
 
 
 

La gestió de la diversitat lingüística i els proces sos 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 

 
 


