20 de març, per iniciativa de la Comissió Nacional de Bilingüisme per
realitzar-hi una missió d'assessorament de cara a la redacció d'una Llei de Llengües del Paraguai. Aquesta
missió es fa amb el suport de l'Institut Ramon Llull de la Generalitat de Catalunya.

En el curs de la seva visita al Paraguai Fèlix Martí i Josep Cru s'entrevisten amb les persones següents: amb
Blanca Ovelar de Duarte, ministra d'Educació i Cultura; amb Eduardo de Quesada, ambaixador d'Espanya
al Paraguai; amb María Dolores Ríos Peset, segon cap de l'Ambaixada d'Espanya al Paraguai; amb Teresa
Corella, coordinadora general de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional; amb Rubén Bareiro
Sagnier, antic ambaixador del Paraguai a França i a la UNESCO; amb Victor Wall, Domingo Rivarola, Maria
Teresa Ayala de Garay, Julio César Frutos, Aída Torres i Ramiro Domínez, membres del Consell Nacional
d'Educació i Cultura (CONEC); amb Elisabeth García, de l'Institut Superior d'Educació; amb Iris Rocío
González, Héctor Lacognata, i Arístides Juan da Rosa, diputats membres de la Comissió Parlamentària
d'Educació i Cultura; amb Ramiro Domínguez, Aída Torres de Romero, Bartomeu Melià, Olga Galeano de
Cardozo i amb Ramón Silva, membres de la Comissió Nacional de Bilingüisme; amb Florencia Fernández
Zarza, Félix de Guarania, María Eva Masnfeld, Almidio Paéz, Mirian Linzo, Sanie Romero de Velázquez,
Rosana Bogado de Orué, Lidia Peña Ojeda, Norma Barrios Torres, Margarita Miró, María Isabel Roa, Nancy
Oilda Benítez i María Gloria Pereira Jacquet, membres de la Taula Coordinadora Interinstitucional; amb
Elisabeth García, de l'Institut Superior d'Educació; i amb membres de la ONG Fe y Alegría.

Fèlix Martí i Josep Cru són entrevistats pel Canal 13 i pel Canal 19 de televisió, i pel diari Última Hora.

N'apareix informació al portal actualidad.terra.es del dia 23 de març; al portal entitats.info del dia 23 de
març; portal vilaweb.com del dia 31 de març; al portal normalització.net del dia 30 de març.

SECTOR DE CULTURA
INSTITUT LINGUAPAX

L'Institut Linguapax és una organització internaci-
onal no governamental que té la seva seu a
Barcelona, i que actua en el marc d'Unescocat. No
obstant això, hi ha altres entitats arreu del món que
també participen de l'esperit Linguapax: el Centre
UNESCO del País Basc; la Càtedra UNESCO en Po-
lítica Lingüística i Didàctica de les Llengües de la
Universitat de Mons-Hainaut, a Bèlgica; el Departa-
ment de Llengües Estrangeres de la Universitat de

Tòquio; i la Càtedra UNESCO en Llengües i Educa-
ció de l'Institut d'Estudis Catalans, creada el mes de
febrer del 2002.

Els objectius de l'Institut Linguapax són: promoure
la informació i la investigació sobre polítiques lin-
güístiques; assessorar els responsables de política lin-
güística dels governs estatals o subestatals; fomentar
l'educació multilingüe i perfeccionar els mètodes
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d'aprenentatge; relacionar l'educació multilingüe
amb la cultura de la pau; oferir assistència tècnica a
les comunitats lingüístiques minoritàries o
minoritzades; defensar els drets lingüístics com a drets
humans individuals i col·lectius; facilitar la gestió de

Estructura internacional de l'Institut Linguapax

L'Institut Linguapax inicia una nova estructuració internacional, consistent en la creació de delegacions
Linguapax als diversos continents, que comparteixin la filosofia Linguapax i que tinguin capacitat per
desenvolupar activitats que promoguin la diversitat lingüística, de forma autònoma, en el seu àmbit geogrà-
fic. Les delegacions Linguapax existents o en curs de constitució al llarg de l'any són: Linguapax Àsia, que ja
existeix des de l'any 2003, al Japó; Linguapax Àfrica, al Camerun; Linguapax Amèriques, a Mèxic; Linguapax
Euràsia, a la República de Calmúquia; i Linguapax Pacífic, a Nova Caledònia.

