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Introducció 
Aquest document és una versió abreujada de la versió completa del Llibre blanc 

sobre Diversitat Lingüística, que és el resultat del projecte internacional de treball en 
xarxa LEARNMe, de tres anys de durada (2013-2015) i finançat a través del Programa 
d’Aprenentatge Permanent (Lifelong Learning Programme, LLP) de la Comissió Europea. 
Durant el projecte, la diversitat lingüística es va analitzar des de les perspectives de 
la política, la recerca i les pràctiques. Aquesta versió abreujada del Llibre blanc 
resumeix concisament el projecte, els antecedents, el plantejament i el procés, però el 
seu objectiu principal és proporcionar recomanacions o consideracions tant als 
responsables polítics, com als investigadors i professionals, parant especial atenció a 
les polítiques i pràctiques lingüístiques, l’educació, els mitjans de comunicació i la 
normativa legal. 

El lector que busqui una explicació més completa i detallada pot trobar 
interessants el mateix Llibre blanc, les actes de la conferència final i els tres 
documents de síntesi elaborats durant el projecte. Els tres documents de síntesi 
recullen els resums de les tres jornades LEARNMe (celebrades a Aberystwyth, el 2013; 
a Estocolm, el 2014, i a Barcelona, el 2015), així com també les presentacions que s’hi 

van exposar,1 que inclouen els reptes dels debats cientificoteòrics, la presentació de 
decisions polítiques i la seva implementació, així com aspectes conceptuals i pràctics. 
El primer esborrany del Llibre blanc es va discutir a la conferència final —celebrada a 
Budapest (Hongria), el 2015—, la qual també va servir per exposar les recomanacions 
i els resultats de la versió final del Llibre blanc. A més d’una selecció de resums de les 
investigacions presentades, la versió completa del Llibre blanc inclou i proporciona un 
conjunt de recomanacions de bones pràctiques. Podeu trobar còpies de tots aquests 
documents, així com material audiovisual complementari i les presentacions 
completes al nostre web (http://www.learnme.eu). 

Per a l’elaboració del Llibre blanc i durant el desenvolupament de tot el projecte 
van ser molt valuoses les aportacions de tres investigadors externs convidats, els 
comentaris dels quals van alimentar les primeres versions d’aquest llibre. Aquests 
experts van ser el professor Jeroen Darquennes, de la Universitat de Namur (Bèlgica); 
el professor Tom Moring, de la Universitat d’Hèlsinki (Finlàndia), i la doctora Eithne 
O’Connell, de la Universitat Ciutat de Dublín (Irlanda). Els agraïm sincerament les 
seves contribucions. 

                                                   
1. Les tres jornades tenien l’objectiu de revisar, replantejar i redefinir la recerca sobre la 

diversitat lingüística. Les primeres jornades es van centrar en els mitjans de comunicació; les 
segones, en l’educació, i les terceres, en la política lingüística. 
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També cal fer una menció especial de la implicació de David Forniès i Maria Areny, 
del Centre Internacional Escarré per a les Minories i les Nacions (CIEMEN) de 
Barcelona, un centre associat durant els dos primers anys del projecte i durant la fase 
de planificació el 2012. Posteriorment, a finals del 2014, el CIEMEN es va haver de 
retirar com a membre formal del projecte i la Universitat de Barcelona el va substituir. 
David Forniès i Maria Areny van col·laborar com a membres de ple dret en les dues 
primeres jornades i en els documents de síntesi, i com a participants en les terceres 
jornades i en la conferència final.  
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Els objectius del projecte LEARNMe  
A continuació s’expliciten breument els objectius del projecte.  
Es volia: 

• crear un coneixement accessible sobre els reptes i problemes de la diversitat 
lingüística, així com assenyalar-ne les possibles solucions; 

• proporcionar directrius/recomanacions polítiques als responsables de les 
polítiques en aquest àmbit i als professionals; aquestes directrius/recomanacions 
pretenen oferir una descripció de com es poden abordar les necessitats 
multilingües de les llengües menys usades, de manera que serveixin de model per 
a altres llengües; 

• descobrir de quina manera les polítiques implícites o explícites sobre 
multilingüisme i diversitat lingüística poden ser efectives a través de l’educació, i 
aclarir per a quins objectius aquestes polítiques són necessàries. El concepte 
d’educació s’ha d’entendre d’una manera àmplia des de l’inici, igual que el terme de 
llengües menys usades, que per nosaltres inclou tant llengües regionals o 
minoritàries com llengües de la migració i llengües de signes; 

• entendre de quina manera els punts anteriors es relacionen amb la comprensió 
del concepte de diversitat lingüística en termes de política lingüística; 

• promoure la igualtat de totes les llengües i la possibilitat d’aprendre-les totes en 
un context acadèmic, amb la implicació de la pràctica educativa i dels responsables 
polítics; 

• implicar activament els professionals de l’àmbit educatiu, professionals en general, 
acadèmics i responsables polítics, convidant-los a participar en les jornades i en la 
conferència final, i a contribuir en el contingut i difusió del Llibre blanc final; 

• reunir representants i responsables de diferents àmbits per formular 
recomanacions sobre polítiques que donin més suport a la diversitat lingüística en 
els sistemes educatius de la Unió Europea; 

• fer servir les llengües menys usades com a aparador, ja que són els laboratoris 
naturals per a les societats i per als models educatius multilingües; les millors 
pràctiques en aquest àmbit van servir d’exemple en els documents de síntesi i en 
el Llibre blanc; 

• fer front als prejudicis existents i ajudar a la normalització de la realitat de la 
diversitat lingüística europea, i, finalment, 

• aspirar a incloure el multilingüisme en la pràctica educativa, des de les etapes més 
primerenques, en les trajectòries educatives de tothom; això permetria augmentar 
el prestigi de totes les llengües i contribuiria a reduir el percentatge 
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d’abandonament escolar prematur. 
Per tal d’assolir aquests objectius, vam voler reunir especialistes dels àmbits més 

rellevants per a la diversitat lingüística: experts, educadors, organitzacions 
comunitàries, associacions de base, investigadors i responsables polítics, de contextos 
diferents i de tots els nivells.   
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Diversitat lingüística: context 
El projecte LEARNMe (2013-2015) es va concebre de manera ambiciosa per 

desenvolupar nous coneixements i fer recomanacions al voltant de l’anomenada 
diversitat lingüística, un tema intensament debatut, que és de gran actualitat i que avui 
dia té una importància crucial a moltes regions del món. El fenomen de la diversitat 
lingüística no només és important per a la societat, sinó que també representa un 
repte per a l’individu en aquest món globalitzat i transnacional on vivim. A més, la 
diversitat lingüística i el multilingüisme destaquen com a reptes urgents per a les 
activitats socials i personals, a causa sobretot de la ràpida transformació de la 
legislació nacional i internacional, del paper cada cop més important de la societat civil, 
de la mobilitat constant i creixent, de la incertesa econòmica, dels canvis en les 
composicions socioeconòmiques i els diversos graus d’accés a l’educació, el creixement 
dels mitjans socials i de les TIC. Hi ha diferents maneres d’abordar aquestes 
dimensions de canvi i variabilitat, que no sempre tenen l’origen en els canvis 
demogràfics i de mobilitat actuals. 

