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Un certamen literari per la 
pau i la convivència 
El Certamen Literari Escolar en Llengües d’Origen és un 
concurs de creació literària adreçat a tots els estudiants 
d’educació primària i secundària de Catalunya. La 
peculiaritat d’aquest Certamen és que els participants 
han de presentar els seus textos escrits en la seva llengua 
materna i si aquesta no és el català, els han d’acompanyar 
obligatòriament d’una traducció en català.

L’objectiu del Certamen és ajudar a fomentar entre els 
alumnes el respecte a la diversitat cultural i lingüística i a 
la vegada promoure la integració dels nouvinguts en una 
societat cada vegada més plural i multicultural. Pensem 
que la millor manera de fer-ho és  deixar que les noves 
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700 alumnes  de 57 centres 
educatius  participen enguany 
amb textos escrits en 25 
llengües diferents. Voluntaris 
en totes les llengües els 
avaluen, altres els il.lustren i un 
jurat de prestigi atorga els 
premis en tots els nivells 
educatius. 

La llengua, la nostra 
identitat 

Som la llengua en què 
pensem, la que ens confereix 
una personalitat identitària, la 
que ens fa sentir lliures quan, 
en parlar, ens permet 
expressar amb precissió de 
cirugià el nostre pensament. 

UNESCO, 15 anys 
celebrant el Dia 
Internacional de la 
Llengua Materna 

"La protecció i la promoció de 
les llengües maternes són 
esencials per a la ciutadania 
mundial i per  l'entesa mútua. 
El reconeixement de totes les 
llengües permet  a moltes més 
persones fer-se sentir i 
participar activament en el 
destí col.lectiu. Per això la 
UNESCO vol contribuïr a la 
coexistència harmoniosa de 
les 7.000 llengües que es 
parlen al món". 

 Irina Bokova 

Certamen Literari Escolar
en Llengües d'Origen
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generation de catalanes i catalans s’expressin en la seva 
llengua materna i, en cas que aquesta no sigui el català, 
que ho facin també en la llengua pròpia del nostre país. 

D’aquesta manera aconseguim que els nouvinguts, sense 
renunciar a la seva llengua materna, aprenguin i adoptin 
com a seva la nostra llengua i al mateix temps ensenyin a 
la resta de nenes i nens la riquesa de les altres llengües i 
cultures.

En definitiva, promoure mitjançant la literatura, la 
convivència pacífica i l'entesa entre totes les comunitats 
que hi conviuen a Catalunya.

Varem creure des del seu inici que el Certamen Literari 
en Llengües d’Origen podia ser un magnífic complement 
dels esforços que es fan des de l’àmbit escolar, i el gran 
interès que va despertar des de el primer moment en el 
món educatiu així com la fidel participació de les escoles 
any rere any ens ha confirmat la seva utilitat.

El Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, a través del personal LIC (Llengua i cohesió 
social) que és el que té al seu càrrec l’assessorament i 
suport als diferents centres escolars en aquesta matèria, 
ha pres aquest projecte com una eina pròpia pels seus 
objectius d’integració i cohesió social.

La importància de 
participar

Contribuïu a construir 
un país pacífic, 
dialogant i ric 
culturalment.

Participeu-hi!

Catalunya, bressol 
multicultural 

AUB va iniciar la seva 
singladura el 1960, en plena 
dictadura franquista. La 
voluntat de construcció 
d’una democràcia 
participativa i compromesa 
porta AUB a treballar ahir, 
avui i sempre els valors de la 
identitat, de l’arrelament 
social i de tots aquells altres 
valors que fan avançar la 
societat.  

El país ha anat enriquint-se 
amb l’aportació de moltes 
persones procedents d’altres 
continents.  No únicament 
calia parlar de solidaritat 
sinó, bàsicament, 
d’integració, de 
multiculturalitat i, per tant, de 
respecte a la diversitat 
cultural i lingüística com una 
riquesa extraordinària per a 
la Humanitat i a promoure el 
diàleg, la convivència i el 
respecte per totes les 
cultures, les religions i les 
llengües del planeta.  