El dies 3 a 5 de maig, Fèlix Martí i Amélie Ponce visiten el Camerun, per impulsar la creació de la Delegació
Linguapax a Àfrica, amb seu a Yaounde, i que pot treballar en projectes d'estandarització de llengües
africanes. En el curs de la seva estada a Yaounde s'entrevisten amb Bekan Sammy Chumbon, degà de la
Universitat de Yaounde, i visiten l'Oficina de la UNESCO al Camerun.

Els dies de 10 a 13 de juny , Agustí Colomines i Josep Cru participen, a Tòquio, en el II Simposi sobre llengües
i educació organitzat per Linguapax Àsia, i que està dedicat a "La llengua a la societat ia la classe: preservar
l'herència i promoure la diversitat". Agustí Colomines hi fa la conferència "La defensa de la llengua, la
defensa de l'herència humana" en l'acte de cloenda. El dia 13 de juny, Agustí Colomines fa una conferència
a la Universitat d'Estudis Estrangers de Tòquio.

Dies 4 a 11 de novembre, Agustí Colomines i Josep Cru, mantenen entrevistes per a la promoció d'una oficina
Linguapax a Mèxic, en coordinació amb l'investigador José Antonio Flores Farfán i els responsables del
Centre d'Investigacions i Estudis Superiors en Antropologia Social (CIESAS) de Mèxic. Aquesta oficina té com
a objectiu la revitalització i la documentació de les llengües indoamericanes. En el curs de la seva estada,
visiten també l'Institut Nacional de Llengües Indígenes (INALI), per tal d'assessorar sobre la implementació
de la "Llei General de Drets Lingüístics dels Poble s Indígenes" aprovada l'any 2003. També s'entrevisten amb
Susana Cuevas, de l'Institut Nacional d'Antropologia i Història (INAH), i membre del comitè assessor de
l'Institut Linguapax. N'apareix informació al portal entitats.info del dia 16 de novembre.

Els dies 15 a 23 de desembre, Fèlix Martí i Josep Cru, visiten el Camerun per tal de constituir la Delegació
africana de Linguapax, al Camerun, que rep el nom de Linguapax Àfrica, i que té la seu a l'ANACLAC. En el
curs de la seva estada a Yaounde, el dia 16 de desembre es reuneixen amb el degà i el vicedegà de la
Universitat Yaounde I, i  el dia 21 de desembre, amb Alberto Cerezo, primer secrtari de l'ambaixada d'Espanya
al Camerun; Fèlix Martí és entrevistat per Ràdio Yemba, per Ràdio Satellite FM-TV, pel diari Nouvelle
Expression, i pel diari Eden Newspaper.

la diversitat lingüística de les ciutats amb immigrats
de diverses llengües; contribuir a la presència del
multilingüisme al ciberespai; crear nous mecanis-
mes de col·laboració entre ONG especialitzades.
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Informe mundial sobre les llengües

L'Institut Linguapax d'Unescocat i Angle Editorial editen la versió catalana de l'informe mundial sobre les
llengües, el mes de febrer, amb el títol L'informe sobre les llengües del món. Maria de la Pau Janer hi
dedica un article al diari Avui del dia 5 de març; n'apareix informació al portal entitats.info i al diari El
Punt del dia 22 de febrer; n'apareix informació al portal lamalla.net del dia 4 de març; al portal feshocat.com
del dia 9 de març; també n'informa l'agència EFE, i el portal vilaweb.com del dia 23 de març;

L'Informe Mundial sobre les Llengües té el seu origen en el Seminari Internacional Linguapax sobre
Polítiques Lingüístiques, celebrat a Leioa (País Basc) l'any 1996, en el qual el director general de la
UNESCO, Federico Mayor, proposa la necessitat de fer una investigació sobre la situació de les llengües en el
món. La Conferència General de la UNESCO de l'any 1997 aprova el projecte. El Govern Basc signa un
memoràndum d'entesa amb la UNESCO, el juliol del 1997, i es compromet a finançar el projecte. L'estudi
té per objectiu donar a conèixer quin és l'estat de les llengües en el món, tot posant de manifest la riquesa
lingüística del planeta i explicant els problemes que afecten els idiomes en les diverses regions del món. Al
mateix temps, l'estudi insisteix a fomentar la consciència del patrimoni lingüístic, crida l'atenció sobre
l'evolució d'aquest patrimoni i recomana mesures per protegir les llengües vives. Un canvi posterior en
l'actitud de la UNESCO a propòsit de la conveniència d'aquest informe fa que la iniciativa deixi de tenir el
suport de l'organització. Multilingual Matters n'edita, finalment, el mes de juny, l'edició íntegra en versió
anglesa, amb el títol Words and Worlds. World Languages Review, i com a autors: Fèlix Martí, Paul
Ortega, Itziar Idiazabal, Andoni Barreña, Patrix Juaristi, Carme Junyent, Belen Uranga i Estibaliz Amorrortu.

