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L'activisme digital per a les llengües indígenes i minoritzades ha guanyat protagonisme arran d'un 

creixement exponencial i del caràcter central dels dominis digitals en l'ús de la llengua quotidiana. 

Els activistes lingüístics fan un ús cada cop més freqüent de les plataformes digitals i, en particular, 

de les xarxes socials com Facebook, Twitter o TikTok, per conscienciar, promoure i fomentar 

l'aprenentatge i la pràctica de llengües minoritzades (vegeu per exemple l’excepcional projecte 

Rising Voices). 

Malgrat que les noves tecnologies hagin generat espais i propòsits rellevants i significatius entre els 

activistes per a la revalorització i la desestigmatització de la llengua, encara hi ha dubtes sobre la 

seva repercussió en la revitalització de la llengua entre el públic i la reacció en cadena que aquestes 

iniciatives podrien causar en la creació de nous usuaris, tant online com offline. La naturalesa 

individualista i la fragmentació (el “filtre bombolla” d’Internet) d'aquests esforços i la comprensió 

encara molt bàsica de les diverses pràctiques digitals indígenes també poden limitar l'abast d'aquests 

esforços inicials. El nostre estudi de casos se centrarà en la regió llatinoamericana, en particular en 

la península Yucatan de Mèxic, on han sorgit diverses iniciatives digitals amb l'objectiu de 

proporcionar un nou espai a les llengües indígenes. En aquest context, el nostre objectiu és 

reflexionar i investigar tant les possibilitats d'aquestes intervencions digitals per a la revitalització 

lingüística, com els obstacles i limitacions per a aconseguir canvis significatius i amplis en els 

patrons d'abandonament de les llengües. 
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