Europa té una llarga història de diversitat lingüística al si de les seves regions, 
països i estats, i entre ells. Per aquest motiu la diversitat lingüística s’ha declarat part 
del patrimoni cultural d’Europa, cosa que s’ha recollit i es recull en diverses 
declaracions estratègiques i polítiques nacionals, així com també dins de la Unió 
Europea2 i al Consell d’Europa. Hi ha creences ben fonamentades que una diversitat 
lingüística viva i els intents de promoure-la beneficien la cohesió, la mobilitat, la 
productivitat i l’estabilitat de la Unió Europea, i per això ha esdevingut un dels pilars 
bàsics de la cooperació europea. No obstant això, la diversitat lingüística és un 
concepte complex i dinàmic que cal revisar, replantejar i redefinir constantment per 
tal de comprendre plenament quin impacte i rellevància té a tota la Unió Europea i 
més enllà de les seves fronteres. A més, és evident que Europa està entrant en una 
nova era de multilingüisme en què un dels reptes fonamentals consisteix a extreure 

                                                   
2. «La Unió respecta la riquesa de la seva diversitat cultural i lingüística i vetlla per la 

conservació i el desenvolupament del patrimoni cultural europeu.» Article 3 del Tractat de la 
Unió Europea (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12008M003) 
[traducció consolidada del Parlament de Catalunya: 
http://www.parlament.cat/document/activitat/150212.pdf]. 

 «La Unió respecta la diversitat cultural, religiosa i lingüística.» Article 22 de la Carta dels 
drets fonamentals de la Unió Europea (http://ec.europa.eu/justice/fundamental-
rights/charter/index_en.htm) [traducció consolidada del Parlament de Catalunya: 
http://www.parlament.cat/document/activitat/150212.pdf]. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12008M003
http://www.parlament.cat/document/activitat/150212.pdf
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm
http://www.parlament.cat/document/activitat/150212.pdf
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idees innovadores del multilingüisme tradicional europeu com a font de recursos útils 
per abordar les necessitats dels fluxos migratoris dels últims anys. 

Aquesta nova era, en què el benestar del multilingüisme europeu tradicional i el 
seu suport haurien de formar part de la inversió per al futur, presenta indicis 
particularment alarmants pel que fa a la supervivència de les minories lingüístiques. 
Actualment —i malgrat un gran nombre de recomanacions de la Unió Europea, la 
Comissió Europea i el Parlament Europeu—, les polítiques lingüístiques, les seves 
implementacions, pràctiques i normatives legals varien enormement d’un país 
europeu a l’altre. També hi continua havent discrepància entre la retòrica oficial 
europea, la implementació a escala estatal de les mesures a favor de la diversitat 
lingüística i els descobriments de la recerca. Freqüentment en aquestes situacions no 
es tenen en compte ni els coneixements ni les interpretacions procedents de la 
recerca. Sovint les qüestions educatives són al centre d’aquests discursos i 
interpretacions, en què s’atribueixen diferents graus de prestigi i importància a les 
diverses llengües. En aquest sentit, l’assimilació lingüística continua constituint una 
amenaça generalitzada a l’hora d’aconseguir condicions d’igualtat social i educativa 
per a tothom —cosa que repercuteix en el benestar col·lectiu—, i posa també en risc 
la promoció de l’herència cultural d’Europa. En resum, tant els parlants i aprenents de 
llengües vulnerables com les llengües mateixes es troben constantment sota 
amenaça. 

Aquesta situació es produeix per diversos motius: en primer lloc, perquè des de 
moltes perspectives ideològiques, sovint basades en explicacions 
economicoideològiques, la diversitat lingüística es percep com una dimensió no 
desitjada, tant històricament com actualment, en espais geopolítics europeus 
territorialment definits. En segon lloc, com s’ha esmentat anteriorment, perquè els 
resultats de la recerca no es perceben fàcilment ni sempre es comuniquen de manera 
efectiva ni es presenten de manera que les polítiques els puguin tenir en compte. En 
tercer lloc, perquè persisteixen actituds negatives generalitzades respecte del 
fenomen de la diversitat lingüística i el multilingüisme, estigmatitzades i difícilment 
modificables. En quart lloc, en els documents europeus clau —la Carta dels drets 
fonamentals de la Unió Europea, els Objectius de Barcelona per promoure 
l’aprenentatge de llengües i la diversitat lingüística i la comunicació de la Comissió 
Europea COM (2003) 449—, la diversitat lingüística s’entén com un fenomen únic i 
uniforme, cosa que contrasta totalment amb les interpretacions i els efectes que 
aquests objectius han tingut a escala nacional.  

Com a conseqüència, hi ha motius per pensar que sintetitzar i identificar les 
múltiples interpretacions de la diversitat lingüística, vinculades al context lingüístic, les 
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aproximacions històriques, l’escenari polític i les polítiques lingüístiques pot ajudar a 
aclarir com s’han aconseguit els diferents graus d’implementació dels acords 
internacionals i de les polítiques estatals. A més, pot explicar per què alguns principis 
que es perceben com a pilars polítics i culturals d’Europa (i que es consideren 
beneficiosos) es qüestionen a la pràctica. 

En aquest context, l’educació i l’aprenentatge de llengües apareixen clarament 
com a punts centrals en els discursos sobre diversitat lingüística, igual com la 
implementació de les polítiques educatives i lingüístiques, en tots els nivells educatius 
i contextos d’aprenentatge formals i informals. Tanmateix, hi ha un coneixement 
limitat de com s’interrelacionen realment les qüestions educatives, la recerca, els 
contextos locals, les polítiques lingüístiques i les vivències dels parlants de diferents 
llengües. Per aquesta raó cal que aquest coneixement pugui arribar més enllà de 
l’actual nombre limitat d’investigadors i actors especialitzats. Un altre aspecte de vital 
importància és el paper dels mitjans de comunicació, sobretot a escala local i estatal, i 
especialment la manera en què tracten aquests factors. 

El concepte de diversitat lingüística i el seu impacte són aspectes centrals en 
nombrosos camps de recerca, com l’educació, l’etnologia, la sociologia, la 
sociolingüística, el dret, les ciències polítiques, les ciències de la comunicació i els 
estudis de planificació i política lingüístiques, per esmentar-ne només uns quants. 
Però, com que la diversitat lingüística s’interpreta i s’analitza en un gran nombre de 
cercles socials, cal oferir els resultats dels estudis realitzats perquè sigui possible 
debatre de manera explícita i crítica sobre els reptes i els problemes de la diversitat 
lingüística i el multilingüisme en situacions de vulnerabilitat. Per exemple, si ens 
centrem en l’educació, cal debatre tant sobre les diferències i semblances que hi ha 
entre els diferents nivells de marcs legislatius com sobre les pràctiques locals, en 
contextos internacionals, europeus, estatals/nacionals i regionals/locals. 

En conseqüència, les llengües menys usades o minoritàries/minoritzades, 
l’aprenentatge de llengües i les polítiques lingüístiques i educatives estan condicionats 
per nombrosos factors socials, ideològics, històrics, legals i culturals. Dins la Unió 
Europea es registren diferències notables en les situacions i els estatus jurídics de les 
llengües, la seva distribució territorial, els rols de les varietats estàndards, l’ús de les 
llengües menys usades o minoritàries en l’àmbit institucional, en els mitjans de 
comunicació, els negocis i el comerç; tot això repercuteix en el context comunicatiu, 
on també tenen lloc tots els processos educatius. 

Aquest projecte té com a prioritat especial l’educació, no només perquè és on 
s’implementen les polítiques lingüístiques, sinó que també és on es donen a conèixer i 
es tenen en compte els resultats de la recerca i les experiències pràctiques per 
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promoure diverses llengües. Esperem poder assolir els ambiciosos objectius del 
projecte gràcies a fer accessible un coneixement adequat sobre l’educació, la 
diversitat lingüística i el multilingüisme, i a identificar els professionals educatius i els 
responsables polítics com els dos grups meta principals.3 No obstant això, aquest 
procés no pot tenir èxit sense el compromís ni la presentació dels estudis en diversos 
àmbits. 
  

