Cada divendres de 12 a 13 h, Ràdio Tortosa emetrà un programa en directe
des d'on es donaran a conèixer les respostes de les preguntes de les butlletes
de la setmana.
A més, també podreu participar contestant a una nova pregunta. Qui
l’encerte guanyarà dos entrades de cinema.
La Veu de l’Ebre publicarà cada divendres la butlleta de preguntes i donarà
a conèixer les respostes de la setmana anterior.

SEGONA GIMCANA
DE LES LLENGÜES
DE TORTOSA

Del 28 de març al 9 de maig del 2008
Punt d’informació:
Biblioteca Pública Marcel·lí Domingo de Tortosa
Bústies amb butlletes:
A tots els centres escolars de Tortosa, Ajuntament,
Serveis Territorials d’Educació, Centre de Formació Ocupacional,
Consorci per a la Normalització Lingüística i a la mateixa Biblioteca.

Les llengües són el patrimoni
cultural més valuós de la humanitat,
ens ajuden a entendre la complexitat del món,
reflecteixen la diversitat cultural que ens fa
tenir l'esperança d'una coexistència més
democràtica i creativa.
(Informe sobre les llengües del món. UNESCO)

Per segon any consecutiu, Tortosa torna a organitzar la
Gimcana de les Llengües, una activitat adreçada principalment
als escolars però també obert a la ciutadania en general amb
l'objectiu de donar a conèixer les diferents llengües i cultures
que conviuen a la nostra ciutat i fomentar d'aquesta manera
la cohesió social entre tots els col·lectius i ciutadans. En els
últims anys, els col·lectius d'immigrants que viuen al nostre
país i a la nostra ciutat s'han incrementat d'una manera
notable. La seva vinguda ha convertit la nostra societat en
un mosaic de cultures i de llengües molt divers que, entre tots,
cal convertir en una oportunitat. Una oportunitat per conèixer
i per donar a conèixer. Per conèixer noves cultures i tradicions
i per donar a conèixer la nostra llengua, els nostres costums
i tradicions. Tortosa i els tortosins hem demostrat al llarg de
la història que som una ciutat acollidora. Això, però, ha de
ser compatible amb la defensa sense complexos de la nostra
llengua i de la nostra cultura.
Aquest és l'objectiu principal d'aquesta gimcana, una actuació
que forma part del Pla Educatiu d’Entorn del Departament
d’Educació de la Generalitat i de l’Ajuntament de Tortosa, i
que està pensada per tal de donar a conèixer a tota la població
el valor de la diversitat lingüística i fomentar el respecte per
totes les llengües. Amb la Gimcana aprendreu a gaudir
d'aquesta diversitat, descobrireu moltes coses i l'origen de
molts mots que sovint sentim al carrer, us adonareu que totes
les llengües tenen coses en comú i que molts noms i paraules
del català tenen l'origen en d'altres llengües.
Per això, us animo a participar i a gaudir de les preguntes
que setmana rere setmana us plantejarem i confiem que
despertin en tots vosaltres la curiositat i us descobreixin i
sorprenguin amb les seves repostes.

Per segon any consecutiu i de forma conjunta, l’Ajuntament
de Tortosa i els Serveis Territorials del Departament d’Educació,
dintre la programació anual del Pla Educatiu d’Entorn,
organitzen la Segona Gimcana de les Llengües, iniciativa
encaminada a donar a conèixer el valor de la diversitat
lingüística i a fomentar el respecte a totes les llengües.

L’any passat, l’Ajuntament de Tortosa i el Departament
d’Educació de la Generalitat, en el marc del Pla d’Educatiu
d’Entorn, van organitzar la Gimcana de les Llengües, una
activitat del Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades que té
coma objectiu donar a conèixer la diversitat lingüística i el seu valor.

L’èxit assolit l’any passat, amb la primera convocatòria, ens
ha motivat a preparar i presentar aquesta nova gimcana,
oberta a tota la comunitat; per això us invitem a participar
de forma directa i també a que en féssiu la màxima difusió
possible.

Si aquella experiència és especialment destacable és sobretot
perquè l’entusiasme de l’organització es va encomanar
ràpidament als tortosins i a les tortosines i tots plegats van
aconseguir un rècord molt difícil de superar: 2501 participants.
Aquesta xifra ha tingut molts efectes positius: primer va
despertar l’admiració, després el desig d’igualar-la i, després,
potser, de superar-la. Però més enllà de la xifra, la Gimcana
a Tortosa va mostrar fins a quin punt els plans d’entorn poden
crear un vincle entre l’escola i la societat, i també entre
col·lectius diferents.

Enguany, la presentació d’aquesta edició s’ha fet coincidir
amb la celebració del Dia Internacional de la Llengua Materna
(21 de febrer) proclamat per la UNESCO, tot reconeixent la
necessitat de millorar la comprensió i la comunicació entre
els pobles. El coneixement de la pluralitat lingüística, així com
de les seves tradicions culturals, esdevé una motivació bàsica
a l’hora de fomentar la comprensió, la tolerància i el diàleg
en el nostre món.
Amb la celebració d’aquesta diada, la UNESCO vol cridar
l’atenció sobre la fragilitat de milers de llengües que durant
els darrers segles s’han anat convertint en llengües marginals
en un context de consolidació de llengües oficials i de llengües
de comunitats lingüístiques més poderoses des del punt de
vista demogràfic, econòmic o mediàtic. Per això recomana
que cada estat membre cree un entorn social, intel·lectual i
de comunicació que afavoreixi el plurilingüisme, ja que només
aquesta educació plurilíngüe permetrà l’accés democràtic al
coneixement per a tots els ciutadans i ciutadanes,
independenment de la seva llengua materna.
La Gimcana de les Llengües, des de la seva vessant lúdica i
participativa, és una aportació més a aquest objectiu universal
que és el diàleg entre les cultures, font de tolerància i respecte
mutu.

Tots els que vam assistir a la festa de clausura ens hem quedat
amb el record inesborrable d’aquella trobada de persones,
de generacions, de professions i d’orígens tan diversos
compartint la festa després de setmanes d’haver compartit
la descoberta de nous mots, de nous orígens i, sobretot la
descoberta de la gran diversitat lingüística del territori.
Ara Tortosa organitza una segona edició de la Gimcana, una
manera de demostrar que no té por als reptes. Superarà la
participació de l’any anterior? Ben segur que aquesta pregunta
és al cap de molts. La resposta, però, no és tan important.
Perquè allò que compta és no deixar perdre l’alegria de la
descoberta, del coneixement i de la convivència. I tot això és
possible amb la gimcana. Aprendre més coses sobre les llengües
és també aprendre més sobre nosaltres, conèixer el patrimoni
lingüístic de la Catalunya del segle XXI i entendre que la
diversitat no tan sols forma part de les nostres vides i la
nostra història sinó que ens enriqueix i ens és imprescindible.
Naturalment, aquest 2008, declarat Any Internacional de les
Llengües per l’ONU, és un bon moment per organitzar, més
ben dit per tornar a organitzar, una Gimcana, i a Tortosa
té el valor afegit de demostrar que els tortosins i les tortosines
són capaços i capaces de superar els propis rècords. Amb
aquest repte, us convidem a participar en una activitat que
us farà descobrir coses que us fascinaran.
Bona Gimcana!
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