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Mataró compta amb un patrimoni lingüístic important 
i variat. A la ciutat hi viuen persones de més de 100 
nacionalitats que parlen més de 120 llengües diferents. 

La UNESCO va proclamar l’any 2000 el dia 21 de febrer 
com a Dia Internacional de la Llengua Materna, per 
commemorar la mort d’estudiants que es manifestaven 
en defensa de la seva llengua, el bangla, a Dhaka 
(Paquistan), l’any 1952.

Del 12 de febrer a l’1 de març, es promouen tot un 
seguit d’actuacions a la ciutat per tal de fer visible la 
realitat lingüística de la ciutat.

www.mataro.cat/llenguamaterna

ESPAI CREATIU A LES 
BIBLIOTEQUES
Dissabte 17 / tot el dia
Vols saber com s’escriu el teu nom en altres llengües? 
Vine a aprendre-ho a les biblios!
Organitza: Biblioteques de Mataró - Ajuntament de 
Mataró
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra, Pl. Occitània s/n
Biblioteca Antoni Comas, C/ Prat de la Riba, 110

EXPOSICIÓ “LES LLENGÜES DELS 
CATALANS. LES LLENGÜES DE 
MATARÓ”
Exposició del 12 de febrer al 25 de febrer  
a la sala d’actes de la Biblioteca Pompeu Fabra. “Les 
llengües dels catalans. Les llengües de Mataró”. 
Elaborada pel Grup d’Estudis de Llengües Amenaçades 
de la Universitat de Barcelona. 

L’exposició comptarà amb un exemplar 
del Quixot escrit en 42 llengües diferents.

Per visites escolars, contacteu amb 
b.mataro.bpf@diba.cat, amb l’assumpte 
“Visita exposició llengües de Mataró”.

TALLERS A LES BIBLIO
Decoració amb lletres / Divendres 23 / 18 h
Ens plantejarem quants alfabets diferents hi ha al 
món. Quina seria la primera lletra del teu nom en 
hebreu? I en urdú? Finalment farem una manualitat 
decorant les nostres inicials.
Activitat familiar per a infants de 7 a 10 anys. Els 
infants han d’anar acompanyats d’un adult.
Places limitades. Amb inscripció prèvia a la biblioteca.
Organitza: Biblioteques de Mataró-Ajuntament de 
Mataró
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra, Pl. Occitània s/n

CLUB DEL GOMET VERMELL 
Dijous 1 de març / 18 h
El club de lectura Gomet Vermell s’adreça a infants 
d’entre 8 i 10 anys amb ganes de llegir, divertir-se i 
compartir les seves experiències a través dels llibres. 
Durant la sessió de l’1 de març aquest club treballarà 
el llibre “El somni de Sorolla” en motiu del Dia 
Internacional de les Llengües Maternes. Cal inscripció 
prèvia. A càrrec d’Eva Delgado i Mercè Garcia. 
Organitza: Biblioteques de Mataró - Ajuntament de 
Mataró
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra, Pl. Occitània s/n

ACTE “LLENGUA I IDENTITAT. LA 
IMPORTÀNCIA DE LA LLENGUA DE 
CASA”
Dimecres 21 / 18.30 h visita guiada de 
l’exposició / 19 h Taula rodona
Exposició: visita guiada de l’exposició de les llengües 
dels catalans. A càrrec d’alumnat d’aules d’acollida de 
la ciutat 
Taula rodona “Llengua i identitat. La importància de 
la llengua de casa” a càrrec de 
Roser Trilla i Prujà. Professora de català de l’IES 
Alexandre Satorras
Marie Rodríguez. Professora de l’Escola Oficial 
d’Idiomes del Maresme
David Caldeira i Bacardit. Lingüista i professor de 
secundària de l’IES Puig i Cadafalch
Montserrat Rey. Professora de primària i especialista 
en educació en diversitat. 
Liying Chen. Mediadora intercultural de l’Ajuntament 
de Mataró
Najla El Majdoubi. Vicepresidenta de l’Associació 
Cultural Hidaya
Dinamitza: Maria Coll Pigem. Revista Valors 
Lloc: Vestíbul i sala d’actes de la Biblioteca Pompeu Fabra
Organitza: Moviment Educatiu del Maresme, 
Ajuntament de Mataró i Servei Educatiu de Mataró 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya- Pla Educatiu d’Entorn

HORES DEL CONTE  ESPECIALS
Contes de les mil i una llengües  
/ Dijous 15 / 17.30 h
Contes tradicionals d’arreu del món a càrrec de 
persones de la ciutat d’orígens diversos. Ens 
transportarem a altres països amb molta vinculació a 
la ciutat, a través de contes de llengües molt especials.
Lloc: Muralla del Tigre, 31
Organitza: Buc de llibres

Cistell de contes / Dimarts 20 / 18 h
Un cistell ple d’històries de temps remots i llocs 
llunyans. Contes que  viatgen pel món fa una pila 
d’anys, des d’un temps abans del temps, creuant 
oceans i mars i pintats de tots colors. Hora del conte 
en català i en castellà. A càrrec de Marta Escudero.
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra. Pl. Occitània s/n
Organitza: Biblioteques de Mataró - Ajuntament de 
Mataró

I durant tot el mes ...

APARADOR CULTURAL I MOSTRA 
DOCUMENTAL A LES BIBLIOTEQUES I 
LLIBRERIES
De l’1 al 22  de febrer 
Organitza: Biblioteques de Mataró - Ajuntament de 
Mataró
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra, Pl. Occitània s/n
Biblioteca Antoni Comas, c/ Prat de la Riba, 110, i 
llibreries col·laboradores

ACTIVITATS ALS CENTRES EDUCATIUS
Les escoles, instituts i escoles d’adults de la ciutat 
dinamitzaran activitats de sensibilització. Seguiu-los a 
través del #llenguamaterna @Mataró  

GIMCANA LINGÜÍSTICA CNL - EOI
Del 12 al 25 de febrer
Participa a la gimcana lingüística organitzada pel 
Centre de Normalització Lingüística del Maresme i 
l’Escola Oficial d’Idiomes del Maresme.
Troba la butlleta a: Biblioteques municipals, Escoles 
d’Adults, CNL i EOI.
Premis: Curs de català gratuït (CNL) / Lots de llibres 
en  els idiomes corresponents (EOI)

Catxins, quines paraules! / Dimecres 21 / 18 h
A través de la història d’un ninotet farem camí per tres 
contes que ens ensenyaran el valor de determinades 
paraules. Mots que, si estan ben emprats, poden 
convertir-se en conjurs màgics per a la resta de les 
nostres vides. A càrrec de Bufamots
Lloc: Biblioteca Antoni Comas. c/ Prat de la Riba, 110
Organitza: Biblioteques de Mataró – Ajuntament de 
Mataró

La Petita Tamazic / Dijous 22 / 17.30 h
Conte de Patricia Geis que ens traslladarà al desert 
del nord d’Àfrica. Una vegada hi havia una nena que 
es deia Petita Tamazic; vivia al sud del Marroc, a les 
portes del desert ...
Lloc: c/ d’en Pujol, 19-25
Organitza: Biblioteca Fundació Iluro

FESTIVAL DIVERSITA’T
Diumenge 25 / 18.30 h
Poemes, contes, cançons i danses d’arrel i d’arreu: 
Espectacle per posar en escena la diversitat lingüística 
i cultural de la ciutat. Art en plena essència.
Organitza: Coral Primavera per la Pau, Esperanto.cat
Lloc: Casal de l’Aliança c/ Bonaire, 25
Preu: Taquilla inversa
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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 / Escola Oficial 
d’Idiomes del Maresme / Biblioteques de Mataró

Col·labora:
Foment Mataroní / Biblioteca Popular Fundació Iluro / 

Buc de llibres / Dòria Llibres / Llibreria low cost Re-read 
/ Llibreria - cafeteria Lletres de Paper / Revista Valors 
/ Associació Cultural Hidaya / Associació Badenya / 
Associació Cultural i Social Oñondi Veda Paraguay / 
Escuela China de Mataró / Taghrast - Espai Amazic / 

Esperanto.cat / Coral Primavera per la Pau / 
Francesc Rogés - Llibre Viu / Abacus Cooperativa

Amb el suport de:
Diputació de Barcelona


