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1. PRESENTACIÓ 

Linguapax és una organització que promou la diversitat lingüística mundial per 

contribuir al diàleg i la pau. Com a entitat amb estatus consultiu davant la UNESCO: 

 Fa seus els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. 

 Treballa a favor dels drets culturals i lingüístics. 

 Promou l'educació plurilingüe i pluricultural. 

 Impulsa i participa en programes de revitalització lingüística a través de la xarxa 

Internacional Linguapax. 

 Analitza els canvis en la sensibilitat social, cultural i política en relació a les llengües 

i la diversitat lingüística. 

 Explora les noves expressions culturals que emergeixen en contextos de diversitat 

lingüística i de plurilingüisme. 

 Promou accions per a la diversitat lingüística en l’entorn digital i n'explora les noves 

formes de comunicació. 

 Alerta dels factors que posen en risc la riquesa lingüística mundial. 

El mandat fundacional de Linguapax, que ha estat sempre el seu fil conductor de manera 

més o menys explícita, es concreta en: fomentar i idear vies per manifestar la relació 

entre diversitat lingüística i pau; aportar perspectives sobre què impliquen aquests dos 

termes i quin és el potencial de la seva acció conjunta. Aquest enfocament temàtic de 

l’actuació de Linguapax es vincula estratègicament amb la seva gènesi històrica amb la 

UNESCO, i alhora permet desplegar accions ‘complementàries’ a les pròpies de 

l’organització intergovernamental. Per altra banda, l’acció de Linguapax harmonitza 

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

sostenible.1  

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

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

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

(objectiu 5); llengua i creixement econòmic (objectiu 8); llengua i reducció de les desigualtats (objectiu 10); llengua, 

pau i justícia (objectiu 16); les ONG i la política lingüística en relació amb els ODS.  
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Línies generals d’acció  

Projectes de revitalització lingüística en el terreny promoguts, entre altres 

organitzacions, per les delegacions Linguapax i amb un èmfasi diferent en cada una 

de les àrees geolingüístiques.  

Promoció de l’educació i la cultura multilingües i elaboració de materials didàctics 

que difonen els valors de la diversitat lingüística i cultural. 

 

Manteniment del debat sobre diversitat lingüística, innovació cultural i 

multilingüisme. Voluntat de fer explícit el potencial de la diversitat lingüística en la 

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

de trobades internacionals, seminaris d'experts, cursos de sensibilització i tallers de 

formació.  

 

Assessorament en gestió de la diversitat lingüística.  

 

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

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

de la diversitat lingüística i l’educació multilingüe.  

 

  



5 
 

2. ACTIVITAT 2019 

2.1 Presentació dels objectius de l’Any Internacional de les Llengües Autòctones 

(Barcelona, 16 de maig del 2020) 

El dijous 16 de maig, a les 18.30 h, a la Sala 

Mirador del Centre de Cultura Contemporània 

de Barcelona (CCCB), Linguapax i la Càtedra 

UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural de 

l’Institut d’Estudis Catalans van presentar els 

objectius de l’Any Internacional de les 

Llengües Indígenes, declarat per la UNESCO. 

Aquest organisme, que va ser representat pel 

Sr Moez Chakchouk, Assessor del Director-

General de Comunicació i Informació 

d’aquesta institució, va adreçar un discurs a 

l’audiència a través del vídeo elaborat per a  

l’ocasió, que es pot consultar en aquest enllaç 

al canal de Youtube de Linguapax 

International. 

Durant l’acte es va presentar, també, el 

programa de treball de l’associació previst per 

al 2019 i les bases de la convocatòria del premi 

Linguapax 2019. 

L’esdeveniment es va cloure amb una 

entrevista de la Dra. Carla Ferrerós al Dr. 

Matthias Brenzinger (Premi Linguapax 2017) 

sobre l’impacte de la revitalització de les 

llengües en el benestar de les comunitats que 

les parlen.  

A l’acte hi van assistir prop de seixanta persones procedents de diferents àmbits: 

l’ensenyament secundari, la investigació acadèmica en sociolingüística, la sociologia, la 

politologia, etc. 

  

Imatge: (D’esquerra a dreta) Mònica Pereña, 

presidenta de Linguapax International; Isidre 

Sala Queralt, que en el moment de l’acte era 

director general d’Afers Globals del 

Departament d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, i Joan A. Argenter, 

director de la Càtedra UNESCO de Diversitat 

Lingüística i Cultural de l’Institut d’Estudis 

Catalans. Centre de Cultura Contemporània de 

Barcelona (CCCB), 16 de maig del 2019. (Foto: 

Maria Cabrera) 

 

https://youtu.be/fYhsQVc0lDU
https://youtu.be/fYhsQVc0lDU
https://youtu.be/fYhsQVc0lDU
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2.2 Participació a la residència FABER 2019 «Polítiques migratòries, polítiques de 

diversitat» 