                                                   
3. Per exemple, Norberg Brorsson, B. i Lainio, J. (2015): «Flerspråkiga elever och deras 

tillgång till utbildning och språk i skolan. Implikationer för lärarutbildningen. 
Uppföljningsrapport till EUCIM-TE -projektet.» Litteratur och språk, 10. [«Estudiants 
multilingües, l’accés que tenen a l’educació i la llengua a l’escola. Implicacions per a la formació 
de professors. Informe de seguiment del projecte EUCIM-TE.» Literatura i Llengua, 10] Ed. 
Ingemar Haag. Eskilstuna/Västerås: Universitat de Mälardalen. 
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Com entenem el concepte de diversitat lingüística 
El nostre punt de partida general va ser considerar la diversitat lingüística com un 

recurs que enriqueix tant les societats com els individus, i que adoba el terreny per 
assolir els objectius que les societats democràtiques han assumit internacionalment i 
per integrar tothom en processos socials compartits. Les polítiques respectuoses 
envers la diversitat lingüística haurien de fomentar l’equitat i la igualtat en diversos 
aspectes, els valors sostenibles i l’apoderament dels grups socials subordinats, per tal 
d’oferir a tothom millors oportunitats en els àmbits lingüisticocultural, educatiu i 
econòmic. Sovint aquestes mesures s’adrecen especialment a parlants plurilingües i 
societats multilingües, així com també a les llengües que es troben en situacions més o 
menys intenses de subordinació i vulnerabilitat. Un pilar fonamental del nostre debat 
consisteix a considerar la diversitat lingüística —i cultural— com una pedra angular de 
la cooperació i de la ideologia de la Unió Europea i, en conseqüència, per al 
desenvolupament de les seves polítiques; tal com es constata, per exemple, en els 
articles 2 i 3.3 del Tractat de la Unió Europea, i en els articles 21.1 i 22 de la Carta dels 
drets fonamentals, així com en nombroses resolucions i declaracions internacionals.4 
No obstant això, recentment la política de la Unió Europea a aquest nivell s’ha 
restringit i abasta menys llengües,5 que en general solen ser les llengües europees 
amb molts parlants i oficials, que s’ensenyen al sistema educatiu com a llengües de 
l’Estat, com a segones llengües als immigrants d’aquests estats i com a llengües 
estrangeres en altres països de la Unió Europea. En canvi, les llengües menys usades, 
subordinades o minoritzades (com les llengües estatals menors, cooficials, regionals o 
minoritàries, les llengües de les immigracions i les llengües de signes) tendeixen a ser 
menys reconegudes en els documents que estableixen les polítiques internacionals i 
es troben cada cop amb més restriccions per participar, per exemple, en iniciatives de 
promoció lingüística de la Unió Europea.6 Uns altres àmbits en què s’han d’enfrontar a 

                                                   
4. Vegeu l’anomenat Informe Alfonsi (2013) per consultar-ne una llista. Informe sobre les 

llengües europees amenaçades de desaparició i la diversitat lingüística a la Unió Europea 
(2013/2007[INI]). Disponible a: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0239+0+DOC+XML+V0//EN. 

5. Vegeu el Full de Ruta per a la Diversitat Lingüística a Europa 
(http://www.npld.eu/uploads/publications/317.pdf) i Strategic Research Agenda for Multilingual 
Europe 2020 (http://www.npld.eu/uploads/publications/214.pdf), presentat per META 
Technology Council. Berlín: Springer. 

6. La Xarxa Europea per a la Diversitat Lingüística (NPLD, per les sigles en anglès) ha redactat 
el Full de ruta per a la diversitat lingüística a Europa, que es va presentar oficialment a 
Brussel·les el 18 de novembre del 2015. El document explica detalladament algunes línies de 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0239+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0239+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.npld.eu/uploads/publications/317.pdf
http://www.npld.eu/uploads/publications/214.pdf
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més dificultats i reptes són, per exemple, l’educació i els mitjans de comunicació. En 
principi, això es pot canviar gràcies als avenços sobre planificació i política 
lingüístiques, a escala internacional i nacional. Tanmateix, si tenim en compte alguns 
fets recents, no sembla possible, ja que el 2014 la Comissió Europea va trencar la 
tradició de nomenar un comissari responsable de multilingüisme. 

En el nostre pla de projecte (2012) vam establir que «la diversitat lingüística és un 
concepte complex i dinàmic que cal revisar, replantejar i redefinir constantment per 
tal de comprendre plenament quin impacte i rellevància té per a tot Europa.» Vam 
entendre i vam preveure part de la complexitat que l’envoltava, ja que el seu ús i 
interpretació diferien en gran manera en funció dels diversos contextos socials i 
nacionals, i també de les diverses disciplines, els investigadors i les aproximacions de 
recerca. També vam coincidir que arribaria un moment en què caldria ampliar els 
àmbits d’estudi per evitar assumir únicament una perspectiva de dalt a baix —tal com 
ha passat en molts estudis sobre política i planificació lingüístiques— i que calia 
explicar des de la base les vivències de diversitat lingüística i incloure-les en una 
concepció més àmplia del que és la diversitat lingüística i de la seva funció en 
contextos diferents —com es mostra, per exemple, en la sociolingüística d’orientació 
etnogràfica. 

Tot i així, ben aviat va resultar impossible trobar una manera senzilla de definir 
diversitat lingüística, cosa totalment lògica, sobretot perquè en retrospectiva vam 
constatar que no existeix de manera aïllada, sinó que queda subsumida en altres 
conceptes igualment importants i amplis, com ara multilingüisme i diversitat idiomàtica 
(en anglès, language diversity) i complementada per ells. A més, forma part de xarxes 
conceptuals que la defineixen pel seu mateix ús i associació amb aspectes que 
engloba la mateixa diversitat lingüística, sovint de manera específica i d’actualitat.  

 

Reflexions sobre altres estudis 
Atesa la seva base democràtica i multilateral, la política lingüística ha estat una 

qüestió històricament rellevant per a les institucions multinacionals europees 
contemporànies. De fet, la preocupació per algunes manifestacions de la diversitat 
lingüística ja era present en la creació del mercat europeu —com a mínim pel que fa a 
l’ús de les llengües oficials dels estats nació. Però l’interès pel multilingüisme aviat va 
portar les institucions europees a assumir un interès creixent per la promoció de 

                                                                                                                                                           
treball per millorar la situació de les llengües subordinades a la Unió Europea. Document 
disponible a: http://www.npld.eu/uploads/publications/317.pdf. 

http://www.npld.eu/uploads/publications/317.pdf
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l’aprenentatge de llengües estrangeres, així com per la protecció de les llengües 
autòctones minoritzades/minoritàries i, fins i tot, de les llengües de la immigració 
(Swarte et al., 2014).7 A tall d’exemple, la diversitat lingüística queda recollida a l’article 
22 de la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea («La Unió respecta la 
diversitat cultural, religiosa i lingüística»),8 i a l’article 3 del Tractat de la Unió Europea 
(«La Unió respecta la riquesa de la seva diversitat cultural i lingüística i vetlla per la 
conservació i el desenvolupament del patrimoni cultural europeu»),9 i es promou 
mitjançant un gran nombre d’activitats (Comissió Europea, 2015). A més, el Consell 
d’Europa, que s’encarrega, entre d’altres, de fomentar les relacions pacífiques i la 
democràcia, inclou les llengües com un dels elements centrals del patrimoni europeu i 
de les condicions per a la comunicació: «Totes les llengües europees tenen el mateix 
valor i dignitat des d’un punt de vista cultural i són part integrant de la cultura i la 
civilització europees» (Resolució 2002/C 50/01 del Consell d’Europa, 2002). 

 
La taula 1 sintetitza algunes de les iniciatives més destacables que durant les 

últimes dècades han dut a terme la Unió Europea i el Consell d’Europa, 
respectivament. 

