
Que entenem per politica linguistica.
Totes les lleis, regulacions i pràctiques enfocades al funcionament de les
diferents llengües que conviuen en un estat

Qui hauria de gestionar-les.
Govern central?
Govern regional?
Comunitats lingüístiques (ex. cantons Suïssa)
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PREGUNTES D'INVESTIGACIÓ

 - La forma d’estat influeix a l’hora de parlar sobre  polítiques lingüístiques?
- Degut a la gestió i divisió administrativa dels estats federals, és més senzill i eficaç portar a terme aquest tipus de polítiques?

CONCLUSIONS

INTRODUCCIÓ

ESTUDI DE CASOS

MARROCSUÏSSA

ESTAT ESPANYOL

Convivència de dos idiomes:
zona majoritàriament anglòfona amb una
província (Quebec) amb el francès com a

idioma oficial.
1977 es signa la carta de la llengua francesa.
Objectiu: equiparar els drets de la població

francòfona als de l'anglòfona. 
Actualitat: bilingüisme a tota la regió.

Prestacions de tots els serveis públics en els
dos idiomes i administracions i representants

polítics bilingues. 

CANADÀ

Estat quatrilingüe, però absència d'idioma
oficial conjunt. 
Alemany: 63% 
Francès: 22%

Italià: 8%
Romanès: 0,5%

Les fronteres dins de Suïssa son únicament
lingüístiques, no polítiques

La població pot adreçar-se a les institucions
polítiques en l'idioma (oficial) que vulguin.
Sistema educatiu: idioma principal el del
cantó però es promou el multilingüisme

Estat multilingüe (3 bloc de llengües):
Llengües àrabs (varietat de dialectes)

Amazighe
Llengües europees

Jerarquització lingüística. Estatus de
llengües

Des de la colonització, el Marroc
aposta per una política d'arabització:

reforçament de l'àrab clàssic i
l’estàndard i el francès.

Invisibilitat de dialectes

(La resta son
idiomes dels
immigrants)

Organització lingüística segons la constitució: bilingüisme territorial.
Les comunitats bilingües tenen plenes capacitats en política lingüística:

Totes son llengües minoritàries, no com a Suïssa. 
Son llengües molt vinculades als valors i identitats de les persones.

Conflictes polítics acaben atacant a les llengues. 
 

Català
Gallec

Euskera
Valencià

Els casos d'estats federals estudiats segueixen el principi de territorialitat lingüística: no hi ha un idioma compartit i les
llengües utilitzades en les zones de l'estat tenen la condició d'oficialitat dins d'ell.
El Marroc centra la seva política lingüística en un aspecte mes cultural i històrica.
Canvis a l'estat espanyol? apropar-lo mes a la política lingüística de Suïssa i Canadà.
La organització territorial pot ajudar en alguns aspectes però es important tenir en compte molt altres aspectes de l'estat