Els canvis demogràfics que es produeixen 

globalment afecten també, i de manera 

considerable, Catalunya. Aquests canvis 

provoquen situacions que qüestionen l’statu 

quo: hi ha noves llengües, noves religions, 

piràmides d’edat que modifiquen la 

configuració de les nostres societats, noves 

creences i noves oportunitats econòmiques i 

de treballs. Aquests problemes i aquestes 

oportunitats no són nous: la recerca de noves 

terres i nous pobles és una realitat i una 

inquietud que es remunta en els segles. Però per encaixar aquests canvis i garantir la 

cohesió social i la igualtat d’oportunitats cal analitzar les raons i les pràctiques que es 

produeixen arreu, amb la idea d’aprendre dels que fa anys que es troben en situacions 

semblants. La residència FABER d’Olot, vinculada a l’Institut Ramon Llull, va planificar per 

al 2019 una residència titulada «Polítiques migratòries, polítiques de diversitat», a la qual 

convidava a participar sociòlegs, politòlegs, antropòlegs, historiadors, educadors socials, 

economistes, advocats i investigadors i professionals de la matèria, amb la intenció de 

debatre els reptes que afronten governs, institucions i ciutadania a l’hora de gestionar 

aquests canvis. 

 

L’associació Linguapax ha participat 

en aquesta residència aportant-hi 

participants experts en l’àmbit de la 

diversitat lingüística per analitzar i 

abordar amb propostes concretes el 

repte de la gestió de la diversitat 

lingüística: la política lingüística 

com a política pública transversal, i 

la planificació lingüística com a 

mecanisme de foment del respecte 

per les identitats múltiples i 

d’inserció i definició de les llengües 

en l’educació, i com a estratègia per 

descriure els paisatges lingüístics 

que es dibuixen a les grans 

concentracions urbanes. Linguapax ha aportat a la Residència quatre participants amb 

visions diverses, tant pel que fa a l’àmbit territorial com a la temàtica: Catalunya 

Imatge: Cartell d’anunci de les conferències de Macarena 

Dehnhart i Swagata Basu a l’Institut d’Estudis Catalans. 

Imatge: Macarena Dehnhart impartint la ponència «¿Cómo 

podemos comunicarnos en una socidedad intercultural 

multilingüe? El rol de las políticas de traducción y de la 

comunicación mediada» a la seu de l’Institut d’Estudis 

Catalans. Barcelona, 13 de novembre del 2019. (Foto: Maria 

Cabrera) 
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(educació), Suècia (llengües minoritàries a Europa), Xile (mediadors als serveis públics) i 

l’Índia (polítiques lingüístiques comparades). Les aportacions de les participants s’han 

concretat en les accions següents: 1) la redacció d’un article per part de cadascuna sobre 

la temàtica objecte de la seva recerca i la reflexió fruit de la interacció amb els altres 

residents; 2) l’enregistrament d’un vídeo (disponible al nostre canal de Youtube) que 

recull el diàleg entre dues de les participants a l’entorn de l’educació multilingüe en el 

context europeu, i 3) la impartició de dues conferències a la seu de l’Institut d’Estudis 

Catalans sobre la mediació als serveis públics xilens, d’una banda, i una comparació entre 

la política lingüística de Catalunya i la de l’Índia, de l’altra. Tot el material està disponible 

al web de Linguapax i s’ha difós a través de les xarxes socials. 

 

  

Imatge: Charo Reyes (a l’esquerra) i Nina 

Carlsson (a la dreta), en un moment de la 

gravació del vídeo «Bridging divisions between 

majority, national minority and immigrant 

languages through the plurilingual approach». 

Olot, novembre del 2019. 

https://youtu.be/gsDDYsu_iyg
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2.3 Campanya de difusió sobre la diversitat lingüística i cultural 

Un dels objectius proposats per Linguapax al llarg de l’any ha estat el de transmetre 

informació sobre la realitat lingüística del món (diversitat lingüística, llengües en perill 

d’extinció, projectes de preservació de les llengües, exemples reeixits, les llengües al 

món digital, etc.)  i exemplificar en la ciutat de Barcelona què significa viure i conviure 

en un context global multilingüe i multicultural, mostrant algunes característiques de 

les llengües que viuen a la ciutat i associant-les a territoris concrets del món. En 

definitiva, es volien mostrar les llengües com a vincles de reconeixement i de diàleg. 

Per això Linguapax va elaborar i 

presentar,  el 27 de novembre del 

2019, l’informe «Diversitat lingüística 

i cultural: un patrimoni comú de valor 

inestimable»,  sobre la diversitat 

lingüística al món i a la ciutat de 

Barcelona, elaborat a partir de 

materials propis i de les aportacions 

d’altres institucions i de 

col·laboradors externs.  

La presentació va tenir lloc a la seu de 

l’Institut d’Estudis Catalans, en una 

roda de premsa que va aplegar una 

vintena de periodistes de diferents 

mitjans. Podeu llegir l’informe 

complet al nostre web.  

Associat a aquest informe s’ha difós a biblioteques, centres cívics, universitats i 

equipaments municipals, material gràfic de sensibilització amb algunes de les 

informacions més rellevants de l’Informe, que inclou missatges del tipus: 

 Sabies que... de les 7.000 llengües que es parlen al món n’hi ha 2.500 en perill 

d’extinció? 

 Sabies que... només el 4% de la població parla el 96% de les llengües del món? 

 Sabies que... la teva llengua també pot desaparèixer? Que la diversitat lingüística 

està amenaçada? 

