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Del 25 al 28 d’octubre de 2018
Alberg Juvenil IVAJ de Biar (Alt Vinalopó)
C/ de les Llomes de la Mare de Déu, 6 - 03410 Biar
Mapa

ESPAIS HISTÒRICS, ESPAIS TERRITORIALS, 
ESPAIS LINGÜÍSTICS

PRESENTACIÓ

Les universitats pertanyents a la Xarxa Vives d’Universitats tenim diversos programes de Voluntariat Lingüístic com a projectes de dinamització 
de la llengua en l’àmbit universitari, que també contribueixen a augmentar-ne l’ús de la llengua pròpia en la societat i a promoure els valors 
del plurilingüisme.

Aquests programes, que tenen un funcionament diferent segons l’àmbit territorial o la universitat i s’organitzen atenent les seues necessitats i 
casuística específiques, tenen com a espai interuniversitari de convivència i formació les trobades anuals del Voluntariat Lingüístic Universitari, 
des del 2008 dins del marc de la Xarxa Vives d’Universitats.

Així, des del 1996, les trobades del voluntariat lingüístic –    organitzades per la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València o la 
Universitat d’Alacant–, han recorregut bona part dels territoris de la Regió Vives.

Enguany, la Universitat Politècnica de València és l’encarregada novament d’organitzar la XVIII Trobada del Voluntariat Lingüístic Universitari, 
que tindrà lloc a Biar (l’Alt Vinalopó), amb l’objectiu afegit d’aprofundir el coneixement i la implicació del voluntariat en l’espai territorial.

Com exemplifica el mestratge literari i lingüístic de l’escriptor Enric Valor, del qual transcrivim un text sobre Biar: “Música de corda, dolcíssima, 
sol esplendorós, i tot el poble de Biar coronat pel seu desafiant i magnífic castell” (Les animetes, Enric Valor).

  17 h ARRIBADA DE PARTICIPANTS I ACREDITACIONS

 18 h ACOMPANYAMENT MUSICAL fins a la Casa de Cultura de Biar, des de l’Alberg Juvenil
Amb la colla de Dolçaines i Tabals La Bassa La Vila

 18:30 h ACTE DE BENVINGUDA A LA TROBADA (Casa de Cultura. plaça del Convent)
Julio L. Sanjuán  Alcalde de Biar
Rosa Puchades Vicerectora de Responsabilitat Social i Cooperació de la Universitat Politècnica de València (UPV)
Rubén Trenzano Director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Generalitat Valenciana
Carles Cortés Vicerector de Cultura, Esport i Llengües de la Universitat d’Alacant (UA) i president de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives
Joan Lluís Escoda Regidor de Cultura i Seu Universitària de Biar

 19 h CONFERÈNCIA INAUGURAL “La frontera meridional valenciana a partir del tractat d’Almisrà (1244) –la línia Biar-Busot– (història, geografia, 
economia, llengua i societat) i l’actual vertebració del territori valencià”
David Garrido Historiador, filòleg i professor col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Brauli Montoya Professor d’Història Social de la Llengua de la UA
PRESENTA: Sergi Linares Cap del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la UPV

 20:30 h SOPAR (Alberg Juvenil)

TALLER DE SAMARRETES: ENAMORA’T EN VALENCIÀ

 22 h DINÀMIQUES DE GRUP AMB JOCS TRADICIONALS (Jardins del Santuari de la Mare de Déu de Gràcia)
A partir de l’obra A què juguem? Els nostres jocs i joguets tradicionals, de Francesc Gisbert, premi Bernat Capó de difusió de la cultura popular

DIJOUS 25 D’OCTUBRE

PROGRAMA 

OBJECTIUS

Dinamitzar els contactes entre el Voluntariat Lingüístic de totes les universitats de la Xarxa Vives, conèixer els diferents territoris i les realitats so-
ciolingüístiques, crear un espai de debat dins i fora de l’àmbit universitari, reflexionar sobre les estratègies de la comunicació actual i aprofundir 
el coneixement i la implicació del voluntariat en l’espai històric i territorial.

https://goo.gl/ZN51sA
http://turismobiar.com/va/
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  8 h DESDEJUNI i recollida de l’esmorzar i el dinar (pícnic)