 
Taula 1. Alguns elements clau de la política lingüística europea (Language Rich Europe, 
2013:5) 

Unió Europea Consell d’Europa 

Dècada del 1980 
Mesures per incentivar 
el multilingüisme 

- Oficina Europea per a les 
Llengües Menys Difoses 

- Erasmus 
- Lingua 

Des de la dècada del 
1950 fins a la del 1990 
Suport de les llengües 
per a tothom (ciutadania 
democràtica) 

- Sistema de crèdits 
- Guia sobre l’ensenyament 

comunicatiu de la llengua 
- Tallers - TIC, autonomia, 

intercanvis 
- Fundació del Centre 

Europeu de Llengües 
Modernes (ECML, per les 
sigles en anglès) a Graz 
(Àustria) 

Dècada del 1990 - Tractat de Maastricht (1992) Dècada del 1990 - Carta europea de les 
llengües regionals o 

                                                   
7. Swarte, F. et al. (2014): «Introduction: Minority Language in a Multilingual Europe». Us 

Wurk, 63, 1-9. 
8. Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea. Disponible a: 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm [traducció consolidada 
del Parlament de Catalunya: http://www.parlament.cat/document/activitat/150212.pdf]. 

9. Tractat de la Unió Europea, disponible a: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:12008M003 [traducció consolidada del Parlament de Catalunya: 
http://www.parlament.cat/document/activitat/150212.pdf]. 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm
http://www.parlament.cat/document/activitat/150212.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12008M003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12008M003
http://www.parlament.cat/document/activitat/150212.pdf
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Cooperació i suport a la 
mobilitat 

Llengües regionals i 
minoritàries 

minoritàries (1992) 
- Conveni marc per a la 

protecció de les minories 
nacionals (1995) 

1995-2004 
Suport a la «societat del 
coneixement» 

- Llibre blanc – Cap a la 
societat del coneixement 

- Estratègia de Lisboa 
- Consell de Barcelona 

1995-2004 
Comunicació 
intercultural 
Plurilingüisme 

- Desenvolupament del Marc 
europeu comú de 
referència per a les 
llengües (MECR) 

2001 
Coherència, 
sensibilització, 
informació 
Any Europeu de les 
Llengües 

- Segell Europeu de les 
Llengües 

- Eurobaròmetre 

2001 
Coherència, presa de 
consciència, informació 
 

- MECR 
- Portafolis europeu de 

llengües 

Primera dècada del 
2000 
Promoció de la mobilitat 
com a dret 
Suport a la qualitat en 
l’aprenentatge de 
llengües 

- Pla d’acció (2003) 
- Augment del suport a través 

de programes finançats 

Primera dècada del 
2000 
Planificació, 
desenvolupament 
curricular, avaluació 

- MECR 
- Elaboració del portafolis 

europeu de llengües 

2005 
Creixement/cohesió 
social/realització 
individual 

- Estratègia marc per al 
multilingüisme 

- Pla d’acció 

2003-2011 
Polítiques lingüístiques 

- Perfils de polítiques 
lingüístiques educatives a 
15 països o regions 

2007 
La diversitat com a valor 

- Comissari per al 
Multilingüisme 

- Lifelong Learning Program  
- Comunicació – «Un avantatge 

i un compromís compartit» 
(2008) 

2005 
Llengües 
d’escolarització 

- Conferències i informes 

 
Font: Language Rich Europe (2013): Language Rich Europe. Conclusions and Future Perspectives. 
British Council. Accessible a: 
http://englishagenda.britishcouncil.org/sites/ec/files/LRE_Conclusions_And_Future_Perspective
s.pdf Darrera consulta: 20/4/2016. 

 
La reflexió i la recerca sobre la diversitat lingüística a escala supranacional 

europea han augmentat paral·lelament al reconeixement que la política lingüística és 
competència de la Unió Europea o del Consell d’Europa. Ara bé, cal distingir dos grans 
tipus d’actuacions.10 D’una banda, els experts i els responsables polítics han fet una 
gran tasca en considerar la diversitat lingüística des d’una perspectiva normativa,11 

                                                   
10. Aquí ens interessen els estudis que tracten la diversitat lingüística des de la perspectiva de 

la política, la gestió i la planificació lingüístiques; no incloem altres aproximacions, com la de 
les tecnologies del llenguatge (per exemple, Rehm i Usztkoreit, 2012). 

11. Una llista no exhaustiva inclouria: 

http://englishagenda.britishcouncil.org/sites/ec/files/LRE_Conclusions_And_Future_Perspectives.pdf
http://englishagenda.britishcouncil.org/sites/ec/files/LRE_Conclusions_And_Future_Perspectives.pdf
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incloses la majoria d’iniciatives de la Unitat de Polítiques Lingüístiques12 del Consell 
d’Europa o les nombroses activitats relacionades amb la política lingüística de la Unió 
Europea (Romaine, 2013).13 D’altra banda, hi ha un nombre creixent d’estudis analítics 
i empírics centrats en la diversitat lingüística i el multilingüisme. Algunes d’aquestes 
iniciatives les han promogut les mateixes institucions europees (per exemple, Cullen 
et al., 2008);14 d’altres han sorgit en contextos acadèmics o gràcies a organitzacions 
cíviques i culturals. A continuació s’inclou una llista breu amb exemples de projectes 
derivats d’estudis acadèmics relativament recents sobre diversitat lingüística: 
• El projecte DYLAN (Dinàmiques lingüístiques i gestió de la diversitat; Language 

Dynamics and Management of Diversity en anglès),15 finançat pel Programa Marc 6 
de la Unió Europea. Aquest projecte, que va durar cinc anys (2006-2011) i en el 
qual van participar vint institucions de recerca de dotze països europeus, parava 
especial atenció a les polítiques lingüístiques relacionades amb la diversitat 
lingüística, i ha deixat un llegat substancial que encara avui continua creixent 
(Seidlhofer, 2011; Hüning, Vogl i Moliner [ed.], 2012).16 

                                                                                                                                                           
o Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals (1950) 
o Conveni cultural europeu (1954) 
o Conveni marc europeu sobre la cooperació transfronterera entre comunitats o 

autoritats territorials (1980) 
o Conveni europeu sobre televisió transfronterera (1989)  
o Conveni sobre la participació dels estrangers en la vida pública local (1992) 
o Carta europea de les llengües regionals o minoritàries (1992)  
o Conveni marc per a la protecció de les minories nacionals (1995) 
o Conveni marc del Consell d’Europa sobre el valor del patrimoni cultural per a la 

societat (2005) 
o Recomanacions i resolucions de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa: 

Recomanació 1383 sobre diversificació lingüística (1998) 
o Recomanacions, resolucions i declaracions del Congrés d’Autoritats Locals i Regionals 
o Recomanació 222 sobre l’ensenyament de llengües regionals o minoritàries (2007) 

12. Web de la Unitat de Polítiques Lingüístiques: 
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Domaines_EN.asp. 

13. Romaine, S. (2013): «Politics and Policies of Promoting Multilingualism in the European 
Union». Language Policy, 12:2, 115-137. 

14. Cullen, J. et al. (2008): Multilingualism: Between Policy Objectives and Implementation. 
Brussel·les: Parlament Europeu. 

