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Del 10 al 13 de novembre de 2016
Alberg Juvenil Argentina. Benicàssim (la Plana Alta)
Av. de Ferrandis Salvador, 40. 12560. Benicàssim
MAPA

20 ANYS DE VOLUNTARIAT LINGÜÍSTIC. 
QUÈ APORTEM A LA SOCIETAT, 
DURANT L’ETAPA UNIVERSITÀRIA I DESPRÉS?

PRESENTACIÓ

Ara fa vint anys es van posar en marxa les primeres experiències de Voluntariat Lingüístic a les universitats Autònoma de                   
Barcelona, València i Jaume I. La majoria de les universitats de la Xarxa Vives han tingut o tenen programes de Voluntariat 
Lingüístic per on han passat milers de persones de tots els orígens i de totes les titulacions. Han contribuït, sens dubte, a aug-
mentar l’ús de la llengua pròpia en la comunitat universitària i a promoure els valors del plurilingüisme. La majoria d’aquestes 
persones s’han incorporat a l’àmbit laboral, des de totes les professions, i moltes continuen actives en el món associatiu, sindi-
cal o polític. Què aporta el Voluntariat Lingüístic Universitari a la societat?

  17 h REBUDA

 18.30 h BENVINGUDA A LA TROBADA
Inmaculada Fortanet Vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme de la Universitat Jaume I

 19 h CONFERÈNCIA INAUGURAL (sala multiusos)
Zulima Pérez Secretària autonòmica de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana i voluntària 
de la Universitat de València
Presenta Rafael Castelló Director del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València

 20.45 h SOPAR

 22 h DINÀMIQUES DE GRUP  AMB SÒNIA CAPARRÓS (sala de televisió)

 

DIJOUS 10 DE NOVEMBRE

PROGRAMA 

OBJECTIUS

Dinamitzar els contactes entre el voluntariat lingüístic de totes les universitats de la Xarxa Vives, conèixer una de les nostres 
contrades més emblemàtiques i debatre sobre les polítiques lingüístiques dins i fora de l’àmbit universitari.

 8 h DESDEJUNI I RECOLLIDA DEL DINAR (pícnic) 

CONEGUEM EL PAÍS
9.00 h E1. Excursió de dificultat mitjana-alta pel Parc Natural del Desert de les Palmes (eixida i tornada amb autocar)
Joan Andreu Tècnic del Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Jaume I
9.30 h P1. Passejada de dificultat baixa per la Ruta de les Vil·les de Benicàssim i un tram de la Via Verda, amb la col·laboració de La Sària
(eixida i tornada a peu)
Maties Segura Tècnic del Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Jaume I

DIVENDRES 11 DE NOVEMBRE

https://www.google.es/maps/place/Alberg+Juvenil+Argentina/@40.0453751,0.0610017,686m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x12a001430274b573:0xd0f56a9795bf0ad4!8m2!3d40.0453751!4d0.0631904?shorturl=1
http://www.vives.org/files/2016/09/palmes.pdf
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 8 h DESDEJUNI I RECOLLIDA DEL DINAR (pícnic) 

CONEGUEM EL PAÍS
9.00 h E2. Excursió de dificultat mitjana per les torres de guaita entre Benicàssim i Orpesa (eixida a peu i tornada amb autocar)
Joan Andreu Tècnic del Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Jaume I
9.30 h P2. Passejada de dificultat mitjana-baixa per l’ermita de la Magdalena, el Castell Vell, el Centre d’Interpretació del Parc Natural 
del Desert de les Palmes i el castell de Montornès (eixida i tornada amb autocar)
Maties Segura Tècnic del Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Jaume I
Vicent Garcia Historiador i professor de la Universitat Jaume I

 19 h VOLUNTARIAT LINGÜÍSTIC MÉS ENLLÀ DE L’ETAPA UNIVERSITÀRIA (II) (sala multiusos) 
Anna Calvo Tècnica lingüística de l’Ajuntament de Benicarló i voluntària de la Universitat Jaume I
Cristian Solé Sotsdirector de Relacions Internacionals de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida i voluntari de la mateixa 
universitat
Raquel Tamarit Alcaldessa de Sueca i voluntària de la Universitat de València
Presenta Maties Segura Tècnic del Servei de Llengües i Terminologia la Universitat Jaume I