Miquel Siguan és el president honorari de l'Institut
Linguapax.

La composició de l'Institut Linguapax és aquesta:
president d’honor: Miquel Siguan; president: Agustí
Colomines; vicepresidents: Isidor Marí, Dolors Reig;
directora: Marie-Amélie Ponce; secretari General:
Josep Cru.

El comitè assessor té aquesta composició: presidenta
honorària: Vigdís Finnbogadóttir,expresidenta
d’Islàndia; president: Fèlix Martí. Són membres del
comitè: Anvita Abbi, del Centre de Lingüística, de la
Universitat Jawaharlal Nehru, a Nova Dehli, Índia;
Sergei A. Arutiunov, de l'Institut d’Etnologia i Antro-
pologia de l’Acadèmia Russa de Ciències; Conrad M.
B. Brann, de la Universitat de Maiduguri, Nigèria;

Charles Castonguay, de la Universitat d’Ottawa;
Bernard Comrie, del Departament de Lingüística,
Max Planck Institut d’Antropologia Evolutiva, de
Leipzig; Jean-Claude Corbeil, lingüista, del Quebec;
Susana Cuevas, de l'Institut Nacional d’Antropolo-
gia i Història, de Mèxic; Denis Cunningham, de la
Federació Internacional de Professors de Llengües
Vives, d'Australia; Abdou Elimam, de l'Escola Nor-
mal Superior d’Ensenyament Tècnic, d'Oran,
Algèria; José  Antonio Flores Farfán, del CIESAS,
Mèxic; François Grin, de la Universitat de Ginebra i
del Servei de Recerca en Educació, a Suïssa; .Björn
H. Jernudd, de la Universitat Baptista de Hong Kong;
Lachman M. Khubchandani, del Centre per a Estu-
dis de Comunicació, de Pune, India; Bossia
Kornusova, de la Universitat de l’Estat, Calmúquia,
a la Federació Russa; Luis Enrique López, del  Pro-
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grama de Formació en Educació Intercultural Bi-
lingüe per als Països Andins, PROEIB Andes, a
Bolívia; Vida O. Mikhalchenko, del Centre d’investi-
gació sobre Ètica i Relacions de Llengües, de l'Insti-
tut de Lingüística, de l'Acadèmia Russa de Ciències;
Irmela Neu, de la Universitat de Ciències Aplicades
de Munic; Dónall Ó Riagáin, consultor indepen-
dent, d'Irlanda; Joseph Poth, consultor independent,
de França; Ignace Sanwidi, expert en educació i cul-
tura de la pau, de Burkina; Joseph Sheils, cap de la
Divisió de Política Lingüística del Consell d’Europa;
Jerzy Smolicz, del Centre d’Estudis Interculturals i
Educació Multicultural, de la Universitat d’Adelaide,
a Austràlia; Asher Stern, de l'Institut per a la Compe-
tència Lingüística, d'Israel; Miquel Strubell, dels Es-
tudis d’Humanitats i Filologia de la Universitat Ober-
ta de Catalunya; Carles Torner, del Comitè de Drets
Lingüístics i Traducció del PEN Club; Tasaku
Tsunoda, de la Universitat de Tòquio; i Jean Jacques
Van Vlasselaer, de la Universitat de Carleton, Canadà.

Les reunions de junta de l'Institut Linguapax tenen
lloc els dies 18 de gener i 25 de maig.

Després de la dissolució de la Divisió de Llengües a la
UNESCO, els responsables de l'Institut Linguapax
fan diverses gestions per tal que la diversitat lingüís-
tica torni a ser un tema preferent de l'activitat de la
UNESCO.

Unescocat i l'Institut Linguapax donen suport a l'Ins-
titut Català de Cooperació Iberoamericana en l'or-
ganització, a Barcelona, els dies 8 i 9 de febrer, el III
Fòrum de les Llengües Ameríndies. Hi participen
Elena Benedicto, Colette Grinevald, Klaus
Zimmermann, José Antonio Flores Farfán, Azucena
Palacios, Juan José Batalla, Jesús Bustamante, Antoni
Milián i José Luis Rojas. En la cloenda del Fòrum,
Agustí Colomines dóna a conèixer el guanyador del
premi Linguapax 2005.