15. Pàgina web del projecte DYLAN: http://www.dylan-project.org/Dylan_en/home/home.php 
(última visita: 27/10/2015). 

16. Seidlhofer, B. (2011): Understanding English as a Lingua Franca. Oxford: Oxford University 
Press. 

Huning, M.; Vogl, U., i Moliner, O. (ed.) (2012): Standard Languages and Multilingualism in 
European History. Amsterdam: John Benjamins. 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Domaines_EN.asp
http://www.dylan-project.org/Dylan_en/home/home.php
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• El projecte LINEE (Llengües en una xarxa d’excel·lència europea; Languages in a 
Network of European Excellence en anglès),17 també finançat per la Comissió 
Europea, se centrava principalment en l’educació lingüística, la identitat i 
l’economia (LINEE, 2010; Rindler Schjerve i Vetter [ed.], 2012).18  

• El projecte Comunitats lingüístiques mitjanes,19 que va aplegar una xarxa 
d’investigadors europeus per analitzar els reptes d’aquestes llengües en un 
context de globalització (Milian i Massana, 2012; Vila [ed.], 2013).20 

• El projecte Poga – The Language Survival Network (Xarxa de Supervivència de les 
Llengües),21 que va reunir investigadors sobre minories lingüístiques de Rússia i 
d’altres països europeus que treballaven en l’àmbit de les llengües amenaçades 
(Marten et al. [ed.], 2015).22 

• El projecte ELDIA (Diversitat lingüística europea per a tothom; European Language 
Diversity for All en anglès),23 finançat a través del Programa Marc 7 de la Unió 
Europea, es va dissenyar per contribuir a l’estudi del multilingüisme i al 
desenvolupament de polítiques lingüístiques, parant especial atenció a diverses 
llengües finoúgriques (Laakso et al., 2013).24 

• El projecte MIME (Mobilitat i inclusió en una Europa multilingüe; Mobility and 
Inclusion in a Multilingual Europe en anglès)25 pretén descobrir mecanismes amb 
què la mobilitat transnacional i la inclusió social es poden millorar simultàniament. 
També caldria recordar que, progressivament, la diversitat lingüística i cultural es 

va percebent com la norma i no l’excepció, de manera que cada cop més estudis 

                                                   
17. Pàgina web del projecte LINEE: http://www.linee.info/ (última visita: 27/10/2015). 
18. Sindler Schjerve, R., i Vetter, E. (ed.) (2012): European Multilingualism: Current Perspectives 

and Challenges. Bristol: Multilingual Matters. 
19. Pàgina web del projecte La sostenibilitat de les comunitats lingüístiques mitjanes: 

http://www.ub.edu/cusc/llenguesmitjanes/ (última visita: 27/10/2015). 
20. Milian i Massana, A. (2012): Language Law and Legal Challenges in Medium-sized Language 

Communities: a Comparative Perspective. Barcelona: Institut d’Estudis Autonòmics. 
Vila, F.X. (ed.) (2013): Survival and Development of Language Communities: Prospects and 

Challenges. Bristol: Multilingual Matters. 
21. Pàgina web del projecte Poga – The Language Survival Network: http://saami.uni-

freiburg.de/poga/en/index.htm (última visita: 27/10/2015). 
22. Marten, H.; Riessler, M.; Saaraviki, J., i Toivanen, R. (ed.) (2015): Cultural and Linguistic 

Minorities in the Russian Federation and the European Union: Comparative Studies on Equality and 
Diversity. Cham: Springer. 

23. Pàgina web del projecte ELDIA: http://www.eldia-project.org/ (última visita: 27/10/2015). 
24. Laakso, J. et al. (2013): «Summary of the Research Project ELDIA (European Language 

Diversity for All).» Versió abreujada de l’informe original en anglès escrit per Johanna Laakso, 
Anneli Sarhimaa, Sia Spiliopoulou Akermark i Reetta Toivanen. 

25. Pàgina web del projecte MIME: http://www.mime-project.org/ (última visita: 27/10/2015). 

http://www.linee.info/
http://www.ub.edu/cusc/llenguesmitjanes/
http://saami.uni-freiburg.de/poga/en/index.htm
http://saami.uni-freiburg.de/poga/en/index.htm
http://www.eldia-project.org/
http://www.mime-project.org/
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d’arreu del món inclouen la diversitat lingüística com una de les variables per defecte 
(per exemple, Council for Exceptional Children, 2015). 
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Consideracions i recomanacions en relació 
amb la diversitat lingüística 

Durant les jornades i, en concret, a les presentacions, es van proposar una sèrie 
de recomanacions per contrarestar les dinàmiques negatives o crítiques que 
denunciaven diversos estudis sobre diversitat lingüística. 

Tot seguit es proporcionen alguns exemples dels diferents resultats per incentivar 
els debats sobre diversitat lingüística en els tres àmbits principals del projecte: la 
política lingüística, els mitjans de comunicació i l’educació. A causa de l’encavalcament i 
el caràcter interdisciplinari del terme diversitat lingüística, de vegades cal presentar les 
consideracions de manera més oberta. La recerca ha estat el principal punt de partida, 
però, alhora, el projecte també pretén integrar experiències basades en la pràctica, així 
com plantejaments a escala tant de la societat nacional com de les polítiques 
internacionals. Gràcies als diferents orígens geopolítics dels membres, al projecte 
queden representades experiències de tota la geografia europea en general, tant 
septentrional com meridional, com central, occidental o oriental, tot i que algunes 
consideracions es basen també en experiències nord-americanes i sud-africanes. 

La inclusió de temes tant generals com específics permet presentar perspectives 
generals i especialitzades. Els tres àmbits treballats —la política lingüística, els mitjans 
de comunicació i l’educació— es combinen en un intent global de matisar les 
aportacions. Això també genera la potencialitat de combinar enfocaments de dalt a 
baix i de baix a dalt, i d’integrar la base del coneixement col·lectiu de diverses 
disciplines científiques. 

Consideracions per a l’ús general del concepte de diversitat 
lingüística 
• La diversitat lingüística s’ha de considerar com un terme i concepte de treball, 

dinàmic, no definitiu i inconclús, que pot requerir no una sola definició general, 
sinó múltiples depenent del context, i, fins i tot, pot necessitar que es redefineixi al 
llarg del temps. 

• En el context europeu, la diversitat lingüística sempre hauria d’incloure i 
proporcionar el reconeixement adequat a diverses agrupacions de llengües: 
llengües majoritàries i minoritzades, amb les seves varietats; llengües minoritàries 
regionals i indígenes; llengües minoritàries de la immigració i llengües de signes. 

• La diversitat lingüística hauria de fer referència als drets lingüístics, de manera que 
les persones poguessin utilitzar la seva llengua —o les seves llengües— en un 
entorn no hostil.  
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Consideracions al voltant de l’ús del concepte de diversitat 
lingüística en política, legislació i disseny de polítiques 
• A més dels punts anteriors, les polítiques que afecten la diversitat lingüística 

haurien de reconèixer la importància de les condicions socials, econòmiques, 
culturals, demogràfiques, geogràfiques i polítiques. 

• Les polítiques lingüístiques sobre diversitat lingüística haurien d’incloure la 
comprensió de les pràctiques locals del plurilingüisme individual i del 
multilingüisme social per contribuir al benestar dels habitants de qualsevol àrea. 

• La diversitat lingüística hauria de reflexionar sobre la relació entre les 
consideracions territorials i la continuïtat de les llengües a través de comunitats 
lingüístiques sense limitar aquesta relació a l’àmbit dels estats reconeguts i dels 
governs subestatals oficials. 

• Les polítiques que incideixen en la diversitat lingüística han de posar en qüestió les 
definicions predominants basades només en agrupacions restrictives i exclusives 
de llengües estatals estandarditzades, les quals impedeixen que altres tipus de 
llengües tinguin les mateixes oportunitats. 

• Per tant, caldria reconsiderar aquestes polítiques de manera que les seves accions 
no quedessin limitades a un nombre restringit de llengües estatals, com ara en el 
cas dels fons de finançament internacional dins de la Unió Europea destinats, per 
exemple, a desenvolupar eines TIC, promoure els drets lingüístics, facilitar 
l’aprenentatge de llengües mitjançant programes de mobilitat o donar suport a la 
traducció creativa. 

