
Isidor Marí Mayans (Eivissa, 1949), a part d’algunes activitats musicals i creatives, va estudiar 

Filologia Romànica Catalana (Universitat de Barcelona, 1972), va ser professor de la Facultat de 

Lletres de Palma (1972-1980), on va dirigir el Departament de Llengua i Literatura Catalanes. 

Després, de 1980 a 1996, va ocupar diversos càrrecs tècnics a la Direcció General de Política 

Lingüística de Catalunya (cap del Servei d’Assessorament Lingüístic, subdirector general de 

Política Lingüística, director del Centre de Terminologia TERMCAT). El 1996 va coordinar el 

Comitè Científic de la Declaració Universal de Drets Lingüístics de Barcelona. 

Des de 1989 és membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, de la qual va ser 

president (2010-2014). De 1996 al 2014 va ser professor de la Universitat Oberta de Catalunya, 

on va dirigir els Estudis d’Humanitats i Filologia i la Càtedra de Multilingüisme Linguamón-UOC. 

A finals del segle XX, davant dels ràpids canvis de població que tenien lloc a les Illes Balears (i 

en general a tota l’àrea de llengua catalana), es va interessar per les condicions equitatives de 

convivència en societats culturalment diverses.  L’any 2002 ja va publicar  el treball Una 

política intercultural per a les Balears? Informe per al debat (Palma: Espai de Formació 

Cultural). El 2006 va aplegar diferents textos sobre aquestes qüestions al llibre Mundialització, 

interculturalitat i multilingüisme (Palma: Lleonard Muntaner). El seu darrer llibre –Les Balears 

en un context global (Institució Francesc de B. Moll, 2018)—tracta també, entre altres, 

d’aquest tema. 

El mes d’octubre del 2017, el Consell Social de la Llengua Catalana de les Illes Balears li va 

encarregar de coordinar una ponència sobre diversitat lingüística i cohesió social, que elaboràs 

una proposta de polítiques lingüístiques de cohesió social. L’informe presentat per aquesta 

ponència va ser aprovat pel ple del Consell Social un any després, el mes de novembre del 

2018, i es presentarà públicament ben aviat. 

La conferència “Eivissa i Formentera: un projecte intercultural equitatiu” es basa en aquesta 

sèrie de treballs i presenta una síntesi dels arguments i propostes sobre aquesta qüestió, 

referits especialment a les Pitiüses. 
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