
www.mataro.cat/llenguamaterna

Més de 100 llengües
Activitats en commemoració del

Més de 100 llengües
MATARÓ

2020

21 de febrer

dia internacional de 
la llengua materna

Més de 100 llengües
Activitats en commemoració del

Més de 100 llengües
MATARÓ

2020

21 de febrer

dia internacional de 
la llengua materna

#llenguamaterna 
@matarocat

@bibliosmataro



HORA DEL CONTE ESPECIAL 
I ESPAI CREATIU
Puig i Contes
Dimarts 4 de febrer / 18 h 
Dinamitzarem l’hora del conte amb l’espai creatiu que us 
hem preparat, activitat de lleure i creativitat.
A càrrec de les alumnes de grau superior d’Educació 
Infantil de l’INS Puig i Cadafalch. 
Edat recomanada: a partir de 4 anys. Entrada lliure

Organitza: Biblioteques de Mataró - Ajuntament de Mataró
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra, Pl. Occitània s/n
Col·labora: l’INS Puig i Cadafalch

Mataró compta amb un patrimoni lingüístic important 
i variat. A la ciutat hi viuen persones de més de 
100 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), l’any 1952.

Per quart any consecutiu, de l’1 al 28 de febrer, es 
promouen tot un seguit d’actuacions per tal de fer 
visible la realitat lingüística de la ciutat.

www.mataro.cat/llenguamaterna

DIVERSES ACTIVITATS ALS CENTRES EDUCATIUS, 
ESPAIS JOVES I PATIS OBERTS 
Les escoles, instituts, escoles d’adults, la Xarxa d’Espais Joves 
de Mataró i Patis Oberts de la ciutat dinamitzaran activitats de 
sensibilització. Seguiu-los a través del #llenguamaterna 
@matarocat @bibliosmataro

GIMCANES LINGÜÍSTIQUES
Del 17 al 28 de febrer
Participeu a la gimcana organitzada pel Centre de Normalització 
Lingüística del Maresme per conèixer la diversitat lingüística i 
curiositats sobre les llengües.
Consulteu les bases a www.cpnl.cat/maresme
Trobareu les butlletes a: Biblioteques de Mataró, escoles d’adults i CNL.
Premi: Mòdul de 45 hores de català (CNL del Maresme) 

I també..

GIMCANA DE LES LLENGÜES MATERNES 
21 de febrer de 18.30 a 20.30 h
Per participar cal inscriure’s prèviament a l’Espai Jove Cerdanyola 
o al Pati Obert de Cerdanyola.  
Més informació a xarxes socials amb el #llenguamaterna 
i @matarojove
Organitza: Xarxa d’Espais Joves de Mataró i Patis Oberts

I durant tot el mes...
APARADORS CULTURALS I MOSTRA DOCUMENTAL 
Del 15 al 28 de febrer 
Crearem aparadors per commemorar el Dia Internacional de les 
Llengües Maternes amb mostres de documents multilingües.

Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra, Pl. Occitània s/n - Biblioteca 
Antoni Comas, c. d’Enric Prat de la Riba, 110 - Biblioteca Popular 
de la Fundació Iluro, c. d’en Pujol, 19 - Llibreries: Buc de llibres, 
Llibreria el Tramvia, Dòria llibres, Márquez llibreria, Abacus 
cooperativa i Maresme llibreria papereria
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Organitza: 
Ajuntament de Mataró i Servei Educatiu de Mataró del 
Departament d’Educació 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

Col·labora:
Buc de llibres / Llibreria el Tramvia / Dòria llibres / 
Márquez llibreria / Abacus cooperativa / Maresme 

llibreria papereria / Institut Puig i Cadafalch / Institut 
Miquel Biada / Centre de Persones Sordes del Maresme 

a Mataró / Grup de Llengües Amenaçades de la 
Universitat de Barcelona / Xarxa d’Espais Joves de 

Mataró / Patis Oberts de Mataró

Amb el suport de:

ACTE - TAULA RODONA “EL PES 
D’UNA LLENGUA DE SIGNES”
Dijous 27 de febrer
18.30 h Visita guiada de l’exposició “Les llengües dels 
catalans. Les llengües de Mataró”, a càrrec d’alumnat de 
l’Institut Miquel Biada. 