Fèlix Martí i Amélie Ponce assisteixen, els dies 6 i 7 de

maig, a Bamako, Mali, al Seminari Internacional
sobre Multilingüisme en el Ciberespai, organitzat per
la UNESCO, el govern de Mali, l'Acadèmia Africana
de les Llengües i l'Agència de la Francofonia. Koitxiro
Matsuura, director general de la UNESCO ha inter-
vingut en la sessió inaugural del congrés, junta-
ment amb Adama Samessékou, president de l'Aca-
dèmia Africana de les Llengües, de Roger Dehaybe,
director general de l'Agència Intergovernamental de
la Francofonia, i d'Ousmane Issofou Maiga, primer
ministre de Mali.

Dónall Ó Riagáin participa, en nom de l'Institut
Linguapax, en el Congrés sobre Llengües i Cultures
Indígenes Siberianes en una Rússia Canviant, que
té lloc, els dies 22 a 25 de setembre, a la República de
Khakàssia.

Unescocat i l'Institut Linguapax són dues de les en-
titats membre de l'Observatori de la Llengua Catala-
na, promogut pel CIEMEN; es tracta d'una instàn-
cia que, de forma autoritzada i amb criteris de rigor
acadèmic, assumeix el paper de referent tècnic en la
defensa de la llengua catalana, en el marc de la
legislació nacional, estatal i internacional. Les enti-
tats que constitueixen inicialment l'Observatori de la
Llengua són: Ómnium Cultural, Acció Cultural del
País Valencià, Obra Cultural Balear, Unescocat, Ins-
titut Linguapax, Comitè de Seguiment de la Decla-
ració Universal de Drets Lingüístics, Plataforma per
la Llengua, Fundació Congrés de Cultura Catalana,
Casal Jaume I de Perpinyà i Col·legi d'Advocats de
Barcelona. L'Institut d'Estudis Catalans dóna suport
al projecte. Les entitats promotores es reuneixen el
dia 19 de gener.

L'Institut Linguapax concedeix, com cada any, el
Premi Linguapax, per guardonar persones que s'ha-
gin destacat per la defensa de la diversitat lingüística
i per l'ensenyament multilingüe. La proclamació del
guardonat es fa en un acte que té lloc el dia 9 de
febrer, en el marc del III Fòrum de les Llengües Ame-
ríndies 2005, que se celebra a Barcelona. El guardo-
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nat de l'edició del 2005 és el sociolinguista cameru-
nès Maurice Tadadjeu. N'informa el portal
vilaweb.com del mateix dia 9 de febrer i el portal
entitats.info del dia 10 de febrer. Maurice Tadadjeu
ha de rebre el premi, el dia 4 de maig, a Yaounde, en
un acte en què intervenen Fèlix Martí i Amélie Ponce,
però importants vagues que mantenen tancat el re-
cinte universitari impedeixen dur a terme l'acte aca-
dèmic. Maurice Tadadjeu rep finalment el premi, en
el curs d'un acte solemne que té lloc a la Universitat
de Yaoundé el dia 20 de desembre i en què interve-
nen Fèlix Martí i Josep Cru. N'apareix informació al
portal entitats.info del dia 22 de desembre; al portal
vilaweb del dia 23 de desembre.

Amb motiu del Dia Europeu de les Llengües, l'Insti-
tut Linguapax organitza una conferència de Santi
Veloso Troncoso, professor de llengua i literatura
gallegues a l'Institut Terra de Turonio de Gondomar,
a Pontevedra,  sobre "El patrimoni lingüístic galaico-
portuguès, i que té lloc a la seu de l'Institut d'Estudis
Catalans, el dia 27 de setembre. N'apareix informa-
ció al portal vilaweb.com del mateix dia 27 de se-
tembre.