  8:30 h CONEGUEM EL PAÍS. Opcions:
EDS1. Excursió Valoriana per Planisses (Serra de Castalla), de dificultat mitjana, guiada per Vicent Brotons professor de Didàctica de la Llengua 
i la Literatura de la UA. 
Itinerari: Biar- Portell de Catí (amb bus), i a peu: Portell de Catí - Planisses- salt de Planisses - pou de neu de Cardenal - cova de Mossèn Francesc 
- pou de neu del Carrascalet - Portell de Catí.
EDS2. Visita Guiada per les Valls del Vinalopó: Petrer - Elda - Monòver - Bodegas Monóvar - Salines

 9- 10 h PETRER: centre històric i castell, amb la col·laboració del Museu Arqueològic i Etnològic Dámaso Navarro

 10- 11 h ELDA: Elda Foral, amb Antonio Gisbert (UA), Juan Carlos Márquez Arqueòleg i Brauli Montoya (UA)

 11:15- 12:15 h MONÒVER: el Fondó i l’aeròdrom de la República, amb Ferran Díaz Tècnic en patrimoni

 12:30- 13:45 h BODEGAS MONÓVAR: vinyes, nau, tast de vins..., amb Rafael Poveda (Bodegas Monóvar)
Tornada per SALINES

 14 h DINAR DURANT LES EXCURSIONS

 17:30 h TALLERS B: ESPAIS LINGÜÍSTICS (Alberg de Juvenil)
TB1 - Xarrada. Usos i drets lingüístics en un espai multilingüe: de les enquestes d’ús a la legislació lingüística Nathalie Torres Subdirectora 
general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Generalitat Valenciana 
TB2. Taller de com influir en valencià en les xarxes socials: booktubers i youtubers Marta Meneu-Borja Booktuber i estudiant de Periodisme 
de la Universitat de València, i Nerea San Fèlix Youtuber i reportera d’À Punt Mèdia
TB3. Taller de comunicació audiovisual interactiva Ariadna Fernández Professora de Comunicació Audiovisual de la UPV
TB4. Taller d’estructura i canvi social al País Valencià Sandra Obiol Professora de Sociologia de la UV

 21 h SOPAR

 22 h ANIMACIÓ MUSICAL AMB CARLOS CABELLO (Alberg Juvenil)

DISSABTE 27 D’OCTUBRE

 8 h DESDEJUNI i recollida de l’esmorzar (pícnic)

 9 h CONEGUEM EL PAÍS. Opcions:
EDV1. Excursió guiada: Serra de Fontanella i itinerari botànic del Reconco, de dificultat mitjana, amb Paco Pepe, guia de l’alberg de Biar, amb 
la col·laboració de l’Associació Naturalista Reconco i el Centre Excursionista de Biar.
EDV2. Visita guiada a Biar
Itinerari: santuari, taller de ceràmica, pou de neu, plàtan, carrer Major, plaça, museu etnològic, església, castell medieval i fàbrica de terró Heretat 
de Soler

 14 h DINAR (Alberg Juvenil)

 17:30 h TALLERS A: ESPAIS HISTÒRICS, ESPAIS TERRITORIALS (Casa de Cultura)
Oberts al públic en general. Entrada lliure. Capacitat limitada
TA1. Taller d’estils de la cançó popular (especialment a l’Alt Vinalopó) Pep Gimeno Botifarra cantaor i Pere Ródenas músic
TA2. Taller de contacontes: l’art de narrar històries Mercè Climent i Silvia Colomer Escriptores i contacontes
TA3. Taller d’onomàstica (noms propis): origen, història i usos dels noms de lloc, noms de persona i gentilicis de la conca del Vinalopó i la 
Foia de Castalla Maite Mollà Tècnica d’Onomàstica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i Joan Antoni Cerdà Biòleg i etnògraf, professor de 
l’IES de Biar
TA4. Taller “Vols doblar una pel·lícula en valencià?” Francesc Fenollosa i Ten, actor, doblador i director de doblatge, conegut per la veu del 
Geni Tortuga en la sèrie Bola de Drac

 20 h RUTA “BIAR DE LLEGENDA. LA NIT D’ÀNIMES”, des de la plaça del Convent (Casa de Cultura) pels carrers del centre històric de Biar