Consideracions per als investigadors  
• A banda dels punts anteriors, la recerca en diversitat lingüística hauria de tenir en 

compte la importància dels contextos socials, econòmics, culturals, demogràfics, 
geogràfics i polítics quan estudiï les relacions lingüístiques dinàmiques entre 
individus, comunitats i institucions de governança. 

• La recerca al voltant de la diversitat lingüística s’hauria de relacionar amb la 
vitalitat lingüística i amb la consciència lingüística, de manera àmplia i profusa. 

• Per assolir-ho, la recerca hauria d’incloure reflexions sobre els punts de vista dels 
parlants d’una llengua. De fet, caldria desenvolupar diferents tipus d’investigacions 
cooperatives amb l’objectiu d’incloure una perspectiva de baix a dalt, en paral·lel 
amb altres maneres de representar el coneixement sobre el terreny entre els 
parlants, per tal d’obtenir resultats més fiables i estables. 

• Els estudis sobre diversitat lingüística també haurien d’incloure la diversitat dins 
de les llengües vernacles no estandarditzades i entre aquestes llengües. 
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• En la mesura que es pugui, cal que es facin estudis més en profunditat de casos 
individuals i acompanyar-los de les generalitzacions que se’n puguin extreure i de 
les contribucions a la teorització que se’n derivin. Els estudis comparatius 
internacionals poden aportar valor afegit a aquestes perspectives; no obstant això, 
els estudis locals continuen sent importants. 

• A més, la recerca sobre diversitat lingüística hauria de tenir en compte la 
possibilitat d’incidir en les polítiques i pràctiques lingüístiques. En conseqüència, 
aquesta recerca ha de tenir en compte la necessitat de combinar diferents 
perspectives metodològiques. 

• Els investigadors haurien de parar prou atenció a les particularitats de cada 
situació sociolingüística a l’hora de triar les perspectives teòriques, de dissenyar un 
estudi i de fer recomanacions sobre política i planificació lingüístiques. 

• Els investigadors haurien de continuar esforçant-se per millorar les definicions 
dels seus conceptes i marcs teòrics, i per explicar-ne l’ús tant en l’àmbit 
acadèmic/científic com en el general/públic. Així, haurien de desenvolupar una 
obertura crítica i autoreflexiva envers punts de vista alternatius. 

Consideracions per millorar la diversitat lingüística als mitjans 
de comunicació 
• Els mitjans de comunicació tenen un paper crucial per aconseguir la sostenibilitat 

de la diversitat lingüística per diversos motius. Per exemple, els mitjans de 
comunicació minoritaris haurien de tenir la capacitat de fixar la seva programació 
pública per oferir debats col·lectius, haurien de tenir la possibilitat de triar els 
continguts i se’ls hauria d’animar a desenvolupar el seu potencial lingüístic, en 
funció de les necessitats dels diferents grups socials i lingüístics; a més, haurien de 
rebre suport en relació amb aquestes tasques multidimensionals. 

• Caldria desenvolupar l’oferta educativa vinculada als mitjans de comunicació 
minoritaris per tal d’assolir els objectius relacionats amb la diversitat lingüística, i 
caldria facilitar als mitjans de comunicació minoritaris, tant públics com privats, 
l’adaptació als canvis tecnològics. 

• Per tant, els mitjans de comunicació minoritaris requereixen una formació 
periodística específica, d’acord amb l’elecció de la llengua i del contingut, de 
manera que puguin tractar les diferents realitats de la minoria en els seus termes i 
des de la seves perspectives. 

• Tant els mitjans de comunicació com el seu contingut haurien de reflectir millor la 
diversitat lingüística de la societat. Les pràctiques actuals dels mitjans sovint 
monolingüitzen les experiències de la societat, ja que les representen mitjançant 
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paradigmes de producció en una única llengua i, com a conseqüència, exclouen o 
marginen sistemàticament les llengües subordinades. Com a resultat, els parlants 
de la llengua majoritària —o dominant— gairebé mai queden exposats a les 
llengües subordinades a través dels mitjans, i això ofereix una visió esbiaixada de 
la diversitat lingüística real. De la mateixa manera, aquestes polítiques i pràctiques 
mostren als parlants de les llengües minoritzades o subordinades el 
monolingüisme mediàtic, que es presenta com si fos la norma. 

• Els mitjans de comunicació socials (mitjans participatius, nous mitjans, etc.) 
haurien de facilitar l’ús de les llengües i potenciar la diversitat lingüística. Les 
plataformes dels mitjans de comunicació socials més importants no sempre 
permeten la participació plena en totes les llengües, i actualment algunes funcions 
només estan disponibles en les llengües oficials. 

• Pel que fa a les TIC, en què s’estan desenvolupant eines lingüístiques —com les de 
reconeixement de veu—, els models haurien de donar cabuda a totes les llengües i 
haurien de fomentar-ne la participació, sense discriminar-n’hi les subordinades o 
menys generalitzades. 

• Caldria proporcionar els recursos adequats per crear un ambient sostenible per 
als mitjans de comunicació minoritaris. Allà on els mercats fallen, hi hauria d’haver 
recursos públics disponibles. No sembla lògic donar per fet que els recursos 
assignats als mitjans de comunicació minoritaris —per exemple, el temps 
d’emissió— es mesurin en funció de la mida de la seva població. Independentment 
del nombre de parlants, l’oferta de productes mediàtics ha de ser semblant a la 
dels mitjans de comunicació majoritaris, per tal que puguin complir amb la seva 
missió de donar suport a la diversitat lingüística. 

Consideracions per a la millora de la diversitat lingüística en els 
estàndards educatius, des del punt de vista individual i social 
• El principi bàsic de l’educació hauria de ser garantir l’equitat i la igualtat en l’accés a 

l’educació, no pas oferir a tothom una educació uniforme.  
• Els professionals de l’educació i els responsables polítics haurien de formar-se en 

els aspectes fonamentals del plurilingüisme infantil i adult, així com també en els 
beneficis de l’ús continuat de diverses llengües, de l’educació plurilingüe i del 
multilingüisme. 

• Tots els nens tenen el dret d’utilitzar, desenvolupar i aprendre les seves llengües 
inicials/maternes, i caldria que el sistema educatiu—des de la perspectiva de la 
diversitat lingüística— intensifiqués els esforços per promoure el plurilingüisme 
individual dels nens. Una solució factible implica la cooperació amb els parlants 
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d’aquestes llengües. 
• Tant als nens com als adults se’ls ha de donar una oportunitat real d’aprendre a 

llegir i escriure les seves llengües tant a nivell bàsic com acadèmic. 
• Els nens tenen el dret d’accedir a les seves llengües i cultures d’origen, i el sistema 

educatiu els l’ha d’oferir. 
• Als nens se’ls haurien d’oferir les condicions òptimes per desenvolupar una 

capacitat funcional bilingüe o plurilingüe d’alta qualitat, amb l’objectiu que 
tinguessin l’oportunitat de poder viure en societats multilingües i de promoure-les, 
és a dir, de contribuir a la diversitat lingüística. 

• El plurilingüisme funcional de nens i adults s’hauria d’adaptar perquè poguessin 
participar en un mercat laboral multilingüe i contribuir-hi. 