 Sabies que... a Barcelona és parlen més de 300 llengües? 

 

 

 

Imatge: Presentació de l’informe «Diversitat lingüística i 

cultural: un patrimoni comú de valor inestimable». 

D’esquerra a dreta: Oksana Golyak, traductora del rus i 

l’ucraïnès;  Mònica Pereña, presidenta de Linguapax, i Emili 

Boix, membre de la junta directiva de Linguapax. (Foto: Bego 

Masdefiol) 

http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2019/12/Informe-2019.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2019/12/Informe-2019.pdf
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L’associació considera que amb la 

presentació de l’informe i el material 

gràfic de suport s’ha aconseguit que 

els mitjans de comunicació recullin 

com un missatge positiu i 

engrescador la diversitat de llengües 

i cultures que conviuen a Barcelona.  

Pensem que s’ha fet un primer pas 

important i que durant el 2020 convé 

consolidar i aprofundir el potencial 

immaterial i cultural que conviu a 

Barcelona i estendre l’experiència a la resta de Catalunya. I oferir el projecte, a través 

de les Delegacions de Linguapax, a altres ciutats o regions que el vulguin utilitzar i 

adaptar als seus contextos concrets. 

Els mitjans de comunicació següents es van fer ressò de la campanya: 

 Betevé: https://beteve.cat/societat/llengues-barcelona-linguapax-diversitat/ 

 Europapress: https://www.europapress.es/catalunya/noticia-poblacion-

barcelona-habla-mas-300-lenguas-linguapax-20191127151946.html 

 El Periódico: https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20191127/cuantas-

lenguas-se-hablan-en-barcelona-

7753525?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=cm 

 Ràdio 4: http://www.rtve.es/alacarta/audios/en-directe-a-radio-4/directe-radio-

4-27-novembre-2019-2a-hora/5454337/ 

 Diari ARA: https://www.ara.cat/societat/Barcelona-parla-300-llengues-

diferents_0_2351764950.html 

 Canal 3/24: https://www.ccma.cat/324/arab-urdu-igbo-i-wolof-els-carrers-de-

barcelona-parlen-mes-de-300-llengues/noticia/2966681/ 

 Diari El Punt/ Avui: http://www.linguapax.org/wp-

content/uploads/2019/12/Not%C3%ADcia_ElPuntAvui.pdf 

 Diari El País: http://www.linguapax.org/wp-

content/uploads/2019/12/Not%C3%ADcia_ElPa%C3%ADs.pdf 

 Diari La Vanguardia: http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2019/12/La-

Vanguardia.pdf 

  

Imatge: grafisme de la campanya «Barcelona et parla, 

Barcelona t’entén». 

https://beteve.cat/societat/llengues-barcelona-linguapax-diversitat/
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-poblacion-barcelona-habla-mas-300-lenguas-linguapax-20191127151946.html
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-poblacion-barcelona-habla-mas-300-lenguas-linguapax-20191127151946.html
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20191127/cuantas-lenguas-se-hablan-en-barcelona-7753525?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=cm
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20191127/cuantas-lenguas-se-hablan-en-barcelona-7753525?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=cm
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20191127/cuantas-lenguas-se-hablan-en-barcelona-7753525?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=cm
http://www.rtve.es/alacarta/audios/en-directe-a-radio-4/directe-radio-4-27-novembre-2019-2a-hora/5454337/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/en-directe-a-radio-4/directe-radio-4-27-novembre-2019-2a-hora/5454337/
https://www.ara.cat/societat/Barcelona-parla-300-llengues-diferents_0_2351764950.html
https://www.ara.cat/societat/Barcelona-parla-300-llengues-diferents_0_2351764950.html
https://www.ccma.cat/324/arab-urdu-igbo-i-wolof-els-carrers-de-barcelona-parlen-mes-de-300-llengues/noticia/2966681/
https://www.ccma.cat/324/arab-urdu-igbo-i-wolof-els-carrers-de-barcelona-parlen-mes-de-300-llengues/noticia/2966681/
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2019/12/Not%C3%ADcia_ElPuntAvui.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2019/12/Not%C3%ADcia_ElPuntAvui.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2019/12/Not%C3%ADcia_ElPa%C3%ADs.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2019/12/Not%C3%ADcia_ElPa%C3%ADs.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2019/12/La-Vanguardia.pdf
http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2019/12/La-Vanguardia.pdf
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2.4 Curs en línia «Language Diversity: what for?» 

D’acord amb les previsions, al llarg del 2019 s’han generat els continguts del curs MOOC 

(Massive Online Open Course) «Language Diversity: what for?», que es vehicularà a 

través de la plataforma Coursera via UAB. 

Es tracta d’un curs d’introducció a la diversitat lingüística i a la gestió del 

multilingüisme des d’una perspectiva tant teòrica com orientada a la gestió de 

determinats contextos que emergeixen de la diversitat. Els continguts cobreixen 

aspectes relacionats amb el marc conceptual, amb els marcs jurídics i amb casos 

específics de gestió de la diversitat lingüística. El professorat està vinculat a la Xarxa 

Internacional Linguapax: comitè assessor i xarxa de delegacions.  

