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jornades universitàries

XV Trobada del Voluntariat Lingüístic Universitari 

6, 7 i 8 de novembre de 2015
Alberg Mare de Déu de Montserrat. Barcelona

Passeig de la Mare de Déu del Coll, 41, Barcelona (mapa)

Preinscripcions del 5 al 31 d’octubre, a través d’aquest formulari.

PROGRAMA

Introducció 
Les universitats pertanyents a la Xarxa Vives d’Universitats tenen diversos programes de Voluntariat Lingüístic com a projectes 
de dinamització de la llengua en l’àmbit universitari. Aquests programes tenen un funcionament diferent segons l’àmbit 
territorial o la universitat, i s’organitzen atenent les seues necessitats i casuística específiques.

Des del curs 1996-1997, la Universitat de València ha organitzat les trobades del voluntariat lingüístic, les quals, des del 
2008 s’han realitzat dins del marc de la Xarxa Vives d’Universitats, i han recorregut bona part dels territoris de la regió Vives 
(Morella, l’Alguer, el Penyagolosa, Poblet, Mequinensa, Cabrera de Mar, l’Alcúdia, la Tinença de Benifassà, Andorra...).

Aquest 2015, la Universitat Politècnica de València és l’encarregada d’organitzar la XV Trobada del Voluntariat Lingüístic 
Universitari, que tindrà lloc a la ciutat de Barcelona, amb un caire diferent i complementari a les trobades anteriors.

Objectius 
Dinamitzar els contactes entre el Voluntariat Lingüístic de totes les universitats de la Xarxa Vives, conèixer els diferents 
territoris i les realitats sociolingüístiques i debatre sobre les polítiques lingüístiques dins i fora de l’àmbit universitari.

Divendres, 6 de novembre  

          9 h  Eixida amb autocar des de València 

        10 h  Castelló de la Plana: recollida dels voluntaris 
  de la Universitat Jaume I

         13 h  Visita de la Cava Martín Soler (la Serra 
  de Sabanell - Font-rubí, el Penedès). 
  Tast de cava, visita oferida pel celler i dinar  
  per compte dels voluntaris

        16 h  Rebuda a l’alberg i distribució 
  de les habitacions  

 17 h  Benvinguda 
  Ignasi Casadesús, secretari executiu 
  de la Xarxa Vives d’Universitats
 
  Conferència inicial: «Llengua i territori
  i identitat»
  Salvador Cardús. Universitat Autònoma 
  de Barcelona
  Presenta: Rafael Castelló, Universitat 
  de València

 19 h  Comunicació: «Ciberactivisme lingüístic»
  Òscar-Adrià Ibáñez, Plataforma 
  per la Llengua

 20.30 h  Sopar

 21.30 h  Dinàmiques de grup
    Sònia Caparrós i Maria Orts

 23 h  Animació musical: DJ KarlosK

 
 

Dissabte, 7 de novembre 

 9 h  Desdejuni

         10 h  Rutes urbanes i per l’entorn *
          R1. Ruta pel barri de la Ribera, l’Església 
  del Mar i el Born: la Barcelona de 1714.   
  Conèixer el passat per entendre el present
  R2. Panoràmica de Barcelona. Park Güell, 
  Gaudí i el modernisme
  R3. Ruta històrica per la Barcelona  
  de les dones 
  R4. Ruta pel barri gòtic. La Barcelona 
  romana i medieval
  R5. Visita sobre la Guerra Civil a Barcelona  
  i el refugi 307 de Poble Sec
  R6. Ruta per la muntanya de Montjuïc
  R7: Excursió de petit recorregut al Parc 
  Natural de Collserola

        14 h  Trobada de les rutes a la plaça de Catalunya
  i mobilització espontània (flashmob) sobre
  el voluntariat. Dinar de pícnic

     18 h  Diàleg: «Valencians a Catalunya:            
                   l’acolliment en terres de parla catalana»  
  Alfons Olmo, músic, VerdCel
  Miquel Gómez, empresari, La Terreta
  Josep-Miquel Bausset, monjo de l’Abadia   
  de Montserrat
  Carles Solà. professor d’Universitat
  Jaume Flor, professor de Secundària
  Modera: Nel·la Saborit, enginyera,   
  Assemblea Nacional de Catalunya (ANC)