• El plurilingüisme funcional de nens i adults s’hauria d’adaptar perquè poguessin 
participar en una societat democràtica i contribuir-hi.  
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Reflexions sobre els nostres resultats - el valor 
afegit de LEARNMe 

Durant el projecte, hem intentat implicar de manera conscient diferents estudis, 
recerques i informes, així com les seves recomanacions sobre qüestions relacionades 
amb la diversitat lingüística. En aquesta part del document intentarem discernir i 
identificar el valor afegit del projecte LEARNMe. Pararem especial atenció a les àrees 
en què les troballes del projecte LEARNMe coincideixen amb les presentades en 
estudis previs i les consoliden. La quantitat i la varietat d’iniciatives investigadores en 
l’àmbit de la diversitat lingüística, a Europa i arreu, ha crescut exponencialment 
durant les últimes dècades, per tant, qualsevol intent de sintetitzar-ne els resultats en 
pocs paràgrafs no els farà justícia. Tanmateix, és possible assenyalar una sèrie de 
constants que apareixen reiteradament en la bibliografia especialitzada, sobretot pel 
que fa a la diversitat lingüística a Europa: 

 
• A Europa, es dóna suport a la diversitat lingüística: malgrat la multiplicitat de 

perspectives, a Europa hi ha un ampli suport a la diversitat lingüística i al 
multilingüisme (o el plurilingüisme, segons la terminologia del Consell d’Europa), 
com a mínim quan es defineixen en termes generals, tant a nivell social com 
individual. És clar que caldria entendre aquest suport en termes generals i relatius, 
i sempre en comparació amb altres societats —per exemple, els Estats Units o la 
Xina—, on es tendeix a percebre la diversitat lingüística com un obstacle que cal 
eliminar,26 i les polítiques lingüístiques solen estar orientades a eradicar-la. Des 
d’aquesta perspectiva, sembla que els europeus estan força satisfets amb un 
continent multilingüe (Cullen et al., 2008: iii; LRE, 2013). 

 
• Existeix una àmplia diversitat d’aproximacions a la diversitat lingüística: malgrat el 

suport generalitzat a la diversitat lingüística, en termes genèrics, la qüestió està 
subjecta a una gran diversitat de punts de vista. De fet, les societats europees són 
força diferents entre elles, principalment en relació amb la manera en què cal 
tractar la diversitat lingüística. Aquesta disparitat d’opinions es dóna no només 
entre diferents regions geopolítiques (per exemple, entre les regions orientals, 
centrals i occidentals), sinó també dins d’aquestes regions i, en molts casos, fins i 
tot dins de cada estat nació. L’origen de la diversitat de perspectives rau en la 
història local passada i recent, les cultures polítiques, la ubicació geopolítica, etc. 

                                                   
26. Per exemple, el fet que oferir una educació bilingüe a les escoles públiques actualment 

està prohibit a 31 estats dels Estats Units (García et al., 2014). 
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Això afecta totes les categories de llengües possibles, incloent-hi les llengües 
estatals, les llengües autòctones minoritzades/minoritàries, les llengües de signes, 
les llengües estrangeres, les llengües dels immigrants i dels refugiats, etc. En molts 
aspectes, aquesta diversitat depèn en gran manera de la legislació dels estats 
nació, ja que utilitzen terminologies força diverses (vegeu més endavant). 
Assenyalem algunes de les qüestions que presenten discrepàncies més notòries 
entre països: l’acceptació (o no) d’atorgar a l’anglès un paper especial com a 
llengua franca, de quina manera i en quin sentit (per oposar-s’hi o per enfortir-lo?); 
la necessitat de reconèixer oficialment les llengües autòctones minoritzades i fins 
a quin punt; la conveniència (o no) de reconèixer les llengües d’origen, o els debats 
al voltant de la tradició, de mig segle, d’oferir formació en llengües estrangeres en 
dues llengües, com a mínim, a tots els estudiants de primària en llocs com els 
països nòrdics, una tradició que ara es troba sota una forta pressió a causa de la 
posició monolítica de l’anglès. En aquest context, no resulta sorprenent que els 
investigadors tendeixin a coincidir en el fet que la política lingüística europea 
comuna (per exemple, l’objectiu 1 + 2 de Barcelona) és, en el millor dels casos, 
general, i, fins i tot, força vaga. 

 
• Tant els investigadors com el públic en general semblen donar suport a una perspectiva 

europea (complementària): a grans trets, el fet que hi hagi discrepàncies sobre com 
gestionar la diversitat lingüística no exclou que un nombre significatiu de veus vegi 
positivament l’existència d’una perspectiva europea respecte de la diversitat 
lingüística. De fet, malgrat la dificultat d’aconseguir polítiques comunes en aquest 
àmbit, els investigadors tendeixen a assenyalar que aquest enfocament europeu 
és un valor afegit a la gestió de la diversitat lingüística (Cullen et al. 2008: iv; LRE, 
2013). Alguns autors serien partidaris que la normativa europea fos més vinculant 
per als estats nació, però aquest sembla un punt de discrepància política quan 
afecta la subsidiarietat. Fins i tot en el cas d’una eina jurídica supranacional, com la 
Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, que es caracteritza per un 
alt grau de discreció dels estats nacions, «la implementació de la Carta ha estat 
limitada, lenta i desigual» (Cullen et al., 2008: vi). En qualsevol cas, allà on les 
institucions europees poden incidir més és en els programes educatius i de 
formació.  

 
• Hi ha un augment del reconeixement dels actors privats, locals i regionals com a agents 

de política lingüística: mentre que la política lingüística neoclàssica tendia a 
concebre la política lingüística com un element que desenvolupaven 
essencialment els governs centrals dels estats nació i que s’implementava sobre els 
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ciutadans, la bibliografia disponible reconeix la rellevància d’altres actors, com a 
mínim en relació amb la política lingüística: 

L’Estat dóna suport, aproximadament, a un quart de les iniciatives identificades 
en l’estudi, i hi fan una contribució similar les autoritats locals i regionals i els 
programes de la Unió Europea. Aproximadament un quart de les iniciatives 
només reben suport dels actors implicats. Els principals actors implicats a 
escala local i regional són: agències i centres europeus, autoritats regionals i 
locals, empreses de l’àmbit educatiu, associacions professionals, institucions 
acadèmiques i de recerca, organitzacions no governamentals, organitzacions 
comercials (Cullen et al., 2008: v) [traducció pròpia]. 
 

• Hi ha un grau important de confusió terminològica: l’àmbit de la diversitat lingüística 
és ple de conceptes que varien d’un país a l’altre i, fins i tot, dins dels diferents 
estats nació hi ha diferències d’interpretació. Per posar-ne un exemple, els autors 
sovint fan referència als problemes relacionats amb la variació inherent de 
conceptes com llengua nacional, llengua oficial, llengua minoritària, llengua 
minoritzada, llengua menys usada, llengua de la immigració, llengua d’origen, etc., fins 
al punt que les institucions europees s’han vist forçades, de tant en tant, a aclarir 
què entenen per aquests conceptes, com en els casos tan coneguts de 
multilingüisme (Comissió de les Comunitats Europees, 2005) o el de llengües 
regionals i minoritàries a la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries 
(vegeu Cullen et al., 2008). 
 

• La majoria d’actors estan d’acord que cal fer més recerca en un escenari nou i canviant: 
en la bibliografia recent es reconeix de manera generalitzada que Europa es troba 
immersa en un ràpid procés de canvi sociolingüístic. Independentment de si 
aquesta situació de canvi és oposada a la d’un passat (possiblement imaginari) en 
què tot era molt més estable, el fet és que els autors tendeixen a coincidir que 
l’Europa actual experimenta mutacions ràpides, com a mínim pel que fa a les 
llengües; que aquestes mutacions encara no s’entenen prou bé, i que cal més 
recerca per tal de tractar-les de manera satisfactòria, ja sigui en termes de 
competitivitat econòmica, cohesió social o conservació del patrimoni cultural, per 
esmentar-ne només uns quants. De fet, sovint s’apunta a l’augment de la mobilitat 
com un factor que modifica de manera crucial les condicions preexistents. 