El curs s’ha organitzat en cinc blocs, cadascun dels quals es preveu que s’estengui al llarg 

d’una setmana: 

1.  Linguistic Diversity in 

the World: Introduction 

and Transversal 

Perspectives. En aquest 

bloc es contextualitza la 

noció de diversitat 

lingüística: se’n descriu 

l’evolució històrica; els 

elements que la integren; 

els aspectes geogràfics que 

la condicionen (territoris i 

desplaçaments humans); la 

sensibilització progressiva amb aquest aspecte dels àmbits jurídics, socials i educatius; 

el marc internacional i l’entorn digital. 

2. Languages and 

Territories of Origin. En 

aquest bloc es parla de les 

comunitats lingüístiques en 

els seus territoris d’origen. 

Es fa una panoràmica 

geogràfica i històrica de la 

diversitat lingüística en 

diferents territoris; es parla 

de les relacions entre 

llengües i dels rols dels 

parlants, i dels 

Imatge: Maria Olimpia Squillaci, en un moment de l’enregistrament 

de la seva intervenció al curs. 

Imatge: Carme Junyent, en un moment de l’enregistrament de la seva 

intervenció al curs. 
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plantejaments adoptats en el tractament de la diversitat lingüística.  

3. People Movements and Linguistic Diversity. En aquest bloc es parla de les llengües en 

moviment: dels canvis sociolingüístics i de les dinàmiques dels parlants en els països 

d’acollida; de les accions de visibilització i les estratègies de conservació de la llengua 

d’origen, i de la relació entre les llengües d’origen i les llengües del territori d’acollida. 

4. Linguistic Revitalization. En aquest bloc s’exposa de manera exemplificada què és la 

revitalització lingüística i en què consisteix; en quins àmbits es treballa; qui la 

protagonitza; quins aspectes cal considerar i sobre quins factors cal intervenir a l’hora 

de revitalitzar una llengua, i amb quines dificultats topa el procés. 

5. Linguistic Diversity, Creativity and Social Transformation. En aquest bloc es presenten 

casos en què la diversitat lingüística ha servit d’esperó per a la creació en àmbits 

diferents: des de la definició d’un mateix fins a la creació teatral o la investigació amb 

noves tecnologies. Es presenten casos personals el periple dels quals han contribuït a 

millorar la qualitat democràtica. 

En l’actualitat, s’han enregistrat, editat i subtitulat una vintena de vídeos, i es preveu 

que al llarg del 2020 es pugui enllestir per complet i presentar públicament.  

 

2.5 Cicle de cinema amb motiu de l’Any Internacional de les Llengües Autòctones 

Durant el mes de novembre es va 

dur a terme un cicle de cinema, 

en col·laboració amb la Filmoteca 

de Catalunya, en el marc de l’any 

Internacional de les Llengües 

Autòctones, coordinat per la 

UNESCO. Les pel·lícules 

projectades han estat: Le Brio 

(projecció: 29/10/2019), Champ 

d’honneur (30/10/2019) i The 

Arrival (31/10/2019). Totes 

reflexionaven, des de diferents 

perspectives, sobre la rellevància de les llengües com a element mediador per al diàleg 

i la pau. Podeu llegir més informació sobre el cicle aquí: 

https://www.filmoteca.cat/web/ca/cicle/any-internacional-de-les-llengues-autoctones 

  

Imatge: escena de la pel·lícula The Arrival, projectada a la 

Filmoteca de Catalunya el 31/10/2019. 

https://www.filmoteca.cat/web/ca/cicle/any-internacional-de-les-llengues-autoctones
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2.6 Presència internacional 

International Conference Language Technologies for All (LT4All)  

Maite Melero, en representació de Linguapax, va assistir a una Conferència 

Internacional de tres dies (del 4 al 6 de desembre de 2019) que es va celebrar en el marc 

de l'Any Internacional de les Llengües Indígenes de 2019, a la seu de la UNESCO, a París 

(França). L’esdeveniment tenia com objectiu reflexionar sobre la situació de les llengües 

no globals respecte a les tecnologies lingüístiques i impulsar mesures concretes per a la 

promoció de la diversitat lingüística al món digital i per a una Internet veritablement 

multilingüe, amb especial atenció a les llengües indígenes o autòctones. 

Al llarg de les sessions es van intentar identificar recomanacions sobre com aprofitar la 

tecnologia per a la preservació, el suport i la promoció de les llengües, incloses les 

llengües menys utilitzades i les llengües indígenes, així com sobre la forma d'augmentar 

i facilitar la comunicació digital entre els usuaris d’aquestes llengües. 

La conferència va consistir en xerrades magistrals, presentacions orals i en panells, així 

com informes, demostració de sistemes i aplicacions d'intel·ligència artificial en una 

exposició especialment instal·lada durant l'esdeveniment. Mentre que la tecnologia està 

avançant per a les llengües principals, moltes altres es troben en desavantatge pels 

models econòmics prevalents en les noves tecnologies. Considerant que les noves eines 

tecnològiques es basen principalment en l’entrenament d’algorismes neuronals sobre 

grans quantitats de dades de la llengua en qüestió, es va posar de manifest la necessitat 

de polítiques adequades relatives a programari obert, i reutilització de dades generades 

per les administracions públiques. 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge: Sessió 

inaugural de la 

International 

Conference  Languages 

for All. París, 4 de 

desembre del 2019. 

