
1 

 

Títol: II Jornada de Joves i Llengua 2016 

Presentació: 

A la I Jornada de Joves i Llengua 2015 es van apuntar idees i projectes engrescadors 

davant dels reptes que presenta un món canviant, com és el de les noves generacions. 

En aquest sentit, es va definir el concepte de joventut des d’un punt de vista legal i es 

va explicar que a l’edat jove és on es fixen i on es determinen els comportaments 

lingüístics dels individus per a la posterioritat i, sobretot, per a la transmissió futura de 

la llengua. Per això, es va donar molt valor que des del Consorci per a la Normalització 

Lingüística es treballi també el programa de joventut. 

Entre les conclusions que es van recollir, apareixia la missió de detectar les seves 

necessitats i d’entendre quins són els seus moments vitals, interessos i motivacions a 

l’hora de dissenyar les nostres actuacions. Apel·lar al compromís dels joves per a la 

pervivència del català, treballar els seus hàbits lingüístics i les seves actituds 

lingüístiques i, sobretot, ser presents allà on dominen l’espai –les xarxes socials– fent 

servir un llenguatge proper a ells van ser idees que van aparèixer al llarg de la jornada. 

Es va demanar que el CPNL es continuï preocupant per la diversitat lingüística i 

l’acollida lingüística –ja que tenim la sensibilitat per a fer-ho– i que continuem 

aprenent a comunicar-nos millor (a planificar la nostra comunicació), a fer més 

atractiva la nostra oferta formativa, a incidir que el català és una llengua de cohesió 

social i d’oportunitats laborals i a ajudar a buscar referents i prescriptors joves que 

parlin català i que siguin model per als joves. 

“Els TNL i el CPNL és un col·lectiu que dóna confiança i que es replanteja constantment 

la seva tasca, amb un gran esforç d’adaptació a les noves realitats” deia Carme Junyent 

a la taula rodona de la primera jornada.  

Per això, l’Ajuntament d’Esparreguera, mitjançant la Regidoria de Política Lingüística, 

vol tornar a aglutinar i a crear un espai ─en forma de jornada─ d’intercanvi, d’oferta de 

projectes i de debat amb altres TNL del Consorci per fer aquesta mirada jove sobre tot 

el que fem, no només en el programa de Joventut, sinó en tots els programes del 

CPNL, per millorar els projectes que es poden dur a terme i per ser un punt de 

referència de la política de llengua i de jovent. 

Per això, us convidem a participar en la II Jornada de Joves i Llengua 2016 que tindrà 

lloc el divendres 15 d’abril a Esparreguera. 
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Objectius de la II Jornada: 

 

1. Millorar els programes existents al CPNL amb l’aportació d’una mirada jove. 

2. Explicar els projectes exitosos del CPNL que s’han fet amb joves. 

3. Conèixer noves perspectives per a treballar amb els joves. 

4. Preveure nous projectes amb gent jove. 

 

Data: Divendres, 15 d’abril de 2016 

Inscripcions: De l’1 al 31 de març de 2016 

Lloc: Biblioteca Municipal L’Ateneu d’Esparreguera (Baix Llobregat) 

Plaça d’Antoni Nin i Escudé, s/n (al darrere de L’Ateneu i a prop del Mercat 

Municipal) 

https://www.google.es/maps?q=Biblioteca+Municipal+L%27Ateneu,+Esparregu

era&hl=ca&ll=41.538539,1.87216&spn=0.012223,0.019205&sll=41.538073,1.86

6989&sspn=0.006111,0.01369&oq=biblioteca+municipal&t=m&z=16&iwloc=A  

Com arribar-hi:  

─ Autobús Hispano Igualadina (parada de L’Ateneu) 

─ 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-Abrera o Esparreguera-Els Hostalets de Pierola. Es recomana 

aparcar al pàrquing gratuït de les Hortes, 28 (darrere de l’Institut El Cairat): 

https://www.google.cat/maps/place/Carrer+de+les+Hortes,+28,+08292+Esparr

eguera,+Barcelona,+Espanya/@41.53949,1.87365,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3

m1!1s0x12a48bac5c08ed67:0xf366257badc96b29  

 

Durada: 5 hores (de 9 a 14 h) 
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Estructura (horari i distribució): 

 9 h Rebuda del participants 

9.15 h Inauguració oficial a càrrec de l’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, i 

de la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa 

9.30 h Taller pràctic d’Instagram (*) 

Ponents: 

 Aniol Costa, estudiant de Publicitat i Relacions Públiques a la UAB 

Eduard Vidal, dinamitzador del Voluntariat per la llengua del CNL Roses 

Presenta: 

Marc Piera, responsable del SLC d’Esparreguera, CNL Ca n’Ametller 
(*) Es recomana, si és possible, portar descarregada l’aplicació d’Instagram al telèfon 

mòbil amb un compte ja obert. 

 10.30 h Pausa (esmorzar) 

11 h  Propostes, reflexions i experiències de dinamització lingüística amb 

joves al CPNL. Presenta Imma Pagès, directora del CNL Ca n’Ametller 

11.15 h El català com a oportunitat en l’àmbit laboral. Carme Bové, 

responsable d’Ensenyament del CPNL, i Carles de Rosselló, responsable 

de Foment del CPNL 

11.50 h Propostes del grup de treball de Joves i Llengua. Imma Prat, 

responsable del SLC de Vallirana, CNL Ca n’Ametller 

12.30 h Taller de criquet. Jordi Ballart, TNL de Dinamització, CNL 

L’Hospitalet 

1 h Lèxic de futbol sala. Rosa M. Llunell, responsable de l’OC de Caldes 

de Montbui, i Núria Sala, coordinadora de Dinamització del CNL Vallès 

Oriental  

1.30 h  Síntesi de la Jornada. A càrrec de Marta Espona, coordinadora de 

Dinamització del CNL Ca n’Ametller.  

1.45 h Cloenda oficial, a càrrec del president del Consell del Centre de 

Normalització Lingüística Ca n’Ametller, Xavi Paz, i de la directora 

d’Àmbit de Formació i Foment del CPNL, Alba Conesa. 
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Destinataris: 

─ TNL del CPNL 

─ Professors de secundària 

─ Tècnics de Joventut, d’Ensenyament/Educació, Immigració, de Serveis Socials... 

dels ajuntaments 

─ Membres d’associacions juvenils, monitors d’esplai... 

─ Altres persones que treballen amb joves  


