
JORNADES DE LLENGUA, CULTURA
I IMMIGRACIÓ

Palma, 15 i 16 d’abril
Sala d’actes del Centre Cultural 
la Misericòrdia
Via Roma, 1. 07002
Mallorca. Illes Balears

PER LA INTEGRACIÓ
I LA COHESIÓ SOCIAL

Amb el suport de

En el marc del centenari de la Secció 
Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans

Tenint present el gran vo-
lum de nouvinguts que han 
arribat a les nostres terres 
els últims quaranta anys, el 
Consell de Mallorca i la Fun-
dació Congrés de Cultura 
Catalana organitzen aques-
tes Jornades per parlar de 
les polítiques en matèria 
lingüística, cultural, social i 
econòmica que es desenvo-
lupen a les Illes Balears, al 
País Valencià i a Catalunya.



10-11 h  
«Els mercats culturals i la seva oferta com a pol 
d’atracció i integració»

Taula rodona amb Isidor Marí, sociolingüista i presi-
dent de la Secció Filològica de l’IEC; Salwa El Gharbi, 
responsable del Departament de Drets Humans i Di-
versitat Cultural d’Unescocat, i Tomeu Martí, activista 
cultural i vicepresident de l’Obra Cultural Balear i de 
la Federació Llull. Moderador: Damià Pons, delegat de 
l’IEC a Palma

11-11.45 h
«La integració de la immigració a través de la cultura 
del país»

Ponència a càrrec de Patrícia Gabancho, periodista i 
escriptora

11.45-12 h 
Pausa i cafè

12-13 h
«Els mitjans de comunicació i la responsabilitat social 
des del punt de vista de la llengua i la cultura»

Taula rodona amb Ignasi Aragay, subdirector del diari 
Ara; Rosa Campomar, periodista d’Ona Mallorca; Víctor 
Maceda, periodista d’El Temps; Pere Arcas, cap del De-
partament de Programes d’Aprenentatge de Televisió 
de Catalunya, i Manel Ramon, president de la Federa-
ció de Ràdios Locals. Moderadora: Patrícia Gabancho

13-14.30 h 
Presentació d’experiències als diferents territoris des 
de la perspectiva de l’anàlisi. Incidència social de les 
diferents actuacions

Catalunya: Salwa El Gharbi, representant d’Unescocat, i
Dolors Solà, directora del CNL d’Osona. Illes Balears: 
Doro Ballerman, coordinadora de l’Àrea d’Interculturalitat
 de l’Obra Cultural Balear. País Valencià: Àlvar Kuehn, re-
presentant de Plataforma per la Llengua al País Valencià

14.30 h 
Clausura

Dissabte, dia 16 - matí

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA

Us podeu inscriure a les Jornades enviant un missatge 
electrònic a l’adreça: jornadesintegracio@gmail.com 
amb les dades següents:

· Nom i llinatges
· Perfil professional
· Lloc de feina
· Telèfon de contacte
 
Termini d’inscripció: del 30 de març a l’11 d’abril
Places: 70

Destinataris: persones i entitats relacionades amb 
l’acollida d’immigrants i públic en general

OBJECTIUS 

1. Conèixer el marc legal actual que regula les dife-
rents polítiques d’integració dels Països Catalans, i 
com haurien d’actuar els governs per dissenyar unes 
veritables polítiques lingüístiques responsables tenint 
en compte l’ètica política i la diversitat lingüística

2. Conèixer els diferents mètodes utilitzats arreu del 
territori en matèria d’integració lingüística i cultural 
dels nouvinguts per saber quins són els mecanismes 
més adequats per arribar a la nova població

3. Debatre sobre els models de les polítiques lingüís-
tiques i culturals que es duen a terme, des del punt 
de vista de l’oferta cultural del mercat, i les polítiques 
d’integració que necessitam

Divendres, dia 15 - horabaixa

16.30 h 
Recepció dels assistents i presentació

17-18 h
«El marc legal i les polítiques lingüístiques dels terri-
toris de parla catalana»

Taula rodona amb Jaume Vernet, catedràtic de Dret 
Constitucional de la Universitat Rovira i Virgili; Barto-
meu Colom, professor de Dret Administratiu de la Uni-
versitat de les Illes Balears, i Mercè Teodoro, assessora 
jurídica d’Acció Cultural del País Valencià. Moderador: 
Francesc Vallverdú, sociolingüista i membre de l’IEC

18-18.45 h 
«La gestió de la diversitat lingüística. Com aconseguir 
una política lingüística responsable i legítima»

Ponència a càrrec d’Elvira Riera, autora del llibre Ètica 
política i diversitat lingüística. Per una política lingüís-
tica responsable

18.45-19 h
Pausa i cafè

19-20 h
«Educació i acolliment. Com es pot millorar la gestió de 
l’acolliment lingüístic i cultural dels nouvinguts a l’ense-
nyament als diferents territoris. Perspectives de futur»

Taula rodona amb Pere Mayans, expert en immersió 
lingüística i ús de la llengua (Catalunya); Felip Munar, 
professor de la UIB (Illes Balears), i Jaume Fullana, 
portaveu d’Educació d’Escola Valenciana (País Valen-
cià). Moderador: Miquel Strubell, director d’Activitats 
de la FCCC


