
 

La taula rodona, moderada per Salomé Ribes -al
centre-, va comptar amb la participació -d'esquerra a
dreta- d'Elvira Riera, Aurelí Argemí, Albert Turull i
Clinton Robinson 

dimecres, 05 de novembre de 2008

5 de novembre de 2008

 CONFERÈNCIES / La UdL inicia un cicle de xerrades i taules rodones amb motiu de la celebració aquest 2008 de l'Any

Internacional de les Llengües  

Reflexions al voltant de les llengües [ 

/sites/universitat-lleida/serveis/sl/aprenentatge/cursos/programes.html#ref
 té com a objectiu debatre al voltant de qüestions com ara la situació de l'occità a Catalunya, les llengües que]

es parlen a Lleida o la multiculturalitat. També es presentaran experiències relacionades amb la llengua que han
dut a terme entitats i col·lectius com ara La Bressola, Voluntariat pel Valencià, Òmnium Cultural i Voluntariat per
la Llengua. A més a més, durant la setmana del 10 al 14 de novembre, el programa Bocamoll de TV3 dedicarà
una de les seues emissions al món de les llengües, unint-se així a aquesta iniciativa del Servei Lingüístic de la
U d L .  

El cicle va arrencar el dia 4 de novembre amb una conferència de Clinton Robinson, especialista en llengua i
educació de la UNESCO, titulada . L'acte va ser presidit perLanguages in education: where are we heading?
Jaume Barrull (vicerector d'Activitats Culturals i Projecció Universitària) i Xavier Guerrero (adjunt a la direcció de
l'Associació per a les Nacions Unides a Espanya). Posteriorment a la xerrada va tenir lloc una taula rodona
moderada per Salomé Ribes (directora del Servei Lingüístic de la UdL), amb Clinton Robinson, Albert Turrull
(director del Departament de Filologia Catalana i Comunicació de la UdL), Elvira Riera (especialista en
planificació lingüística) i Aureli Argemí (president del CIEMEN). 

L'accés a les sessions, que s'allargaran fins al 16 de desembre, és lliure. Les persones que vulguin reconèixer
crèdits de lliure elecció han d'inscriure's al Servei Lingüístic fins al 7 de novembre. 
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