 20.45 h SOPAR

ANIMACIÓ MUSICAL A CÀRREC DEL DJ KARLOSK (sala de televisió)

DISSABTE 12 DE NOVEMBRE

 19 h VOLUNTARIAT LINGÜÍSTIC MÉS ENLLÀ DE L’ETAPA UNIVERSITÀRIA (I) (sala multiusos) 
Marta Estella Directora del Servei de Llengües de la Universitat Autònoma de Barcelona i impulsora del primer programa de Voluntariat 
Lingüístic universitari
Laia Mas Coordinadora de projectes de l’Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc i voluntària de la Universitat de València
Josep Castells Diputat al Parlament de les Illes Balears i voluntari de la Universitat de Barcelona
Presenta Rosa Calafat Coordinadora de Política Lingüística de la Universitat de les Illes Balears

 20.45 h SOPAR

 22 h ACTUACIÓ DEL GRUP DE FOLK VALENCIÀ RASCANYA I BALLS TRADICIONALS, AMB MIREIA MARTÍNEZ (sala de televisió)

 9.30 h DESDEJUNI 

 11.30 h CONFERÈNCIA DE CLOENDA (sala multiusos)
Rubén Trenzano Director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Generalitat Valenciana i voluntari de la Universitat 
de València
Presenta Carles Cortés President de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives i vicerector de Cultura, Esport i Llengües de la Universitat 
d’Alacant

 13.30 h DINAR I COMIAT

DIUMENGE 13 DE NOVEMBRE

DIVENDRES 11 DE NOVEMBRE

http://www.vives.org/files/2016/09/guaita.pdf
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INSCRIPCIONS

Per participar en la Trobada, heu de complir tots els requisits següents: 
- Ser majors d’edat 
- Estar o haver estat inscrits en un programa de voluntariat lingüístic a qualsevol de les universitats de la Xarxa Vives
- Acceptar les obligacions dels participants detallades a continuació
- Fer una aportació de 35€ per a les despeses de la Trobada. Aquesta aportació, pel procediment que s’indicarà, s’ha de fer una vegada admesa la vostra preins-
cripció. No es faran devolucions 

La inscripció inclou l’allotjament, les activitats de formació i dinamització i les menjades. 

Les places són limitades i s’assignaran per ordre rigorós de preinscripció a les persones que complisquen els requisits. 

Heu de seguir el procediment d’inscripció que trobareu a www.spluv.es/trobada. Us confirmarem per correu electrònic si hi esteu admesos o no i com heu d’efec-
tuar el pagament. 

TRANSPORT 

Per compte dels participants. Algunes universitats organitzen el transport dels seus voluntaris a la Trobada. Consulteu al servei lingüístic de la vostra universitat.

OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS

La participació en aquestes activitats és voluntària i sota la responsabilitat de les persones participants. Cadascuna de les persones inscrites participa en les                      
activitats de la Trobada sota la seua responsabilitat individual i accepta totes les obligacions descrites en el formulari de preinscripció. Qualsevol abús comportarà 
la pèrdua immediata de la condició de voluntaris i del dret de participar en les activitats i serveis, inclosos els transports i l’allotjament. L’organització recomana als 
participants la subscripció d’una assegurança que cobrisca els riscos de les activitats de muntanya.

QUÈ CAL DUR-HI? 

Passaport o document d’identitat vàlid i no caducat, targeta sanitària, tovallola, xancles de dutxa, roba d’abric, calçat de muntanya o esportiu, impermeable, barret, 
una ampolla d’aigua de 2 litres (buida), barretes energètiques pera les excursions, motxilla i llanterna. Us recomanem que hi porteu també alguns fullets i materials 
sobre la vostra universitat, el vostre programa de voluntariat lingüístic, la vostra comarca.... 

Amb la col·laboració de:

Organitza

http://www.vives.org/ca/les-universitats/
http://www.uv.es/uvweb/servei-politica-linguistica/ca/servei-politica-linguistica-spl-1285943724203.html

