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Mataró compta amb un patrimoni lingüístic impor-
tant i variat. A la ciutat hi viuen persones de més de 
110 nacionalitats i s’hi parlen més de 100 llengües. 

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

Per setè any consecutiu, del 6 de febrer al 25 de fe-
brer, es promouen tot un seguit d’actuacions per tal 
de fer visible la realitat lingüística de la ciutat.
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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, Escoles d’adults de Mataró, 

Biblioteques de Mataró i Escola les Aigües 

Col·labora: 

TASTETS DE CUINA D’ARREU DEL MÓN
Divendres 3 de febrer
Dins de les jornades culturals “Panxa plena, cor que aprèn”, 
els dies 1, 2 i 3 de febrer, al Centre de Formació d’Adults 
Els Tarongers , on conviu un total aproximat de 600 alum-
nes d’orígens, cultura i llengua diferents, s’hi realitzaran un 
seguit d’activitats de cohesió on tothom pugui aportar un 
xic de les seves arrels. El divendres s’hi faran els «Tastets de 
cuina d’arreu del món IV». L’alumnat tindrà l’oportunitat de 
portar un plat típic del seu lloc d’origen i tastar la resta de 
plats, en un intercanvi no només gastronòmic, sinó també 
cultural i lingüístic, ja que cada plat anirà acompanyat del 
nom original i el detall d’ingredients utilitzats. 
Organitza: Centre de Formació d’Adults Els Tarongers 

EXPOSICIÓ “LES LLENGÜES DELS 
CATALANS. LES LLENGÜES DE MATARÓ”
Del 6 de febrer al 25 de febrer
Dimecres 22, dijous 23 i divendres 24 de les 9.30 a les 12 
h visita guiada a l’exposició a càrrec dels tècnics del Servei 
de Primera Acollida a les escoles de Mataró (amb inscripció 
prèvia)
Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca Pompeu Fabra, 
Pl. d’Occitània s/n 
Organitza: Ajuntament de Mataró - Biblioteques de Mataró

MOSTRA DOCUMENTAL 
Del 6 de febrer al 25 de febrer 
Oferirem una mostra de documents -multilingües- i també 
per les xarxes socials mostrarem publicacions sobre  llibres 
en diverses llengües.
Organitza: Biblioteques de Mataró - Ajuntament de Mataró
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra, Pl. d’Occitània s/n
Biblioteca Antoni Comas, c/ Enric Prat de la Riba, 110
Biblioteca Popular, c/ d’en Palau, 18

APARADORS CULTURALS 
Del 6 de febrer al 25 de febrer 
Crearem aparadors per commemorar el Dia Internacional 
de la Llengua  Materna, amb diversos llibres multilingües.
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra, Pl. d’Occitània s/n

PROGRAMA DE RÀDIO L’ALTAVEU
Dissabte 11 de febrer d’11 a 12 h 
Entrevista en el programa de ràdio L’Altaveu de Mataró 
Ràdio sobre la commemoració del Dia Internacional de la 
Llengua Materna a Mataró. 
https://mataroaudiovisual.alacarta.cat/altaveu
Organitza: Consell Municipal per la Solidaritat 
i la Ciutadania Global

PROGRAMA DE RÀDIO EDUCACIÓ DIA A DIA
Dilluns 13 de febrer a les 18 h
Programa de ràdio a Educació Dia a Dia especial Dia Inter-
nacional de la Llengua Materna a Mataró Ràdio en directe. 
http://mataroaudiovisual.alacarta.cat/educacio-dia-dia/
Organitza: Moviment Educatiu Maresme

GOMET BLAU
Dijous 16 de febrer i dijous 2 de març 
de 10 a 14 h
Sessions especials del club de lectura Gomet blau entorn 
de les llengües maternes, 
Lloc: Biblioteca Popular, c/ d’en Palau, 18
Organitza: Biblioteques de Mataró - Ajuntament de Mataró

A LA XARXA D’ESPAIS JOVES
Dimarts 21 de febrer a la tarda
En el marc del Dia Internacional de la Llengua materna, la 
Xarxa d’Espais Joves vol donar a conèixer la llengua de sig-
nes per promoure i reconèixer la diversitat del llenguatge 
no oral.
Visita al Centre de Persones Sordes del Maresme.
Tastet de llengua de signes catalana LSC.
Organitza: Xarxa d’Espais Joves de Mataró 
(joves de Mataró d’entre 12 i 25 anys)
Espai Jove Cerdanyola
Espai Jove Rocafonda-El Palau 
Espai Jove La Llàntia 
Espai Jove Pla d’en Boet
Més informació a xarxes socials amb el #llenguamaterna 
i @mataro_jove