La Casa de les Llengües

El Consell Executiu de al Generalitat de Catalunya acorda, en la reunió del dia 22 de març, constituir el
consorci Casa de les Llengües, amb la finalitat de promoure la preservació, l'ús i el desenvolupament de les
llengües com a vehicle de comunicació, patrimoni cultural de la humanitat i dret de persones i comunitats.
El consorci està format pel Govern de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Fòrum Universal de les
Cultures, i Unescocat. El mes de gener, Antoni Mir deixa la secretaria de Política Lingüística per dirigir el
projecte de la Casa de les Llengües; els diaris El Punt, i El País informen sobre el projecte el dia 12 de gener.
Agustí Colomines representa Unescocat en el consori de la Casa de les Llengües. La reunió constitutiva del
consell té lloc a Barcelona el dia 20 de maig. N'apareix informació al portal vilaweb.com del dia 23 de març;
també n'informa Europa Press els dies 22 i 23 de març; al Telenoticies de Televisió de Catalunya del dia 23
de març; al portal es.news.yahoo.com del dia 23 de març; al portal efe.es/catalunya del dia 23 de març; al
portal entitats.info dels dies 24 i 30 de març; al Diari de Girona del 24 de març; Isabel-Clara Simó s'hi
refereix en l'article "Tres" que publica al diari Avui el 26 d'abril.

L'Institut Linguapax edita el dossier educatiu Nosal-
tres també en tenim. Aproximació a la Convenció
dels Drets de l'Infant, que han elaborat Dolors Reig,
Amparo Vázquez i Gisela Mohr. Aquesta publicació
està pensada per acostar de forma lúdica la Conven-
ció dels Drets de l'Infant a l'alumnat de primària.
N'apareix informació al diari Avui del 24 de març;
Aquest dossier es presenta a Barcelona el dia 23 de
maig, en un acte en què intervenen Agustí
Colomines, Joan Badia, subdirector de Formació i
Recursos Pedagògics del Departament d'Educació, i
les autores del dossier: Dolors Reig, Gisa Mohr i
Amparo Vázquez; també hi assisteixen Enric
Masllorens, Amélie Ponce, Miquel Martí i Alain
Blomart. El dia 16 de novembre es presenta a Girona,
en un acte en què també hi participa Agustí
Colomines i les autores de la publicació, i del quan
n'apareix informació al Diari de Girona del dia 22
de novembre.

El seminari Linguapax 9, reconegut oficialment com
a curs de formació del professorat pel Departament
d'Educació de la Generalitat de Catalunya, s'adreça
al professorat de les escoles catalanes que apliquen el
Programa Linguapax i té com a objectiu millorar la
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pràctica docent en les àrees de llengua estrangera i
ciències socials; adquirir nous coneixements relatius
a les unitats didàctiques del Programa Linguapax; i
integrar les activitats d'aquest programa en l'eix trans-
versal "Educació per la pau". Dolors Reig i Miquel
Martí coordinen el seminari. Les sessions es fan el dia
22 de gener a Sant Julià de Vilatorta, i els dies 16
d'abril i 22 d'octubre, a Barcelona.

També es fan altres sessions de presentació del pro-
jecte Linguapax a diversos centres educatius: el dia
14 de febrer, a l'IES Alixar i al Centre de Recursos de
Professors de Castilleja de la Cuesta, a Sevilla, a càr-
rec d'Amparo Vàzquez i Miquel Martí; el dia 14 de
març, al centre de formació d'adults Els Piteus de
Blanes, a càrrec de Dolors Reig; el dia 25 de novem-
bre, a l'Escola Oficial d'Idiomes de Ripoll, a càrrec
de Dolors Reig; el dia 15 de desembre, a la seu dels
Serveis Educatius del Gironès, a càrrec de Dolors
Reig.

Josep Cru forma part, en representació de l'Institut
Linguapax, del Consell Assessor de Noves SL, Revis-
ta de Sociolingüística, de l'Institut de Sociolingüís-
tica Catalana, de la Generalitat de Catalunya.

L'Institut Linguapax d'Unescocat és entitat col·-
laboradora d'Amarauna. Xarxa de Llengües del Món,
que promou el Centre UNESCO del País Basc sota el
patrocini del Govern Basc. Es tracta d'un projecte
(www.amarauna-languages.com) que 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.