 20.30 h  Sopar

 22 h  Animació musical: DJ KarlosK
   Visita nocturna a Barcelona

https://www.google.es/maps/place/Alberg+Mare+de+D%C3%A9u+de+Montserrat+-+Xanascat/@41.416187,2.146505,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x517b99b90557a82a
https://intranet.upv.es/pls/soalu/sic_frm.FrmInsActEli?P_VISTA=intranet&P_IDIOMA=v&P_ID_DETALLES=498095
http://www.vives.org/les-universitats/
http://cavamartinsoler.com/ca/
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Inscripció
Per a particitar en la trobada, heu de complir tots els requisits següents:
- Ser majors d’edat.
- Estar matriculats en qualsevol de les universitats de la Xarxa Vives.
- Estar inscrits en un programa de voluntariat lingüístic.
- Acceptar les obligacions dels participants detallades a continuació.
- Preinscriure’s prèviament per mitjà del formulari específic que s’indica més avall.
- Una vegada admesa la preinscripció, fer una aportació per a les despeses de la trobada.

Per a la inscripció, prèviament caldrà preinscriure’s per mitjà del formulari Preinscripció a la XV Trobada del 
Voluntariat Lingüístic Universitari de la Xarxa Vives d’Universitats, i tenir el vistiplau de la universitat de pertinença. 
Us confirmarem per correu electrònic si esteu admesos o no, i us informarem del número de compte de la Xarxa 
Vives d’Universitats per a fer el pagament de l’aportació.

La preinscripció estarà oberta fins al 31 d’octubre.

Observacions 
Prèviament a la preinscripció, és necessari consultar les “Observacions per a la preinscripció...” que trobareu a la 
pàgina: www.upv.es/bondia

Transport 
Per compte dels participants. Algunes universitats organitzen el transport dels seus estudiants a la Trobada
Consulteu el servei lingüístic de la vostra Universitat.

Localització
Alberg Mare de Déu de Montserrat (imatge)
Pg. de la Mare de Déu del Coll, 41-51. 
08023 Barcelona

Què cal dur-hi?
Un entrepà per al dinar del primer dia, tovallola, xancles de dutxa, roba d’abric, impermeable, calçat esportiu. Si es 
va a l’excursió a Collserola, barret, calçat de muntanya, barretes energètiques, una ampolla d’aigua buida i motxilla.

Us recomanem que porteu també alguns fullets i materials sobre la vostra Universitat, el vostre programa de 
voluntariat lingüístic, la vostra comarca...

Organitzen
Universitat Politècnica de València. Servei de Promoció i Normalització Lingüística
Xarxa Vives d’Universitats

Col·laboren
Servei de Política Lingüística de la Universitat de València
Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Jaume I

Diumenge, 8 de novembre  

          9 h Desdejuni

 10 h  Diàleg: «Diàleg sobre llengua i país:   
   Llengües minoritzades i plurilingüisme en el  
   context Europeu»    
   Miquel Strubell, sociolinguista
    Víctor Aleixandre, periodista
   Raquel Casesnoves, sociolingüista
   Modera: Maties Segura, Universitat   
   Jaume I.

 12 h  Juguem a: «La Fallera Calavera: El joc de   
   cartes valencià» i «La Fallera Calavera 2:   
   els ingredients de la     
   discòrdia»
    Enric Aguilar. Creador del joc.
   Temps lliure.

 
 14 h  Dinar

 16 h  Eixida de l’autocar de tornada

 19 h  Arribada a Castelló de la Plana

 20 h  Arribada a València

 22 h  Arribada a Alacant

* La concreció final de les rutes a realitzar dependrà del nombre 
de persones que les elegisquen, tenint en compte un màxim 
30 persones i un mínim 10 per a poder realitzar la ruta. 

http://www.vives.org/les-universitats
https://intranet.upv.es/pls/soalu/sic_frm.FrmInsActEli?P_VISTA=intranet&P_IDIOMA=v&P_ID_DETALLES=498095
https://intranet.upv.es/pls/soalu/sic_frm.FrmInsActEli?P_VISTA=intranet&P_IDIOMA=v&P_ID_DETALLES=498095
http://www.upv.es/bondia
http://www.xanascat.cat/acjweb/pictures/dynfiles/1251699979586dyoy4/maredeu01_550.gif