 21 h SOPAR de picadeta amb coques i altres plats típics de Biar

 22 h ANIMACIÓ DE FOLK VALENCIÀ AMB EL GRUP BALLA2 
Faran animació de ball, ball col·lectiu i ball de plaça. Amb la participació de l’Associació d’Estudis Tradicionals Sagueta Nova de Biar

DIVENDRES 26 D’OCTUBRE
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  8:30 h DESDEJUNI i recollida de l’esmorzar (pícnic)

 9:15 h EIXIDA A CASTALLA

 10 h BENVINGUDA A CASTALLA
Antonio Bernabeu Alcalde de Castalla

CONFERÈNCIA “Enric Valor: literatura, territori i fantasia”
Joan Borja Universitat d’Alacant
Projecció del vídeo Paisatges d’Enric Valor, a l’Auditori de Castalla

 11 h RUTA LITERÀRIA PER CASTALLA. Basada en l’obra Sense la terra promesa, d’Enric Valor
Assumpta i Rosa Mira Centre Cultural Castellut
Lectura participativa del voluntariat

 13 h CLOENDA (Auditori de Castalla)
Jesús López Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Castalla
Nathalie Torres Subdirectora general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Generalitat Valenciana
Sergi Linares Cap del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la UPV
Mar Iglesias Directora del Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística de la UA

 14 h DINAR I COMIAT

DIUMENGE 28 D’OCTUBRE

INSCRIPCIONS

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

La inscripció inclou l’allotjament, les activitats de formació i dinamització i les menjades, excepte el dinar del dijous 25 d’octubre.

1. Requisits per participar en la Trobada
- ser majors d’edat 
- estar o haver estat inscrits en un programa de voluntariat lingüístic a qualsevol de les universitats de la Xarxa Vives
- preinscriure’s i tenir el vistiplau de la universitat de pertinença
- acceptar les “Obligacions de les persones participants” detallades més avall

2. Formulari de preinscripció: ”Preinscripció a la XVIII Trobada del Voluntariat Lingüístic Universitari de la Xarxa Vives d’Universitats”

3. Termini de preinscripció: dimecres 10 d’octubre.

4. Admissió: les places són limitades i s’assignaran per ordre rigorós de preinscripció a les persones que complisquen els requisits, una vegada obtingut el vistiplau 
de la universitat d’origen. Us confirmarem per correu electrònic si hi esteu admesos, o no.

5. Aportació: Una vegada admesa la preinscripció, us informarem del número de compte pel procediment que s’indicarà per a fer l’ingrés de l’aportació màxima de 
35 euros per a les despeses de la Trobada. No es faran devolucions.

www.upv.es/bondia
http://www.vives.org/ca/les-universitats/
https://intranet.upv.es/pls/soalu/SIC_FRM.FrmInsActEli?P_TABLA=WEB_FRM_APNL_XVIIITROBADA&P_VISTA=intranet&p_idioma=v&P_ID_DETALLES=661629
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TRANSPORT 

Per compte de les persones participants. Algunes universitats organitzen el transport dels voluntaris a la Trobada. Consulteu al servei lingüístic de la vostra univer-
sitat.

OBLIGACIONS DE LES PERSONES 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*, calcer de muntanya o esportiu*, impermeable*, barret 
o gorra*, ampolla d’aigua gran (1,5 o 2 litres)*, barretes energètiques*, motxilla* i llanterna. 

*Sobretot per a les excursions per la muntanya

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

Universitat Abat Oliba CEU. Universitat d’Alacant. Universitat d’Andorra. Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat de Barcelona. 
Universitat CEU Cardenal Herrera. Universitat de Girona. Universitat de les Illes Balears. Universitat Internacional de Catalunya. 
Universitat Jaume I. Universitat de Lleida. Universitat Miguel Hernández d’Elx. Universitat Oberta de Catalunya. Universitat de Perpinyà 
Via Domitia. Universitat Politècnica de Catalunya. Universitat Politècnica de València. Universitat Pompeu Fabra. Universitat Ramon Llull. 
Universitat Rovira i Virgili. Universitat de Sàsser. Universitat de València. Universitat de Vic · Universitat Central de Catalunya.

L’etiqueta de l’activitat és #fòrumvives

Organitza: Amb la col·laboració de:

https://twitter.com/hashtag/f%C3%B2rumvives?src=hash

