DIJOUS 14 DE FEBRER, a les 7 de la tarda
Els Serveis Territorials del Departament d'Educació a Girona - Secció
de Serveis Educatius i Formació Permanent- i l'associació Amics de
la UNESCO de Girona inicien la celebració del 2008, Any
internacional de les llengües, amb l'acció "Els dijous de les
llengües".

L'acció s'emmarca en l'exposició "La Mar de llengües. Parlar a la

Inauguració de l’exposició. Intervindran: Antoni Mir, director
de Linguamón-Casa de les Llengües; Jordi Martinoy, delegat
del Govern a Girona; Enric Vilert, president de la Diputació de
Girona i Andreu Otero, director dels SSTT del Departament
d’Educació a Girona. (Es faran visites guiades per als centres.)

DIJOUS 21 DE FEBRER, a les 6 de la tarda
Dia de la Llengua Materna: “Parlem, escoltem i aprenem”
Ens aproparem a algunes de les llengües de la Mediterrània
presents als centres educatius de les comarques gironines:
amazic. àrab, castellà, català, francès, grec, hebreu, italià,
llatí, romanès ...
Lloc: Sala d’exposicions de la Casa de Cultura.

Mediterrània" de Linguamón-Casa de les Llengües, la qual es podrà
veure a la sala d'exposicions de la Casa de Cultura de Girona, del 14
de febrer al 16 de març.

DIJOUS 28 DE FEBRER, a les 8 del vespre
Conferència “Els Balcans i la Mediterrània, una mirada al
present” a càrrec de Dina Minic i Boban Minic, exdirector de
Ràdio Sarajevo.
Lloc: Aula Magna de la Casa de Cultura.

DIJOUS 6 DE MARÇ, a 2/4 de 8 del vespre
Amb aquesta acció pretenem fomentar l'apropament a l'exposició i,
sobretot, contribuir a assolir llurs objectius que són “difondre i millorar
el coneixement de les llengües de la Mediterrània i les seves

Conferència “2008, any internacional de les llengües” a
càrrec de Mònica Sabata, directora de LinguapaxUNESCOCAT.
Lloc: Centre cultural de Caixa de Girona – Fontana d’Or.

comunitats lingüístiques i impulsar noves actituds positives i de
respecte cap a aquesta diversitat lingüística i cultural, així com
fomentar l'interès per a l'aprenentatge de les llengües”.

DIJOUS 13 DE MARÇ, a 2/4 de 8 del vespre
Conferència “L’occità, una llengua del segle XXI” a càrrec
de Jordi Fernández-Cuadrench, director de la Casa de la
Generalitat a Perpinyà.
Lloc: Centre cultural de Caixa de Girona – Fontana d’Or.

Els dijous de les llengües

TOT PLEGAT ENS HA DE SERVIR PER CONÈIXER I VALORAR
UNA MICA MÉS LA DIVERSITAT LINGÜÍSTICA QUE ENS
ENVOLTA.
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