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Divendres 30 de setembre

Dissabte 1 d’octubre

Diumenge 2 d’octubre

18:00 Arribada a Xàtiva i instal·lació a 
l’alberg

18:30 Dinàmiques i jocs de presentació. Ens 
ajudaran a presentar-nos i conèixer-nos 
tots, per tal de trencar el gel de cara a la 
resta de la Jornada.

20:00-22:00 Sopar

22:00 Trivial temàtic. Els assistents es 
posaran per grups i es proposaran pre-
guntes de diferents temàtiques (història, 
geografia, cultura, llengua, medi ambient, 
etc) sobre el País Valencià.

9:00 Alçar-se i desdejunar

10:00 Taller d’Assertivitat Lingüística. A 
càrrec de Ferran Suay (professor de la 
Facultat de Psicologia de la Universitat de 
València i membre de la Junta Directiva i 
de la Secció de Política Lingüística d’ACPV). 
Ens ensenyarà a gestionar conductes com 
ara iniciar les interaccions socials directa-
ment en valencià, o seguir parlant en 
valencià quan l’interlocutor ho fa en cas-
tellà.

11:30 – 12:00 Descans.

12:00 Per què el País Valencià és com és? 
Provarem de contestar les preguntes que 
ens fem sobre llengua, història, la tran-
sició, la relació amb Catalunya i amb 
Espanya, els fets nacionals, el debat sobre 
identitat i reivindicació, l’actualitat... amb 
la vostra participació. A càrrec de Toni 
Gisbert, secretari d’ACPV.

13:30 – 16:30 Dinar i jocs de taula.

16:30  Què volem que siga una organ-
ització juvenil del s. XXI? Dinàmiques 
participatives per a analitzar els movi-
ments juvenils coordinades per Carles 
Monclús, pedagog, professor del CF d'Ani-
mació Sociocultural i Turística i del Depar-
tament de Didàctica i OE de la UV.

18:00 - 18:30 Descans.

18:30 Passejada fotogràfica per Belfast 
els anys del conflicte. Europa, la nostra 
realitat més pròxima, és un mosaic de 
nacions amb característiques particu-
lars que expressen riquesa i diversitat. 
Ens aproximarem a les arrels i l’actuali-
tat d’un cas, l’irlandès, de forma amena, 
amb el suport d’imatges i material 
editat original, per a oferir claus que 
ens ajuden a entendre’l.

19:30 Preparació del debat. 
Es separaran els assistents en dos 
grups per a preparar arguments a favor 
i en contra d’un tema a proposar.

20:00 – 22:00 Sopar

22:00 Debat. Sobre el tema d’actualitat  
treballat anteriorment, es farà un debat 
on intervindran els tres representants 
de cada grup, però també tots els 
assistents hauran de donar la seua 
opinió. 

9:00 alçar-se i desdejunar.
11:00 Visita a Xàtiva. Acompanyats de 
Xavier Aliaga, recorrerem els carrers de 
Xàtiva per a saber més d’aquesta ciutat 
tant emblemàtica del País Valencià.
13:30 – 17:00: Dinar i comiats.
17:00: Tornem a casa

Per a més informació i inscripcions: joves@acpv.cat