(Foto: Maite Melero) 
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La conferència es va dividir en tres sessions: 

1. CONTEXT: Multilingüisme per la construcció de societats del coneixement. En aquesta 

sessió es van presentar realitats diverses en àmbits de llengües indígenes. També es va 

reflexionar sobre les llengües i la comunicació al segle XXI, i com Internet d’una banda 

augmenta les possibilitats de documentació i preservació d’una llengua, i per a l’altra és 

un perill per a la diversitat, a causa de les situacions de diglòssia digital en que es troben 

la majoria de llengües minoritàries. Es van presentar diferents experiències de 

multilingüisme en l’educació i la recerca i es van discutir polítiques lingüístiques per fer 

front als reptes de la globalització. 

2. ÈXITS: Aplicació de les tecnologies lingüístiques per a la diversitat lingüística i el 

multilingüisme. En aquesta sessió es van presentar aplicacions novedoses basades en 

tecnologies de la llengua i es van discutir aspectes científics relacionats amb aquestes 

tecnologies, aplicades al llenguatge oral, escrit i signat. També es van presentar 

infraestructures i recursos existents, especialment aquells d’acceś lliure i llicències 

obertes. 

3. REPTES: Abordar la bretxa digital i el multilingüisme. En aquesta sessió es van explorar 

estratègies per a l'ús de tecnologies de la llengua per part minories i pobles indígenes, 

incloent activitats per a la documentació, preservació, i recuperació, en particular de les 

llengües indígenes i amb escassos recursos. 

Està previst publicar un document final amb les conclusions de la conferència per tal 

d'establir la direcció de les futures accions globals en l'àrea de les Tecnologies de la 

Llengua. 

 

2.7 Presència als mitjans de comunicació, a Internet i a les xarxes socials 

L’any 2019, la presència pública de Linguapax s’ha intensificat per raó del contacte 

directe amb els mitjans de comunicació, d’una banda, i per la potenciació de les xarxes 

socials institucionals i l’actualització del web, de l’altra. L’associació té la voluntat 

d’aprofitar els avantatges de la comunicació globalitzada per estrènyer els llaços tant 

amb la comunitat científica mundial com amb els socis i les persones i institucions 

d’arreu del món afins a la causa i els interessos pels quals treballem. Per això s’ha 

afavorit el contacte amb els mitjans de comunicació en tots els actes en què hem 

participat (veg., per exemple, el ressò mediàtic que ha tingut la campanya de 

sensibilització sobre la diversitat lingüística i cultural a Barcelona (epígraf 2.3 d’aquest 

document, p. 8-10, supra ); la informació també està disponible al nostre web). Així 

mateix, la renovació del web, que s’ha actualitzat periòdicament per donar compte de 

les activitats dutes a terme tant per la seu de Linguapax com per les delegacions, i la 

comunicació a través de les xarxes socials, que s’han emprat amb fins similars, han estat 

fites per a les quals s’ha treballat al llarg de l’any. En aquest sentit, convé subratllar que 

http://www.linguapax.org/linforme-sobre-la-diversitat-linguistica-i-cultural-als-mitjans/
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la visibilitat del web de Linguapax als motors de cerca (SEO) ha millorat respecte l’any 

anterior, la qual cosa ha derivat en un augment de les visites de quasi el 20 %. Pel que 

fa a les xarxes socials, el nombre de seguidors de l’associació ha passat de 117 (febrer 

del 2018) a 218 (desembre del 2019), a Facebook, i de 343 (febrer del 2018) a 859 

(desembre del 2019). La voluntat per als propers anys és de continuar en aquesta línia 

de creixement. 

  

  

Imatge: Els mitjans de comunicació es fan 

ressò, a través de les seves plataformes i de les 

xarxes socials, de les activitats de Linguapax. 
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3. ACTIVITAT DE LES DELEGACIONS 

3.1 LINGUAPAX EUROPA 

Maria Olimpia Squillaci i Manuela Pellegrino són promotores i difusores de les llengües 

greko i griko, dues llengües minoritàries d’origen grec parlades al sud d’Itàlia. 

Linguapax ha continuat donant suport al seu projecte, cofinançat per l’Smisthsonian 

Institution (programa SMILE), que consisteix a investigar i analitzar les estratègies de 

revitalització vigents en les comunitats de parla grega d’Itàlia, griko i greko, des dels anys 

seixanta fins a l’actualitat, i també, a explorar les repercussions d’aquests programes en 

les comunitats locals. El projecte vol mostrar com les llengües greko i griko, malgrat 

nombroses similituds, mostren algunes diferències significatives. A més, en examinar el 

cas de la comunitat grega al sud d’Itàlia, el projecte proporcionarà dades valuoses per 

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

altres comunitats amb llengües minoritàries europees.  

