
 
Ací em pariren i ací estic. I com que em passen certes coses, ací les cante, ací les dic.   
Ací em pariren, ací estic. Ací treballe i done besos- Ací agonitze i ací em ric.   
Ací defense unes collites. Deu veritats i quatre mites.   
Ací em pariren i ací estic,  pobre de béns i ric de dies, pobre de versos, d'afanys ric.   

 

 
 
Dissabte 18 de maig, 18.00 hores 

Xerrada: “Del camp a la taula, compra sense intermediaris. Com funciona un 

grup de consum?”. Grup de Consum el Cabasset. Organitza Arxipèlag Comarcal 

Lloc: Saló d’Actes del Local Social 

Dilluns 20 de maig, 19.00 hores 

Cinema en valencià per atots els públics:  

Lloc: Saló d’Actes del Local Social 

Divendres 24 de maig, al Saló d’Actes del Local Social  

 - 19.30 hores: Espectacle: Nosaltres, els fusterians, del  

grup Rodonors Invictes 

-  22.00 hores: Xarrada “Bandolers a l’edat moderna”. A càrrec de  

Joan Ferreres i Nos   

Del 21 al 26 de maig, en horari matinal,  

Exposició: ‘Vicent Andrés Estellés. Cronista de records i esperances’, 

de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. 

Lloc: Sala d’Exposicions de l’Ajuntament de Sant Mateu. 

 Dissabte 25 de maig 

FESTA PER LA LLENGUA   

Plaça Major, Carrers Historiador Betí i València 

 

9.00 h Muntatge de paradetes. 

10.00 h  Obertura dels tallers.  

 Al llarg del matí gaudirem dels tallers organitzats per les escoles, ampes i altres 

associacions de les nostres comarques.  

Cercavila amb la Colla de Dolçainers ‘Guillem Sorolla’ de Sant Mateu, i dels 

gegants i capgrossos de la població. 

 Obertura de l’exposició dels treballs participants en el concurs de dibuixos per a 

la portada del programa (vestíbul del Palau Borrull). 

 Obertura de l’exposició ‘Vicent Andrés Estellés. Cronista de records i 

esperances’ (Sala d’Exposicions de l’Ajuntament). 

10.30 h Inici de les visites a la Col·lecció Museogràfica de Paleontologia ‘Juan Cano 

Forner’, i al Museu de les Presons (diversos torns tot el matí) 

11.00 h Actuació del Grup de Bombos i Tambors de Sant Mateu per la vila. 

13.30 h Visita al Conjunt Historicoartístic de Sant Mateu. 

Dinar als bars i restaurants del poble. 

 

16.30 h Contacontes: “Els tres porquets i la caputxeta roja”. 

17.15 h Lliurament dels premis del Concurs de Dibuixos per al díptic de la                                    
  

Festa per la Llengua. 

17.30 h Actuació del Grup de Danses Infantil de Sant Mateu. 

18.00 h Concert “Veus de l’IES Sant Mateu”. 

19.00 h Xerrada “El valencià i el plurilingüisme a l’escola”, a càrrec de Vicent 

Pascual, de l’Institut d’Estudis Catalans. 

 
En acabar, cloenda de la Festa per la Llengua 2013. 

  
 
 
Assumiràs la veu d'un poble, i serà la veu del teu poble,  i seràs, per a sempre, poble, i patiràs, i esperaràs, i aniràs sempre entre la pols,  et seguirà una polseguera. I tindràs fam i tindràs set,  no podràs escriure els poemes 

i callaràs tota la nit mentre dormen les teues gents, 
i tu sols estaràs despert, i tu estaràs despert per tots.  

1.- Local social: espai on es 
realitzaran les 
activitats prèvies. 

2.- Museu de les presons. 
3.- Espai tallers i 

actuacions. 
4.- Ajuntament (exposició 

Estellés i conferència 
Vicent Pascual). 

5.- Palau Borrul (exposició 
dibuixos). 

6.- Col·lecció Museogràfica 
de Paleontologia 

7.- Accessos a la zona 
d'aparcament. 

Ajuntament (964 41 61 71) i el correu infoajuntament@santmateu.com 
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