CONCERT -activitat familiar-
Les cançons de bressol i la llengua materna
Dia Internacional de la llengua materna
Dimarts 21 de febrer a les 18 h
Biblioteca Pompeu Fabra
Concert íntim, proper i familiar al voltant de la cançó de 
bressol. Podreu sentir cançons cantades en diferents idio-
mes, i que comparteixen la mateixa premissa: la importàn-
cia del cant, la transmissió de la llengua materna i el vincle 
que ens uneix. Us animem a venir i compartir un espai reco-
llit amb la voluntat d’apropar, aprendre i compartir precio-
ses cançons de tradició oral. 
A càrrec de l’alumnat de l’Aula de Música Masafrets
En llenguatge oral i de signes.
Edat recomanada: a partir de 4 anys. Entrada lliure. 
Aforament limitat.
Organitza: Ajuntament de Mataró – Biblioteques de Mataró

XERRADA «QUÈ ENS APORTA LA 
DIVERSITAT LINGÜÍSTICA”
Dijous 23 de febrer a les 19 h 
Benvinguda institucional a càrrec de la regidora Marisa 
Merchán Cienfuegos, regidora delegada d’Igualtat, Femi-
nisme i LGTBI 
Parlarem de la riquesa de la diversitat lingüística als centres 
educatius amb Carme Junyent i Figueres, lingüista i pro-
fessora de la Facultat de Filologia a la Universitat de Bar-
celona.
Lloc: Sala d’actes del Centre de Formació d’Adults de Can 
Marfà, Plaça dels Bous, 5
Organitza: Moviment Educatiu del Maresme
Col·labora: Ajuntament de Mataró i Servei Educatiu de 
Mataró del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya - Pla Educatiu d’Entorn, CNL del Maresme,  i Bi-
blioteques de Mataró.

ESPAI CREATIU
Dissabte 25 de febrer de 10 a 14 h
Mira, escolta, crea i viu en diferents llengües
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra, Pl. d’Occitània s/n
Biblioteca Antoni Comas, c/ Enric Prat de la Riba, 110
Biblioteca Popular, c/ d’en Palau, 18
Organitza: Biblioteques de Mataró - Ajuntament de Mataró

JOCS TRADICIONALS I POESIA
Dilluns 20 i dimecres 22 de març
Aquesta activitat es realitza conjuntament amb l’Escola 
Les Aigües i el Centre de Formació d’Adults Els Tarongers. 
L’alumnat del Centre de Formació Els Tarongers proposarà  
jocs tradicionals, cançons de bressol i jocs de falda del seu 
país d’origen per als alumnes de l’Escola Les Aigües
Organitza: Centre de Formació d’Adults Els Tarongers  i 
Escola Les Aigües

PROGRAMA DE RÀDIO EDUCACIÓ DIA A DIA
Dilluns 27 de març a les 18 h
Programa de ràdio a Educació Dia a Dia especial Dia Inter-
nacional de la Llengua Materna La diversitat Lingüística a 
l’aula amb centres educatius de Mataró a Mataró Ràdio en 
directe. 
http://mataroaudiovisual.alacarta.cat/educacio-dia-dia/
Organitza: Moviment Educatiu Maresme

I durant tot el mes

CNL DEL MARESME
El Centre de Normalització Lingüística del Maresme orga-
nitza una gimcana lingüística amb preguntes sobre la di-
versitat de les llengües a Mataró. Es podrà consultar a les 
xarxes Twitter @CNLdelMaresme i Facebook 
@CNLdelMaresme i als aparadors de diversos establiments 
comercials de la ciutat.
Organitza: CNL del Maresme

DIVERSES ACTIVITATS ALS CENTRES 
EDUCATIUS
Les escoles, instituts, escoles d’adults de la ciutat 
dinamitzaran activitats de sensibilització. Seguiu-los a 
través del #llenguamaterna
Organitza: Servei Educatiu de Mataró del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya - Pla Educatiu 
d’Entorn.

VISUALITZACIÓ DEL VÍDEO DEL DIA 
INTERNACIONAL DE LA LLENGUA 
MATERNA
Durant tots els dies es podrà visualitzar el vídeo de difusió 
del Dia Internacional de la Llengua Materna.
Seguiu-lo a través del #llenguamaterna 
@ciutadaniamataro i canal Youtube de l’Ajuntament
https://youtu.be/Op1RLaxjeU0

XARXES SOCIALS
Durant el mes de febrer es faran accions a les diferents xar-
xes socials de tots els organitzadors del Dia Internacional 
de la Llengua Materna.
www.mataro.cat/llenguamaterna #llenguamaterna
@matarocat @ciutadaniamataro @mataro_jove 
@bibliosmataro @CNLdelMaresme @igualtatmataro 
@mem_educatiu @EducacioMataro 
@SEmataro@cfacanmarfa @cfaelstarongers
@cfa_cannoe @escolalesaigues 
#PlaEducatiuEntorn