Linguapax col·labora amb l’entitat britànica Tribalingual en el curs en línia de greko. S’hi 

pot accedir des de l’adreça web:  

 https://tribalingual.com/courses/greko-2/ 

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

  

https://tribalingual.com/courses/greko-2/
http://www.linguapax.org/catala/qui-som/linguapax-europa
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3.2 LINGUAPAX ÀSIA 

La delegació asiàtica de Linguapax, presidida per la Dra. Jelisava Sethna, ha produït un 

vídeo, titulat «Pride, Love & Community: Maintaining Endangered Languages in the 21st 

Century», en què vuit parlants nadius de llengües amenaçades de Tailàndia i el Japó 

exposen la seva situació sociolingüística. Consulteu-lo aquí: https://www.linguapax-

asia.org/en/2019/05/new-video-project/. 

Una altra acció ha estat la celebració del Dia Internacional de la Llengua Materna 2019, 

en el marc del qual els estudiants d’intercanvi de la Tsukuba University han dut a terme 

ponències, presentacions de vídeos i de pòsters per reflectir la diversitat lingüística i 

cultural de l’entorn. 

Linguapax Àsia també ha participat en la conferència anual de la Japan Association of 

Language Teachers (JALT) 2019. El congrés va tenir lloc a Nagoya (Japó), de l’1 al 4 de 

novembre de 2019, i els ponents Fred Andersen i Cary Durval hi van presentar, en nom 

de Linguapax Àsia, la ponència «Teacher Efficacy, Learner Agency». 

I, encara en l’àmbit acadèmic, Linguapax Àsia ha encetat els preparatius per a la 

celebració del «Linguapax Asia Symposium: Learning and Teaching Languages of the 

World, Sharing Common Values, Goals and Challenges». El col·loqui, previst per al juny 

del 2020, es coorganitza juntament amb la International Christian University i l’Institute 

for Educational Research and Service. El comitè organitzador s’ha reunit diverses 

vegades, i la convocatòria per als articles està oberta. Vegeu-ne més detalls al web: 

https://www.linguapax-asia.org/en/2019/10/linguapax-asia-2020-international-

symposium/ 

3.3  LINGUAPAX AMÈRICA LLATINA 

Al llarg del 2019, la delegació de Linguapax a Amèrica Llatina, presidida pel Dr. José 

Antonio Flores, ha liderat la creació del Grupo de Acompañamiento a Lenguas 

Amenazadas (GALA), col·lectiu mexicà que actualment reuneix més de 300 membres 

provinents de diferents sectors: acadèmics, professors, parlants nadius de llengües 

minoritzades i persones interessades en la preservació del patrimoni lingüístic i cultural. 

Els objectius centrals del grup són: a) incidir en les polítiques lingüístiques 

governamentals, i b) enfortir les relacions cooperatives entre els parlants de llengües 

minoritzades i la resta de la societat per promoure i consolidar el multilingüisme. 

Algunes de les activitats que s’han dut a terme des d’aquesta plataforma, sempre 

obertes al públic, han estat les següents: 

 

 

 

https://www.linguapax-asia.org/en/2019/05/new-video-project/
https://www.linguapax-asia.org/en/2019/05/new-video-project/
https://www.linguapax-asia.org/en/2019/10/linguapax-asia-2020-international-symposium/
https://www.linguapax-asia.org/en/2019/10/linguapax-asia-2020-international-symposium/
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- 8 de febrer del 2019: revisió final i 

aprovació conjunta del vídeo-càpsula 

promocional de GALA, accessible aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=0Vfh40rjvYk 

- 21 de febrer del 2019: Celebració del col·loqui «La extinción de las lenguas 

originarias y sus caminos de recuperación». Auditori del Museo Templo Mayor, 

Ciutat de Mèxic. 

- 24 d’abril del 2019: Seminari de Polítiques Lingüístiques. 

Sessió 1: «Ideologías indigenistas y políticas del lenguaje en México». 

Presentació d’Ernesto Díaz-Couder. Casa Chata, Ciutat de Mèxic. 

- 29 de maig del 2019: Seminari de Polítiques Lingüístiques. Sessió 2: «El proyecto 

escolar T’arhexperakua. Políticas micro-macro, desplazamiento y revitalización 

lingüística en la Educación Intercultural Bilingüe (EIB)». Presentació de Rainer 

Enrique Hamel, Ana Elena Erape, Betzabé Márquez, Roxili Meneses, Leonora X 

Gómez, Diana Gutiérrez, Frida M. Mireles i Nahid López. Casa Chata, Ciutat de 

Mèxic.  

- 21 de juny del 2019: Conferència-taller: Experiències en la revitalització de la 

llengua maori. Polítiques i pràctiques lingüístiques a Nova Zelanda. Presentació 

de Rawinia Higgins y Charisma Rangipuna, presidenta i vicepresidenta de la 

Comissió de l’idioma Maori de Nova Zelanda.  Auditori Eusebio Dávalos Hurtado, 

Museo Nacional de las Culturas, Ciutat de Mèxic. 

- 5-27 de setembre del 2019: Esdeveniments musicals en llengües originàries. 

Festival de hip-hop en llengües indígenes. Diferents ubicacions, Ciutat de Mèxic. 

- 4 d’octubre del 2019: Presentació pública de GALA al VII Simposio Sobre Política 

del Lenguaje. Escuela Nacional de Antropología e Historia, Ciutat de Mèxic. 

- 8 i 9 d’octubre. Esdeveniments musicals en llengües originàries. Celebració del 

Festival de hip-hop en llengües originàries al Yucatán. 

- 6 de novembre del 2019. Seminari de Polítiques Lingüístiques. Sessió 2: «El 

dilema de la inclusió de les llengües en els contextos educatius». Presentació de 

Elsie Rockwell, Julieta Briseño, Valeria Rebolledo i Susana Ayala.   Casa Chata, 

Ciutat de Mèxic.  

  

Imatge: vídeo promocional del GALA. Mèxic, febrer 

del 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=0Vfh40rjvYk


18 
 

4. PREMI INTERNACIONAL LINGUAPAX 2019 

La candidatura guanyadora del Premi Internacional Linguapax 2019 ha estat la de Larry 
Kimura, figura clau en la revitalització de la llengua hawaiana, un dels referents decisius 
del moviment per preservar el hawaià i el responsable de múltiples iniciatives que han 
contribuït a invertir la tendència a la reducció de parlants d’aquest idioma.  

 

 

El hawaià (o ʻōlelo Hawaiʻi) és una llengua austronèsica parlada a les Illes de Hawaii que 
forma part del grup polinesi oriental. La situació del hawaià, al límit de l’extinció a 
mitjans del segle XX, és encara avui molt fràgil a causa de la recessió progressiva que ha 
experimentat des del segle XVIII i sobretot a causa de la seva prohibició a l’escola des 
que el regne de Hawaii fou annexionat com un nou estat dels EEUU. La UNESCO, en la 
seva classificació de les llengües amenaçades, situa el hawaià com a llengua «critically 
endangered». Tanmateix, gràcies a la tasca iniciada per un grup de famílies i liderada pel 
guardonat Larry Kimura, en aquests moments hi torna a haver parlants nadius d’aquesta 
llengua. 

Kimura es va fixar, fa  quaranta anys, un objectiu ambiciós: crear una nova generació de 
parlants de la llengua hawaiana. Amb la col·laboració d’un grup de persones 
intensament implicades, podem afirmar que l’ha acomplert i, per això, altres comunitats 
d’arreu del món, moltes d’elles parlants d’idiomes amenaçats, s’interessen per aquest 
cas d’èxit. 

Imatge: Larry Kimura amb el guardó del Premi Internacional Linguapax 2019 
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La clau de la recuperació d’aquesta 
llengua en vies d’extinció es concreta en 
tres aspectes fonamentals. En primer 
lloc, en la utilització de l’educació formal 
per a la transmissió de l’idioma; no 
només ensenyant-lo des de l’etapa 
preescolar, sinó també ensenyant a 
través de la llengua. En segon lloc, en el 
foment de l’ús del hawaià en tots els 
àmbits de la societat: als mitjans de 
comunicació i a les xarxes socials, a les 
institucions públiques i a l’administració 
de justícia, al lloc de treball, al cinema, en 
la música, als videojocs i a la  tecnologia. 
I, en darrer lloc, en l’ús proactiu de la 
llengua, que vol evitar que la 
omnipresència de l’anglès conquereixi 
àmbits d’ús i registres.  

El jurat del Premi Linguapax, constituït per quaranta membres de la comunitat científica 
universitària experta en la matèria, ha valorat especialment la implicació de Kimura en 
la fundació d’Aha Pūnana Leo, el seu lideratge en el moviment de dinamització de la 
llengua hawaiana durant els darrers quaranta anys i el seu continu esforç per ampliar el 
moviment en defensa de l’idioma. En anunciar-li el premi, el professor Kimura va decidir 
que la dotació del Premi seria destinada a donar suport i a ampliar les activitats de la 
xarxa d’escoles Aha Pūnana Leo per tal de multiplicar el seu impacte en la societat 
hawaiana, així com a desenvolupar accions que consolidin les vocacions de joves 
acadèmics i líders comunitaris per trobar noves maneres d’avançar en l’ús i en la 
valoració de la llengua hawaiana que garanteixin la continuïtat de les noves generacions 
de parlants. 

L’acte de lliurament del premi va tenir lloc a l’escola Punana Leo Nāwahīokalani‘ōpu’u a 
la localitat de Kea‘au, a l’illa de Hawaii i va consistir en un homenatge de tots els alumnes 
(uns 600) al professor Larry Kimura mitjançant cançons, danses i parlaments; tot en 
llengua hawaiana. Dues alumnes de secundària feien de traductores per als visitants 
estrangers. 

El Dr. Matthias Brenzinger, africanista i especialista en processos de revitalització de 
llengües amenaçades i premi Linguapax 2017, que havia presentat la candidatura del 
professor Kimura, va fer la glossa de la seva trajectòria vital i professional i la Sra. Mònica 
Pereña, presidenta de Linguapax va traslladar a la comunitat hawaiana aplegada a 
l’escola els aspectes que el jurat havia valorat especialment a l’hora d’atorgar el premi i 
en va fer el lliurament. 

Posteriorment es va fer un dinar amb representants de la llengua i la cultura hawaianes. 

Durant l’estada a la Illa de Hawaii, la presidenta va tenir ocasió de debatre amb diferents 
especialistes la situació de la llengua i la cultura catalanes i va constatar el coneixement 
que en tenien, així com del d’altres llengües minoritàries i minoritzades d’Europa i 

Imatge: infants escolaritzats en hawaià. (Foto: Arxiu de 

l’associació Aha Pūnana Leo) 
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d’arreu, i la seva capacitat per identificar les estratègies i les accions més rellevants per 
a la seva llengua de les experiències d’altri. 

 

      

  

Imatges: Acte de lliurament del Premi Internacional Linguapax 2019 
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5. PUBLICACIONS 

5.1 Informe «Diversitat lingüística i cultural: un patrimoni comú de valor inestimable» 

Aquest estudi recull les conclusions de la recerca duta a terme pels 

membres de Linguapax i per experts que han col·laborat amb 

l’associació, i dona compte de la diversitat de llengües –i, doncs, de 

cultures– que coexisteixen a la ciutat de Barcelona. Se’n fa una llista 

amb voluntat exhaustiva, es caracteritzen i es filien, i se 

n’exemplifica la incorporació en la quotidianitat de la ciutat. Vegeu 

l’informe complet en aquest enllaç al web. 

5.2 Linguapax Review 2019: «Kava vell en carabasses noves: revitalització lingüística i 

escolarització a Hawaii» 

Considerant, d’una banda, que el premi Linguapax 2019 (veg. 

epígraf 4, p. 19-21, supra ) s’ha concedit al prof. Larry Kimura 

per la tasca que ha dut a terme en favor de la recuperació de 

la llengua hawaiana, i de l’altra, que el 2019 ha estat declarat 

per la UNESCO com a Any Internacional de les Llengües 

Autòctones, entre les quals cal incloure-hi el hawaià, 

Linguapax ha decidit dedicar la revista anual a un estudi 

monogràfic aprofundit sobre aquesta llengua. Els articles 

continguts en la publicació són aquests: 

1. «La desaparició de les escoles hawaianes al segle XIX»: 

Hawaii va liderar un projecte pioner d’escolarització 

obligatòria per a tothom durant el segle XIX, però aquest 

sistema d’ensenyament públic va comportar la substitució del 

hawaià per l’anglès ja des d’abans de l’annexió de l’arxipèlag als Estats Units. Saber el 

com i el perquè d’aquest canvi pot ajudar a entendre la tendència mundial a la 

mercantilització de l’anglès. 

2. «‘Aha Pūnana Leo: avançant des de la base»: Els esforços d’un sol professor, Larry 

Kimura, han fructificat: actualment l’associació ‘Aha Pūnana Leo dona suport, per mitjà 

d’accions polítiques directes organitzades per les famílies, a l’educació en hawaià des de 

la llar d’infants fins al doctorat. 

3. «Tens la meva paraula: Mahalo no i to‘u matua tane»: Conciliar els interessos dels 

parlants històrics i els nous parlants d’una llengua no és mai fàcil, i en el cas del hawaià 

aquesta tensió ha menat a controvèrsies difícils de superar sobre l’estàndard de la 

llengua, l’autenticitat i l’autoritat. 

Imatge: portada de 

Linguapax Review 2019  

http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2019/12/Informe-2019.pdf
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4.  «Les arts escèniques hawaianes i el ressorgiment del hawaià»: les formes d’art 

tradicionals solen estar vinculades a la salut de la llengua en què es vehiculen. A Hawaii, 

però, tant l’art tradicional com la llengua han sobreviscut, i el procés de revitalització en 

què es troba l’idioma ha fet aflorar qüestions interessants relacionades amb 

l’autenticitat en l’art i l’expressió. 

5. «Una mirada a les Kula Kaiapuni»: Les escoles d’immersió en llengües autòctones van 

a contracorrent i han de fer front a molts reptes que només poden superar-se amb la 

unió excepcional del professorat, l’alumnat, les famílies i altres agents col·laboradors. 

6. «El paper de l’escola i de les xarxes de parlants en la recuperació de la llengua 

hawaiana»: A Hawaii, les estratègies de revitalització de la llengua autòctona no s’han 

centrat de manera prioritària en l’àmbit familiar, sinó que han posat l’èmfasi en la xarxa 

creada per les escoles, que ha unit diferents tipus de parlants de hawaià. Aquest 

exemple pot ser útil per a altres comunitats lingüístiques en situació de revitalització. 
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6. GESTIÓ ECONÒMICA  

Linguapax és receptora de subvencions de l’administració pública.  

Total de les subvencions concedides per a activitats 2019:   87.550,48 € 

 Generalitat de Catalunya, Departament d’Afers Exteriors:   40.000 € 

 Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura:   20.561 € 

 Ajuntament de Barcelona, projecte «Premi Linguapax 2019»  10.000 € 

 Ajuntament de Barcelona, projecte «Les llengües compten»  5.000 € 

 Ambaixada d’Austràlia (subvenció per a la delegació d’Amèrica Llatina) 11.989,48 € 

En compliment de la Llei de transparència adjuntem el compte de pèrdues i guanys i el 

balanç corresponent a l’any 2019: 

 

 



24 
 

Document 1: Compte de pèrdues i guanys 
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Document 2: Balanç de situació 

  



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


