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Exposició “Català, llengua d’Europa” 

Plataforma per la Llengua portarà l’exposició “Català, llengua 

d’Europa” a Arenys de Mar durant el mes de març. 
  

Del 2 al 13 de març estarà exposada a la sala de les botes del 
C.C. Calisay i del 16 de març al 26 es podrà visitar a l' IES 
Tres Turons. 

  
 “Català, llengua d’Europa” és una exposició organitzada pel 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que 
mostra la vitalitat de la llengua catalana en el marc de les llen-
gües d’Europa. 

  
L'exposició mostra el català com a llengua d’Europa, moderna i 

oberta al món en diàleg amb altres llengües. S’hi presenten 
tota mena de dades i imatges que configuren aquesta visió 
e n  s e t  à m b i t s  t e m à t i c s  d i f e r e n t s : 

 
- Català, llengua d’Europa 

 
- Català, llengua de l’ensenyament 

 
- Català, llengua dels mitjans de comunicació 

 
- Català, llengua de la cultura 

 
- Català, llengua del comerç i l’empresa 

 
- Català, llengua digital 

 
- Català, llengua de l’esport 

  
  



Què ens passa, Valencians!?  

Després de "Són bojos, aquests catalans?", on vèiem la situació del 

català al Principat i a la Franja, el director i la protagonista ens porten 

al País Valencià per mostrar-nos de FORMA  directa i gràfica quina 
és la situació de la llengua en aquell territori. Si us va agradar el pri-
mer documental no us podeu perdre aquest segon. a més, compta-

rem amb la presència del director David Valls i la protagonista Alina 
Moser, que ens explicaran com va ser l'experiència i respondran a les 

preguntes que els hi volgueu fer.  

 

 

 

Lloc i hora : 19:30h a la Sala Josep Maria Arnau del C.C.Calisay 

Adreça: Riera del Pare Fita, 31 

I Campionat de Scrabble de Canet de Mar 

El dissabte 14 de març, el Club de Scrabble en Català 

Canet de Mar i la secció local de Plataforma per la 
Llengua, amb la col·laboració de la Federació Internaci-

onal de Scrabble en Català i l’Ajuntament de Canet de 
Mar, celebrarem el I Campionat de Scrabble de Canet 
de Mar a La Masoveria (planta baixa) del Centre Cívic i 

Cultural Vil·la Flora (riera Gavarra, s/n). 
 

L’horari de la competició és el següent: 
 
9.30 Rebuda dels participants 

 
10.00-14.00 Tres primeres rondes  

 
14.00 Dinar 
 

16.00-20.00 Tres darreres rondes 
 

20.00 Lliurament de premis i cloenda del campionat 

http://www.arenysdemar.cat/#
http://www.arenysdemar.cat/
http://maps.google.com/?q=Riera%20del%20Pare%20Fita,%2031,%2008350%20Arenys%20de%20Mar


El campionat es regirà pel Diccionari Oficial en Català de 

Scrabble (DOCS), que reuneix tant el DIEC com el GDLC, i 
que es pot consultar al següent enllaç: http://

www.scrabbleescolar.com/doxel.php 
 
Es jugaran sis rondes d’un contra un, seguint el sistema suís. 

Podeu consultar el reglament dels campionats oficials a: 
http://www.fiscrabble.cat/reglaments-oficials/

reglament-dels-campionats-oficials/. Els resultats compta-
ran en el rànquing RASCCAT: http://www.fiscrabble.cat/
category/ranquing/. 

 
Hi haurà trofeus per als tres primers classificats i per als 

premis especials que són els següents: a la millor jugada 
amb «ny» , a la jugada de més puntuació i al millor juga-

dor del CS Canet de Mar. 

 
Per inscriure’s  o fer qualsevol consulta, cal enviar un correu 
electrònic a plcanet@plataforma-llengua.cat, preferiblement 

fins el dia anterior del campionat, però les inscripcions estaran 
obertes fins a les 10 h del mateix dia. Les places són limitades i 

el preu de la inscripció és de 10€.  

 
Els jugadors que ho desitgin podran fer un menú complet a 
Cal Tibu, a pocs minuts de La Masoveria, per 10€ (primer 

plat, segon plat, postres, beguda i pa). Feu la reserva a plca-
net@plataforma-llengua.cat i us enviarem el menú perquè 

escolliu els plats per avançat. La data límit per comunicar el 

menú escollit és el diumenge 8 de març. 

 

Més informació a:  
http://www.canetdemar.cat/entitats/scrabble 
http://www.facebook.com/scrabble.canet 
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Vols formar part d’una parella lingüística? 

Vols practicar el català? 
Vols ajudar algú a parlar català? 

 
Si ja coneixes una mica el català i el parles encara que sigui 
amb dificultats, millora'l practicant-lo amb una persona que el 

parla habitualment. Només hi has de dedicar una hora a la set-
mana durant un mínim de deu setmanes. Disposem d'una xar-

xa de voluntariat divers i preparat, i organitzem activitats cul-
turals complementàries. Cal ser major d’edat per participar en 
el Voluntariat per la llengua. 

 
Si vols inscriure-t’hi o informar-te’n, posa’t en contacte amb la 

Plataforma per la Llengua Canet de Mar preferiblement per cor-
reu electrònic plcanet@plataforma-llengua.cat o trucant al telè-
fon 93 794 30 58 (Toni) de dilluns a divendres de 19:30 a 

22:00 h. i caps de setmana. Nosaltres posem en contacte a ca-
talanoparlants habituals (ensenyants) amb nous catalanopar-

lants (aprenents). 
 

Per formalitzar la inscripció heu d'emplenar i signar el corres-
ponent formulari. Si no el podeu enviar per correu electrònic 
ens ho comuniqueu i quedarem personalment per passar-nos-

el. 
 

Formulari per a aprenents/es: https://www10.gencat.cat/
pres_volull/files/AltaAprenent.pdf. 
Formulari per a voluntaris/àries: https://www10.gencat.cat/

pres_volull/files/AltaVoluntari.pdf. 

 
La data límit d’inscripció és el divendres 20 de març. 

 
L’acte de presentació de les parelles lingüístiques es celebrarà 
el divendres 27 de març, a les 8 del vespre, a l’aula 21 de Vil·la 

Flora. 
 

Més informació a: http://www.facebook.com/vxl.canetdemar 

plmaresme@plataforma-llengua.cat 

https://www.plataforma-llengua.cat/maresme  
 

Primavera 2015: torna el voluntariat lingüístic  
a Canet 
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