 
• Els estudis sobre diversitat lingüística no només són rellevant per a la societat, sinó que 

també són estimulants per al coneixement científic: hi ha un consens creixent que 
l’actual transformació sociolingüística de les societats europees empeny els 
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investigadors a qüestionar els paradigmes tradicionals en disciplines com la 
lingüística, la sociologia de la llengua, les ciències polítiques, la lingüística 
educativa, el treball social, les tecnologies del llenguatge, etc. El concepte de 
llengües ja no es pot considerar un sinònim de llengües nacionals estàndards, i les 
implicacions d’aquest canvi de perspectiva són enormes en àmbits com 
l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües, la integració dels immigrants, la 
comunicació transnacional i la preservació del patrimoni cultural, per esmentar-ne 
només uns quants. 
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Conclusions finals 
Les opinions i recomanacions d’aquest Llibre blanc s’han discutit i polit a tres 

jornades i a la conferència final, celebrades entre el 2013 i el 2015, en què van 
participar investigadors, professors, estudiants, representants dels mitjans de 
comunicació, polítics, professionals i experts en dret. Aquest coneixement es recull al 
Llibre blanc. Així doncs, l’objectiu inicial del projecte de contribuir a la 
reconceptualització de la diversitat lingüística s’ha assolit amb escreix, però no l’hem 
de veure com una solució definitiva, sinó com una contribució que s’afegeix a un 
diàleg permanent.  

Les tres jornades van compartir diferents punts de partida, tal com es resumeix als 
tres documents de síntesi, i el seu marc es va mantenir estable al llarg de les diferents 
jornades, si bé cadascuna tenia un tema central diferent. Malgrat l’àmplia representació 
de diferents contextos geopolítics, sobretot europeus —des del nord fins al 
Mediterrani, i des de les illes d’Irlanda i la Gran Bretanya fins a l’Europa de l’Est—, però 
també d’altres llocs, com l’Amèrica del Nord i Sud-àfrica, sembla que molts 
investigadors comparteixen uns principis i perspectives subjacents, que inclouen: 
• el seguiment polític i social de les declaracions polítiques relacionades amb la 

promoció de la diversitat lingüística és inadequat; 
• manquen accions decisives per millorar la diversitat lingüística que incloguin un 

finançament adequat; 
• els diferents actors nacionals i internacionals poden evitar la implementació 

d’acords internacionals perquè no tenen el deure de retre comptes i pel principi de 
subsidiarietat; 

• tot i que potser no és una solució viable, la manca de sancions fa minvar la 
necessitat i la voluntat de complir amb els acords i convencions internacionals; 

• es percep una opinió subjacent que encara estan molt arrelades les males 
interpretacions i les actituds negatives envers el multilingüisme i la diversitat 
lingüística, que podrien explicar, com a mínim parcialment, els primers punts; 

• es detecta una desconnexió entre el que es podria anomenar coneixement 
establert, en termes acadèmics/científics, i la voluntat d’aplicar aquest 
coneixement; 

• això comporta que la presa de decisions sobre molts aspectes de la diversitat 
lingüística es basi més en raons polítiques que científiques; 

• es detecta una fracàs dels sistemes educatius a l’hora de complir amb les seves 
tasques seguint les recomanacions dels investigadors i d’altres actors clau en el 
camp de l’educació; 



Llibre blanc LEARNMe – Versió abreujada 

 
29 

 
Amb el suport del Programa 
d’Aprenentatge Permanent  

de la Unió Europea 

• es percep una manca de fusió entre les perspectives de dalt a baix i de baix a dalt 
per promoure els objectius de la diversitat lingüística;  

• no obstant això, hi ha una oposició consistent contra les polítiques lingüístiques 
assimilacionistes, entre els parlants de comunitats amb llengües 
subordinades/minoritzades i entre els investigadors implicats en l’estudi d’aquests 
aspectes; 

• també hi ha una voluntat de trobar noves solucions i desenvolupar vells conceptes 
perquè siguin aplicables a noves realitats; 

• les diferents disciplines i mètodes, els quantitatius i qualitatius, de vegades es 
barregen, d’altres discrepen, però també cooperen; 

• hi ha una perspectiva que va més enllà basada en contextos geopolítics i lingüístics 
nacionals, els quals rarament es transfereixen a altres àmbits de coneixement més 
general o internacionalment adaptat; en aquest sentit, l’ús de l’anglès pot ser tant 
un límit com una oportunitat perquè el coneixement arribi a un públic més ampli; 

• alhora, els investigadors tenen una gran necessitat de mirar més enllà de la seva 
àrea i àmbit de coneixement definit, tant en relació amb altres casos com amb 
altres aproximacions teòriques; això també inclou la necessitat que estiguin 
familiaritzats amb altres llengües que s’utilitzen per transmeten resultats de 
recerca; 

• en el context europeu, hi ha una opinió creixent que la presumpta voluntat de 
promoure la recerca i la diversitat lingüística s’ha afeblit, a causa d’un debat polític 
general més intens, en què aquestes qüestions es discuteixen a escala nacional. 
Com a conseqüència d’això, s’ha intensificat la resistència a escala europea en 
contra de la creació d’estructures destinades a millorar tant la situació de la 
diversitat lingüística com la recerca cooperativa en aquest àmbit;  

• encara queden molts interrogants al voltant de la diversitat lingüística, i hauria de 
ser possible formular-los i respondre’ls mitjançant la recerca, però sense una 
orientació política sistemàtica.  
A més, caldria reflexionar sobre quins són els motius de la discrepància entre les 

polítiques i les opinions derivades dels estudis, així com sobre la manca de 
coincidència entre els objectius polítics/legislació i el seu compliment o 
implementació. Com a recomanació per a futurs estudis en aquest àmbit, valdria la 
pena identificar de manera sistemàtica on i per què prevalen aquestes discrepàncies. 
Els següents aspectes es podrien incloure en aquests estudis: 
• Existeixen, i fins a quin punt ho fan de manera sistemàtica, acords amb articles 

que, d’una banda, donin suport i promoguin les regulacions i els acords 
internacionals i, de l’altra, documents que els limitin, els afebleixin o s’hi oposin; tal 
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com passa, per exemple, d’una banda, amb els articles 21 i 22 de la Carta europea 
dels drets fonamentals i, de l’altra, l’article 51 de la mateixa carta.  

• Fins a quin punt i de quina manera l’incompliment nacional de les regulacions i 
acords internacionals es basa en factors polítics, factors basats en el coneixement 
o factors actitudinals, per separat o de manera combinada.  

• Intentar comparar els resultats de les polítiques internacionals i nacionals en 
relació amb la possibilitat de formular o dictar sancions en el cas que s’infringeixin 
les regulacions i els acords sobre la diversitat lingüística. 

• Intentar identificar i descriure de manera més precisa quins tipus de resultats 
d’investigacions s’ignoren quan es formulen i es desenvolupen la política i la 
planificació lingüístiques, i en quin moment del procés és més probable que passi.  

• Fins a quin punt els polítics clau i els representants de l’autoritat tenen prou 
coneixement dels elements legislatius nacionals i internacionals, així com dels 
resultats de la recerca en relació amb la diversitat lingüística i, específicament, 
amb les qüestions relacionades amb l’accés a l’educació i amb l’equitat educativa.  
 
Els resultats d’aquest intent d’aclarir els motius del fracàs de la política i 

planificació lingüístiques relacionades amb la diversitat lingüística podrien millorar 
alguns dels intents actuals de solucionar-ne la situació, però també propicien un 
debat intens sobre les repercussions de la recerca sobre diversitat lingüística i la 
política que la regula. 

 
 

Podeu consultar la versió completa d’aquest Llibre blanc a 
http://www.learnme.eu/ 
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