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Mataró compta amb un patrimoni lingüístic important
i variat. A la ciutat hi viuen persones de més de
102 nacionalitats i s’hi 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 (actualment Bangladesh) l’any 1952.

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 / Biblioteques de
Mataró / Biblioteca Popular de la Fundació Iluro
Amb el suport de:

Per cinquè any consecutiu, del 8 de febrer al 5 de
març, es promouen tot un seguit d’actuacions per tal
de fer visible la realitat lingüística de la ciutat.

XERRADA “TRETS DE LA CULTURA
MANDINGA”
Dissabte 27 de febrer a les 21 h
Benvinguda institucional
Presentació de l’exposició “Les llengües dels catalans.
Les llengües de Mataró”
Xerrada “Trets de la cultura mandinga”” a càrrec de
Nfaly Faty, divulgador de la cultura mandinga.
Parlarem de les cultures africanes com a cultures de
l’oralitat, de la força de la transmissió de la paraula. El
mandinga és una llengua molt estesa que s’ha utilitzat
com a llengua franca des de fa molts segles.
Lloc: per Mataró Audiovisual
Organitza: Moviment Educatiu del Maresme
Col·labora: Ajuntament de Mataró i Servei Educatiu
de Mataró del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya- Pla Educatiu d’Entorn, CNL
del Maresme, Biblioteques de Mataró i Biblioteca
Popular de la Fundació Iluro

HORES DEL CONTE
Contes que venen de l’Àfrica
Del dimarts 16 al dijous 18 de febrer
El cocodril i la nena o el vell que mai menteix són
algunes de les sàvies històries que ens arriben de
l’Àfrica.
A càrrec de Núria Clemares
Canal Youtube de les Biblioteques de Mataró
Organitza: Biblioteques de Mataró
#llenguamaterna @matarocat@bibliosmataro

PROGRAMA DE RÀDIO
EDUCACIó DIA A DIA
Dilluns 8 de febrer de 18 a 19 h
Programa de ràdio a Educació Dia a Dia especial Dia
Internacional de la Llengua Materna a Mataró Ràdio en
directe. enllaç; mataroradio en directe.
I si el voleu escoltar a la carta; enllaç;
http://mataroaudiovisual.alacarta.cat/educacio-dia-dia/
Organitza: Moviment Educatiu Maresme

INSTACRIME
Del 8 del febrer al 22 de febrer

Bocins de món
Dimecres 17 de febrer i divendres 19 de
febrer a les 17.30 h
Sabíeu que el Sol i la Lluna no sempre han viscut al cel?
Coneguem aquesta extraordinària història tradicional
africana... I alguna sorpresa més!
A càrrec de: Biblioteca Popular de la Fundació Iluro
Canal de Youtube de la Fundació Iluro i les seves xarxes
socials

Activitat per xarxes socials amb diferents pistes o enigmes
que s’hauran de resoldre (algunes escrites en algunes de les
diverses llengües que es parlen a la ciutat). A partir d’una
activitat lúdica i de raonament lògic, es pretén reconèixer la
diversitat lingüística present a la ciutat.
Organitza: Xarxa d’Espais Joves de Mataró
Més informació a xarxes socials amb el
#llenguamaterna i @mataro_jove

Organitza: Biblioteca Popular de la Fundació Iluro
#llenguamaterna @matarocat @FundacioIluro

APARADORS CULTURALS I MOSTRA
DOCUMENTAL
Del 15 de febrer al 6 de març
Crearem aparadors per commemorar el Dia Internacional
de les Llengua Materna amb mostres de documents
multilingües a les llibreries i a les biblioteques.
Penjarem a les xarxes socials diverses publicacions amb els
llibres que tenim a les biblioteques i llibreries en diferents
llengües.
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra, Biblioteca Antoni Comas,
Biblioteca Popular de la Fundació Iluro - Llibreries: Buc de
llibres, Llibreria el Tramvia, Llibreria Balada, Maresme llibreria
papereria, Re-Read Llibreria Lowcost
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I durant tot el mes...
DIVERSES ACTIVITATS ALS CENTRES
EDUCATIUS

Les escoles, instituts, escoles d’adults de la ciutat
dinamitzaran activitats de sensibilització. Seguiu-los a
través del #llenguamaterna @matarocat

VOLTA AL MÓN AMB LES LLENGÜES

El Centre de Normalització Lingüística prepararà un joc
per les xarxes sobre la temàtica de les llengües maternes
per als seus alumnes, consistirà en 10 preguntes amb 3
opcions. Seguiu-los a través del #llenguamaterna
@CNLdelMaresme
Organitza: CNL del Maresme

VISUALITZACIÓ DEL VÍDEO DE DIFUSIÓ

Durant tots els dies es podrà visualitzar el vídeo de difusió
del Dia Internacional de la Llengua Materna.
Seguiu-lo a través del #llenguamaterna @matarocat i canal
Youtube de l’Ajuntament