19 h Taula rodona “El pes d’una llengua de signes” a 
càrrec de Montxo Vicente i Sempere, periodista i activista, 
Pere Cantenys, membre del Centre de Persones Sordes 
del Maresme a Mataró, Teresa Comas, mestra de l’Institut 
Miquel Biada i Sílvia Maresma Chica i Pilar Viana Górri, 
logopedes del CEE les Aigües.

Parlarem de la llengua de signes, de la seva situació actual 
i de la seva importància. Tot i que als seus usuaris els és 
imprescindible per comunicar-se, encara no l’hem incorporat 
plenament al nostre dia a dia. 

Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca Pompeu Fabra
Organitza: Moviment Educatiu del Maresme, Ajuntament 
de Mataró i Servei Educatiu de Mataró del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya - Pla Educatiu 
d’Entorn, Biblioteques de Mataró
Col·labora: Centre de Persones Sordes del Maresme a 
Mataró, l’Institut Miquel Biada, CEE les Aigües.

EXPOSICIÓ “LES LLENGÜES DELS 
CATALANS. LES LLENGÜES DE 
MATARÓ”
Del 10 al 28 de febrer  

Aquest any, l’exposició inclou quatre plafons elaborats 
per l’Escola Vista Alegre, l’Institut Escola Mar 
Mediterrània, Escola Maria Mercè Marçal i Escola Josep 
Manuel Peramàs, sobre les llengües que es parlen a 
cada escola.
 
Per a visites escolars lliures i guiades contacteu amb 
convivencia@ajmataro.cat indicant l’assumpte: visita 
exposició “Les llengües dels catalans. Les llengües de 
Mataró”. Cada visita té una durada prevista d’una hora.

Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca Pompeu Fabra
Organitza: Moviment Educatiu del Maresme, 
Ajuntament de Mataró i Servei Educatiu de Mataró 
del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya - Pla Educatiu d’Entorn
Col·labora: Grup de Llengües Amenaçades 
de la Universitat de Barcelona

HORES DEL CONTE I ACTIVITATS 
ESPECIALS

HORA DEL CONTE ESPECIAL 
Contes i llengües de veus i mans! 
Dijous 5 de febrer / 17.30 h
Sentirem, escoltarem i veurem contes tradicionals 
d’arreu en diferents llengües tot incloent la llengua de 
signes al nostre repertori.

Organitza: Buc de llibres
Lloc: Buc de llibres, c. de Sant Josep, 17

HORA DEL CONTE ESPECIAL 
Els Lletraferits
Dimarts 25 de febrer / 18 h
Quan jo era petita, anava de vacances a casa dels meus 
avis i de l’oncle Vicente. Era una casa plena d’habitacions 
i misteris. Però el misteri més gran de tots era una 
habitació on estava prohibit entrar. Un dia vaig decidir 
obrir la porta i... us explico què hi vaig trobar?
A càrrec de Sandra Rossi
A partir de l’àlbum de Carles Arbat
Edat recomanada: a partir de 4 anys. Entrada lliure

Organitza: Biblioteques de Mataró - Ajuntament de Mataró
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra, Pl. Occitània s/n

HORA DEL CONTE ESPECIAL 
En Xim de les olles i el tiramisú
Dijous 13 de febrer / 17.30 h
Veniu a conèixer la fantàstica recepta d’un tiramisú 
d’allò més original amb un conte ben bonic que ens 
explicaran en llengua de signes!
A partir del conte En Xim de les olles i el tiramisú, amb 
text de Trinitat Gilbert i il·lustracions d’Anna Mongay.
Edat recomanada: a partir de 4 anys. Entrada lliure

Organitza: Fundació Iluro
Lloc: Biblioteca Popular de la Fundació Iluro, c. d’en Pujol, 19

ESPAI CREATIU 
La meva llengua
Dissabte 15 de febrer / tot el dia
Activitat de lleure i creativitat per als nens i nenes per 
conèixer diverses llengües i grafies. 

Organitza: Biblioteques de Mataró - Ajuntament de Mataró
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra, Pl. Occitània s/n
Biblioteca Antoni Comas, c. d’Enric Prat de la Riba, 110

Servei de cura d’infants
Serveis disponibles 
amb inscripció prèvia a 
convivencia@ajmataro.catServei d’interpretació en 

llengua de signes


