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Gestió  de  la  diversitat:  una  Proposta  de  Pla  Municipal  d’Acolliment

Lingüístic

La proposta per a dia 22 de gener consisteix en l’exposició d’unes directius generals per a la gestió

de la diversitat lingüística a municipis de Mallorca que tenguin aproximadament 6.000 habitants i

amb una població estrangera, gairebé la meitat de la qual d’origen marroquí, que suposi devers un

11% de la població.

La seva elaboració s’ha basat en la revisió de diversos plans d’acolliment de les Illes Balears —Pla

d’Actuacions  Urgents  en  Normalització  Lingüística  a  les  Illes  Balears (2000),  Pla  Integral

d’Atenció  a  la  Immigració  de  les  Illes  Balears (2001),  Els  immigrants  extracomunitaris  a  la

comunitat de les Illes Balears (2001), Pla General de Normalització Lingüística de les Illes Balears

(2009),  Pla d’Actuacions en Matèria de Política Lingüística per al Quinqueni 2016-2021 (2016),

Informe i Propostes Lingüístiques de cohesió social (2018) i  Orientacions per a l’elaboració del

pla d’acollida (2018)— de Catalunya,  Un pacte per viure junts i juntes. Pacte Nacional per a la

immigració (2008), i del País Basc,  Orientaciones para la elaboración del Plan de Acogida del

alumnado inmigrante (2004).

Els fonaments teòrics que sustenten aquest treball són deutors dels següents articles d’Isidor Marí:

“Un projecte intercultural compartible per tothom” (2005), “Immigració, inclusió social i integració

lingüística” (2007).

Així, a partir del repàs bibliogràfic es crea un pla d’acolliment lingüístic a Lloseta tenint en compte

una enquesta d’auto resposta al col·legi de primària Es Puig de Lloseta —amb 197 enquestats—,

una enquesta (entrevista telefònica) als professors de les activitats d’hivern que es fan a Lloseta —

amb 27  enquestats— i  33  entrevistes  presencials  tant  a  nouvinguts  a  les  Illes  Balears  com a

professionals del camp.

Finalment, el pla d’acolliment lingüístic de Lloseta es fa extensiu, a mena de plantilla, perquè altres

municipis amb característiques semblants el puguin aprofitar i posar en marxa.


