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INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
La inscripció és gratuïta, però 
l’aforament és limitat. 

Per inscriure-s’hi, cal trucar al telèfon 
+34 933 018 075 o enviar un missatge 
electrònic a gabinet@sindic.cat. 

Més informació: www.sindic.cat

Amb la col·laboració de: 

Simposi organitzat pel Síndic de Greuges 
de Catalunya, amb la col·laboració de 
l’Associació Internacional de Comissaris 
de Llengua. 

SIMPOSI 
INTERNACIONAL SOBRE 
DRETS LINGÜÍSTICS 
I COHESIÓ SOCIAL 
EN SOCIETATS 
MULTILINGÜES

Barcelona 
Març 19-20, 2014 

El síndic de greuges de Catalunya, 
Rafael Ribó, i el president de l’Associació 
Internacional de Comissaris de Llengua, 
Graham Fraser, us conviden al Simposi 
Internacional sobre Drets Lingüístics i 
Cohesió Social en Societats Plurilingües, 
que tindrà lloc a Barcelona el mes de març 
de 2014. 

El Simposi tindrà lloc en el marc dels actes 
de commemoració del Tricentenari.

S’analitzaran els drets lingüístics a 
Catalunya, a Espanya i en altres societats 
multilingües. La reflexió es farà a partir 
de la tasca que acompleixen institucions 
de defensa dels drets (ombudsman i 
comissaris lingüístics) en el marc d’una 
aproximació històrica, sociològica i 
jurídica. 

Es comptarà amb representants de les 
institucions de defensa de drets i amb 
experts de l’àmbit internacional i nacional.



Simposi Internacional sobre Drets 
Lingüístics i Cohesió Social en 
Societats Multilingües

19 de març

8.30 h  Recepció

9.00 h  Sessió d’obertura 

Ferran Mascarell, conseller de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya

Xavier Trias, alcalde de Barcelona

Rafael Ribó, síndic de greuges de Catalunya

Graham Fraser, comissari lingüístic federal del 
Canadà i president de l’IALC

9:30 h De la pèrdua de l’oficialitat del català al 
reconeixement constitucional parcial (1714-1979)

Antoni Milian i Massana, catedràtic de Dret 
Administratiu a la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB)

Modera: Jaume Vernet, conseller del Consell de 
Garanties Estatutàries 

10.30 h Debat

11.00 h Pausa cafè 

11.30 h Protecció efectiva dels drets lingüístics: 
llengua, drets i convivència a Catalunya. 
L’experiència del Síndic de Greuges 

Rafael Ribó, síndic de greuges de Catalunya

Modera: Eva Pons, professora de Dret 
Constitucional a la Universitat de Barcelona

12.30 h Debat

13.00 h Dinar 

11.30 h Multilingüisme en l’àmbit estatal amb 
igualtat de drets i deures. El model canadenc 

Graham Fraser, comissari lingüístic federal del 
Canadà i president de l’IALC

Modera: Albert Branchadell, vicedegà de la 
Facultat de Traducció i Interpretació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

12.30 h Debat 

13.00 h Dinar 

14.30 h Reconeixement estatal d’una llengua 
minoritària

Pär Stenbäck, exministre d’educació i afers 
exteriors de Finlàndia

Bart Weekers, ombudsman de Flandes

Modera: Carles Torner, escriptor, membre de la 
junta del PEN i Linguapax

15.30 h Debat

16.00 h Els drets lingüístics com a drets humans: 
la Declaració universal dels drets lingüístics

Isidor Marí, president de la Secció Filològica de 
l’Institut d’Estudis Catalans

Modera: Jordi Porta, president d’Enciclopèdia 
Catalana

16.45 h Debat

17.15 h Cloenda

Rafael Ribó, síndic de greuges de Catalunya 

17.30 h Fi 

14.30 h  Multilingüisme a l’Estat espanyol: els 
poders públics i la promoció de les llengües 
oficials

Iñigo Urrutia, professor titular de Dret 
Administratiu de la Universitat del País Basc

Modera: Ester Franquesa, directora general de 
Política lingüística 

15.15 h Debat

15.45 h Pausa cafè 

16.15 h Ombudsman i drets lingüístics en el 
sistema autonòmic (debat conduït)

Iñigo Lamarka, ararteko del País Basc 

Javier Enériz, defensor del poble de Navarra  

José Julio Fernández, valedor do pobo de Galícia  

Modera: Jordi Sànchez i Picanyol, adjunt general al 
Síndic de Greuges  

17.00 h Debat 

17.30 h Fi de sessió

20 de març

9.30 h La defensa de les llengües minoritàries des 
d’institucions supranacionals: el Consell d’Europa

Sigve Gramstad, vicepresident del Comitè 
d’Experts de la Carta Europea de les Llengües 
Regionals o Minoritàries

Modera: Maria Jesús Larios, adjunta al Síndic per a 
la defensa dels drets dels infants i dels adolescents 
 
10.30 h Debat

11.00 h Pausa cafè


