Setmana per la Llengua
i 40 anys llegint i parlant
Universitat Politècnica de València
Campus de Vera i de Gandia: del 21 al 25 d’abril de 2008
Campus d’Alcoi: del 5 al 9 de maig de 2008
La Universitat Politècnica de València –per mitjà del Vicerectorat de Cultura,
l’Àrea de Promoció i Normalització Lingüística (APNL), l’Àrea de Biblioteca i
Documentació Científica, el Campus de Gandia i el Campus d’Alcoi–, amb
motiu de la Setmana per la Llengua i el 40 aniversari de la institució, ha
organitzat un gran nombre d’activitats relacionades amb la promoció de la
nostra llengua i la nostra cultura, del 21 d’abril al 25 de maig als campus de
Vera i de Gandia i del 5 al 9 de maig al campus d’Alcoi.
També, com en altres anys, aquesta Setmana per la Llengua compta amb la
col·laboració del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València, i la
d’altres entitats i institucions.
Objectius
Els objectius de la Setmana per la Llengua són els següents: fomentar l'ús de
la nostra llengua en tots els àmbits universitaris; difondre les diferents
manifestacions socioculturals (teatre, música, literatura, etc.) en valencià;
promoure els grups de música que canten en valencià i de tot l’àmbit lingüístic;
difondre els fets històrics dels valencians, com és el 25 d’Abril, i commemorar,
el 23 d’abril, el Dia del Llibre.
Entre altres cal destacar Maria del Mar Bonet, amb la presentació a València de
la Gira 2008, dedicada Terra secreta, el disc recentment editat.
També cal destacar l’espectacle de Toti Soler, Llúcia Vives i Jordi Jané, La
veritable història de Willy Muñoz, amb poesies i cançons d’Ovidi Montllor, Martí
i Pol, Pere Quart, i d’altres.
I els concerts d’Obrint Pas en acústic, Feliu Ventura, Desgavell, Pirat’s Sound
System, Sva-ters, Miquel Gil, etc. I, com a novetat, els concerts dels músics a
l’àgora, amb Quamlibet, Lydia Wellington, Rapsodes, Màrius Asensi i 21 grams
i Òscar Briz, i la cercavila amb la Banda del Centre Instructiu Musical de
Benimaclet.
A més, hi haurà xarrades (“Jaume I entre la història i la llegenda”, amb Antoni
Furió), tallers (de blocs, il·lustració, ), presentacions de còmics i de llibres (com
El meu germà Pol, Isabel-Clara Simó), teatre (Kauen, de Lalomita Films),
contacontes per als xiquets amb Vicent Cortés, exposicions (de cartells sobre la
promoció lingüística, de llibres diversos, i sobre Enric Valor) i, fins i tot,
degustació de menjars i begudes típics (la Marina Alta, la Plana d’UtielRequena i l’Horta Sud).

Les activitats estan obertes al públic en general, tenint en compte la capacitat
limitada de determinats espectacles.
Invitacions
Per al concert de Maria del Mar Bonet, l’espectacle La veritable història de
Willy Muñoz (per Toti Soler, Llúcia Vives i Jordi Jané) i el concert Obrint Pas en
acústic, caldrà recollir la invitació a l’Àrea de Promoció i Normalització
Lingüística de la Universitat Politècnica de València.
Es lliuraran 2 invitacions per persona, com a màxim. L’horari de recollida, a
partir del 15 d’abril, serà d’11 a 14 h tots els dies, i també de 17 a 19 h, dimarts
i dijous.
Samarretes
A més, els membres de la UPV que vulguen recollir una samarreta de la
Setmana per la Llengua i 40 anys, poden passar per l’APNL, durant els
mateixos dies i horaris que per a les invitacions.
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