Unescocat dóna suport a l'edició del materials "Edu-
car en la diversitat", que elabora i publica l'associa-
ció sociocultural Punt d'Intercanvi. El dia 21 de fe-
brer, en coincidència amb el Dia Internacional de la
Llengua Materna, es presenten els llibres il·lustrats
Hola, Nur! i La Nur aprèn, en català i en àrab,
elaborats per Montserrat Torres i Ahmad Alkuwaifi;
en l'acte de presentació hi intervenen Agustí

Colomines, director d'Unescocat, Josep Vallcorba,
subdirector general de Llengua, Interculturalitat i
Cohesió Social del Departament d'Educació; Amparo
Tomé, coordinadora del Programa Educació en Va-
lors de l'IMEB de l'Ajuntament de Barcelona;
Montserrat Torres, coordinadora de projectes de l'as-
sociació Punt d'Intercanvi; i Ahmad Alkuwaifi, pre-
sident de l'associació; també hi assisteixen, Amélie
Ponce i Josep Cru. N'apareix informació al portal
d'Europa Press, al TN Telenotícies.com i als portals
tribunacatalana.org i vilaweb.com del mateix 21
de febrer; als portals entitats.info i vilaweb.com, i al
diaris Avui, i El Punt del dia 22 de febrer; també

Centres inscrits en el Projecte
Linguapax

CEIP Escola Bellaterra de Cerdanyola del Vallès
CEIP Manuel Padin Truiteiro de Arcade, de
Pontevedra
CEIP Manuel Vidal Portela de Pontevedra
CEIP Marinada de El Masnou
CEIP Migdia de Girona
CEIP Praia Xardín de Boiro, Coruña
CEIP San Benito de Lérez de Pontevedra
CEIP Xunqueira II de Pontevedra
Centre Escolar Empordà de Roses
Col·legi El Roser de St. Julià de Vilatorta
Col·legi Sagrat Cor de València
Escola Virolai de Barcelona
IES Alixar de Castilleja de la Cuesta, Sevilla
IES Ferrer i Guàrdia de St. Joan Despí
IES Gustavo Adolfo Bécquer d’Algete, Madrid
IES Matadepera de Matadepera
IES Narcís Xifra de Girona
IES Santiago Sobrequés de Girona
IES Serra de Marina de Premià de Mar
IES Valldemossa de Barcelona
Ikastola Artxandape de Bilbao
Institució Montserrat de Barcelona
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n'informa la llista de distribució Infozefir del dia 22
de febrer. El mes de novembre apareix publicat el
vocabulari català-amazic de la sèrie "Els llibres de la
Nur", redactat  per Montserrat Torres i Ahmad
Alkuwaifi.

Vigdis Finbogadóttir, expresidenta d'Islàndia, am-
baixadora de bona voluntat de la UNESCO, i presi-
denta honorària del Comitè Assessor de l'Institut
Linguapax, visita Unescocat el dia 21 de març.  Vigdis
Finbogadóttir va acompanyada d'una delegació de
l'Institut Vigdis Finnbogadottir de Llengües Estran-
geres, de la Universitat d'Islàndia, encapçalada per
la seva presidenta, Audur Hauksdóttir. En el curs de
la seva estada a Barcelona és entrevistada al progra-
ma "Catalunya plural" de Sílvia Cóppulo, a Com
Ràdio. N'informa el portal entitats.info del dia 19
d'abril.

El dia 3 de juny té lloc una jornada de reflexió,
informació i intercanvi entre les principals instituci-
ons lingüístiques i culturals presents a Barcelona,
amb el títol "El paper de les institucions culturals i
lingüístiques dins d'una Europa plurilingüe i

pluricultural". Convoquen aquesta jornada de refle-
xió l'Ambaixada de França a Espanya, el British
Council, l'Institut Ramon Llull, el Goethe Institut,
l'Institut Italià de Cultura de Barcelona; l'Institut
Camoes, el Consulat general de Luxemburg a
Barcelona i l'Institut Linguapax d'Unescocat. Cate-
rina Mieras, consellera de Cultura de la Generalitat
de Catalunya inaugura la jornada, juntament amb
Agustí Colomines, director d'Unescocat. També hi
intervenen, entre d'altres, Miquel Pueyo, secretari ge-
neral de Política Lingüística, i Joseph Sheils, cap de
la Divisió de Política Lingüística del Consell d'Europa.
N'apareix informació al diari El Punt del 4 de juny,
i l'Agència Europa Press, el mateix dia 3 de juny.
Prèviament tenen lloc diverses reunions preparatòri-
es, en les quals intervenen els responsables de l'Instiutt
Linguapax: el dia  26 de gener, el 17 de febrer.

El dia 27 de juny, Amélie Ponce assisteix a la sessió
pública informativa sobre la situació del guaraní i la
política lingüística del Paraguai, a càrrec de
Bartomeu Melià, i que organitza a Barcelona l'Insti-
tut d'Estudis Catalans.


