
Participa a través de les 
xarxes socials amb l’etiqueta 

#MataróMés100llengües, penjant 
la teva fotografia on aparegui 

una paraula en una de les llengües 
maternes de la ciutat i la seva 

traducció o una activitat relacionada.

www.mataro.cat/llenguamaterna



A Mataró hi viuen persones de més de 100 
nacionalitats que parlen més de 120 llengües 
diferents. Aquesta diversitat lingüística és una 
riquesa que es vol mostrar en motiu del Dia 
Internacional de la Llengua Materna, que se 
celebra el dia 21 de febrer. 

Aquest dia va ser proclamat per la UNESCO, l’any 
2000, per commemorar la mort d’estudiants 
que es manifestaven en defensa de la seva 
llengua, el bangla, a Dhaka (Paquistan), l’any 
1952.

Durant més d’una setmana, del 16 al 25 de 
febrer, es promouen tot un seguit d’actuacions 
a la ciutat per tal de fer visible aquesta realitat 
lingüística.

Les biblioteques i llibreries de la ciutat 
mostraran llibres en llengües maternes i llibres 
traduïts d’autors/es d’origen, mentre que 
les escoles, instituts i escoles d’adults faran 
activitats relacionades amb aquesta temàtica 
i el CNL del Maresme realitzarà activitats amb 
el seu alumnat, especialment remarcable una 
gimcana de les llengües.

Dijous 16 de febrer a les 20.30 h
Projecció de la pel·lícula “Um filme falado” de 
Manoel de Oliveira. Una professora d’universitat 
i la seva filla emprenen un viatge en un creuer 
on coneixeran paratges, persones, llengües i 
cultures molt diverses i sorprenents
Col·loqui posterior
Lloc: Foment Mataroní, c/ Nou, 11
Organitza: Foment Mataroní
Preu: 6 euros / 5 euros estudiants

Dilluns 20 de febrer a les 19 h
“Mataró, una ciutat de més de 100 llengües. 
El valor de la diversitat lingüística”, a càrrec 
de Carme Junyent, professora de lingüística  
a la Facultat de Filologia de la Universitat de 
Barcelona 
Lloc: Sala d’actes de la Fundació Iluro, 
c/ Sta. Teresa, 61
Organitza: Moviment Educatiu del Maresme 
Col·labora: Fundació Iluro

Dijous 23 de febrer a les 17.30 h 
“Les mil i una llengües”
Contes tradicionals d’arreu del món a càrrec de 
persones de la ciutat d’orígens diversos
Lloc: Muralla del Tigre, 31
Organitza: Buc de llibres
Públic objectiu: infants i famílies

Dissabte 25 de febrer a les 12.00 h 
Obra de teatre “Els sons de les llengües del 
món. Mataró més de 100 llengües”
Tot seguit l’espectacle de lectura en veu alta 
“A tota veu. Les llengües de la ciutat”
Lloc: Foment Mataroní, Espai F, c/ Nou, 11
Organitza: Moviment Educatiu del Maresme, 
Assoc. Club Jama Kafo, Assoc. Cultural Al 
Ouahda, Assoc. Badenya, Assoc. Baobab, Assoc. 
Tambakunda, Assoc. Arrisalah, Assoc. Cultural i 
Social Oñondivepa Paraguay, Òmnium Cultural, 
Escuela China de Mataró, Taghrast - Espai 
Amazic i persones a títol individual.
Col·labora: Ajuntament de Mataró i Servei 
Educatiu de Mataró del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya - 
Pla Educatiu d’Entorn, el Foment Mataroní, CNL 
del Maresme
Preu: Gratuït

#MataróMés100llengües

www.mataro.cat/llenguamaterna

Dissabte 18 de febrer / tot el dia
Vols saber com s’escriu el teu nom en altres 
llengües? 
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra, Pl. Occitània, s/n 
Organitza: Biblioteques de Mataró - Ajuntament 
de Mataró
Públic objectiu: Activitat de lleure per a nens i 
nenes que venen a la biblioteca 

Organitza: 
Ajuntament de Mataró i Servei Educatiu de Mataró 

del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya - Pla Educatiu d’Entorn / Moviment Educatiu 

del Maresme / CNL del Maresme / Òmnium Cultural

Col·labora:
Biblioteques de Mataró / Fundació Iluro / Foment 

Mataroní / Buc de llibres / Llibreria El Tramvia  / Llibre Viu 
/ Dòria Llibres / Llibreria - cafeteria Lletres de Paper /  
Re-Read, llibreria low cost / Assoc. Club Jama Kafo / 
Assoc. Cultural Al Ouahda / Assoc. Badenya / Assoc. 

Baobab / Assoc. Tambakunda / Assoc. Arrisalah / Assoc. 
Cultural i Social Oñondivepa Paraguay / Escuela China de 

Mataró / Taghrast - Espai Amazic

Amb el suport de:


