CLOSING REMARKS
Dr. Fèlix Martí (Honorary President of Center UNESCO de Catalunya and President
of the Linguapax Institute)
LINGUAPAX ASIA, UNA ESPERANÇA
Em complau tornar a fer una presentació de les actes del simposi de Linguapax Asia.
Cada any rebo amb renovada admiració el conjunt de textos que recullen les contribucions
d’alta qualitat dels participants. Em sembla exemplar que, amb recursos molt limitats,
i gràcies a la col·laboració generosa de persones i institucions diverses, es pugui
continuar el gran debat sobre el present i el futur de les llengües al Japó, a Àsia i al món.
Penso que Linguapax Asia ha d’aconseguir que les agendes dels països emergents del
continent asiàtic i del Pacífic incloguin com una prioritat la protecció efectiva de totes
les comunitats lingüístiques, el respecte a la diversitat cultural i la promoció de noves
formes d’interculturalitat. Crec que les polítiques dels estats en relació a les llengües han
de ser acompanyades i fins i tot precedides per les anàlisis, les propostes i les iniciatives
de la societat civil. Necessitem espais de concertació entre els acadèmics, els líders de les
comunitats lingüístiques, els educadors i els periodistes. Linguapax, a tots els continents
promou aquesta concertació i aquesta esperança.
Gràcies Linguapax Asia!
FèlixMartí,
President de Linguapax Internacional.

LINGUAPAX ASIA, HOPE
I am pleased to introduce, once again, the proceedings of the Linguapax Asia symposium.
Every year I receive, with renewed admiration, the text of high quality contributions
of participants. I consider it exemplary that, with very limited resources, and thanks to
the generous collaboration of people and institutions, we are able to continue the great
debate on the present and the future of languages in Japan, Asia and the whole world. It
is Linguapax Asia’s mission to ensure that the agenda of the emerging countries of Asia
and the Pacific prioritize the effective protection of all linguistic communities, respect
for cultural diversity and the promotion of new forms of multiculturalism. I believe that
government policies in relation to languages must be accompanied and in fact preceded
by the analysis, proposals and initiatives deriving from civil society. We need spaces
for consultation among academics, leaders of linguistic communities, educators and
journalists. Linguapax, across all continents, promotes this constructive dialogue and this
hope. Thank you Linguapax Asia!
Fèlix Martí
President of Linguapax International
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