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Jornada
de Joves i Llengua
Esparreguera

I Jornada de Joves i Llengua
Divendres, 17 d’abril de 2015

Biblioteca Municipal L’Ateneu d’Esparreguera
De 9 a 2 h
La política lingüística actual s’atansa allà on
són els joves? Els escolta? Els entén? Els
interpreta? Els ofereix aquells mitjans que
creiem necessaris perquè adoptin, s’estimin
i transmetin la llengua?
El Consorci per a la Normalització Lingüística
ha dissenyat força projectes que van en
aquesta línia i que val la pena de conèixer.
L’Ajuntament d’Esparreguera, mitjançant la
Regidoria de Política Lingüística, vol ara
aglutinar i crear un espai en forma de jornada
d’intercanvi, d’oferta de projectes i de debat
amb altres TNL del Consorci i amb persones
especialitzades en la matèria, per ampliar el
nombre de projectes que es poden dur a
terme i per ser un punt de referència de la
política de llengua i de jovent.
Programa
9 h Rebuda del participants.
9.15 h Inauguració oficial a càrrec de l’alcalde d’Esparreguera, Joan-Paül Udina, i un
representant de la DGPL.
9.30 h Taula rodona: Com podem treballar
la llengua pels joves?
Ponents:
Meritxell Domingo, auxiliar tècnica de Joventut
de l’Ajuntament d’Esparreguera.
Arnau Duran, president de l’entitat Amical
Wikimedia.
Judit Jordana, periodista amb experiència a
FlaixBac.
Carme Junyent, professora de la UB
Arnau Sanz, empresari d’Ycom.cat.
Modera Marc Piera, responsable del SLC
d’Esparreguera.
10.30 h Pausa (esmorzar)
11 h Experiències de dinamització lingüística
amb joves al CPNL. Presenta Marta Espona,
coordinadora de Dinamització del CNL Ca
n’Ametller.

11.05 h Catàleg d’activitats per a joves, Marc
Piera, responsable del SLC d’Esparreguera,
CNL Ca n’Ametller.
11.30 h Projecte Coneguem-nos, Rosa Monforte,
responsable del SLC de Sant Andreu de la Barca,
CNL Ca n’Ametller
12 h Concurs de microrelats per Twitter,
Lurdes Borrell, coordinadora d’Ensenyament,
CNL Maresme.
12.30 h Uau, iuhu...pataplaf! Còmic en català,
Maria Gassiot, adjunta a la coordinació de
Dinamització i Assessorament, i Marta Jarque,
coordinadora de Dinamització i Assessorament,
CNL Barcelona.
1 h XatCat.Olot, Ester Santaló, responsable
del SLC d’Olot, del CNL Girona, i Anna Prat,
tècnica de Joventut del Consell Comarcal de
la Garrotxa.
1.30 h Síntesi de la Jornada. A càrrec d’Imma
Pagès, directora del CNL Ca n’Ametller.
1.45 h Cloenda oficial, a càrrec de la regidora
de Política Lingüística de l’Ajuntament
d’Esparreguera, Núria Valldeperas, i la
directora d’Àmbit de Formació i Foment del
CPNL, Alba Conesa.

Com arribar-hi:
Autobús Hispano Igualadina (parada de
L’Ateneu). Sortides de Maria Cristina (Barcelona) a les 7.55 h i a les 8.20 h.
FGC (Olesa de Montserrat, línia S4 sortida a
la plaça Espanya a 7.44 h i arribada a Olesa
de Montserrat a les 8.40 h) i autobús de línia
Olesa-Esparreguera (sortida a les 8.55 de la
mateixa parada dels FGC).
Cotxe: Autovia A2 (direcció Lleida-Igualada
venint des de Barcelona), sortida Esparreguera Sud o Esparreguera-Els Hostalets de
Pierola. Es recomana aparcar al pàrquing
gratuït de les Hortes (darrere de l’Institut El
Cairat, c. de les Hortes, s/n).

