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Des de Linguamón - Casa de les Llengues volem manifestar el nostre suport al projecte
EDUCACHESS, desenvolupat per l'Associació Internacional per a la Difusió deis Escacs,
com una eina d'alt valor pedagogic destinada, especialment, als ambits educatiu i lúdic.

Considerem molt positiu que entre els valors d'Educachess s'hagi tingut en compte que el
projecte és un bon mitja també per al foment i I'ús de les lIengues, i de manera especial,
les lIengues que per diverses raons viuen en una situació social de risco Així, dones,
projectes com Educachess són molt importants per a la difusió i el manteniment del
patrimoni linguístic de la humanitat, aspecte fonamental i que s'adiu amb els valors
fundacionals i les prioritats de la Casa de les Llengues.

Pel que fa a I'aspecte social, el projecte mereix el nostre suport, d'una banda, perque
fomenta el respecte per a la diversitat linguística, i ofereix materials educatius i gratu'its en
qualsevol lIengua, cosa que contribueix en el seu I'ús, aspecte basic per a la pervivencia.
De I'altra, per la destacada participació ciutadana en que es planteja dur a terme el
projecte, i la possibilitat d'establir convenis de col'laboració entre col'lectius que treballen
pel multilinguisme. També valorem positivament I'aproximació tecnica que es planteja, a
la vista de la proposta presentada.

Finalment, volem manifestar que estem convenguts que Educachess representara un ric
procés de generació de complicitats.

Ben atentament,

Ant1ti Mir i FullanaD~ctor
arcelona, 30 de marg de 2011
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