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SCRABBLE a Arenys de Mar 

Després d’haver celebrat el concurs d’Scrabble del Maresme 

a Arenys de Mar, el club d’Scrabble d’Arenys de Mar, format 

per la Plataforma per la Llengua i l’Ateneu Arenyenc, comen-

çarà la seva activitat de forma continuada a partir del dia 5 

de febrer.  

Cada primer dijous de mes ens trobarem a l’Ateneu Are-

nyenc, de 6 de la tarda a 9 del vespre, per jugar unes parti-

des i passar una bona estona a l’hora que aprenem més co-

ses de la nostra llengua. 

Esperem que aviat puguem consolidar aquesta activitat a  

Arenys de Mar i que tingui el mateix èxit que ja té a Canet 

de Mar, on ja fa força temps que es reuneixen periòdicament 

a jugar. 

 

SCRABBLE a Canet de Mar 

Juguem setmanalment en cap de setmana. Alternem dissabtes 

i diumenges, a les 6 de la tarda, en un cèntric bar de Canet. 
Els interessats es poden posar en contacte amb el Club de 

Scrabble en Català Canet de Mar mitjançant el correu electrò-
nic plcanet@plataforma-llengua.cat.  
 

Més informació al web http://www.canetdemar.cat/entitats/
scrabble. Ens comuniquem pel WhatsApp per confirmar prèvia-

ment les trobades programades (dia, hora i lloc).  

mailto:plcanet@plataforma-llengua.cat
http://www.canetdemar.cat/entitats/scrabble
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Coneguem el Canet de Mar Modernista i  

Neogoticista 

El dissabte 7 de febrer us  proposem participar en una visi-

ta guiada que ens durà a recórrer principalment, de la mà 
dels tècnics de la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner, 

un dels exemples del modernisme industrial (fàbrica Pulli-
gan), el modernisme del cementiri i el neogoticisme del San-
tuari de la Misericòrdia. 

 
Ens trobarem a les 11 del matí, a la Casa Museu Lluís 

Domènech i Montaner, al xamfrà entre les rieres Gavarra i 
Buscarons de Canet de Mar. 
 

En total, seran 2 hores i mitja de ruta que ens portaran per 
alguns dels llocs més emblemàtics de la vila històrica i artís-

tica de Canet de Mar. 
 
L’activitat és gratuïta, i està organitzada per Plataforma 

per la Llengua Canet de Mar, amb la col·laboració de la 
Casa Museu Lluís Domènech i Montaner. A banda dels 

nostres associats comptarem amb l’assistència de voluntaris 
i aprenents lingüístics de Canet de Mar i del Maresme. 

 

Apunteu-vos-hi, fins el divendres 6 de febrer, al correu elec-

trònic: plcanet@plataforma-llengua.cat. Les places són limi-

tades. Quan abans us inscriviu, abans tindreu la plaça reser-

vada. Podeu venir acompanyats d’amics o familiars. 

mailto:plcanet@plataforma-llengua.cat
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Exposició “Català, llengua d’Europa” 

Plataforma per la Llengua portarà l’exposició “Català, llen-

gua d’Europa” a Canet de Mar i Arenys de Mar durant els 
mesos de febrer i març. 

 
Del 19 de febrer a l’1 de març es podrà visitar a la Sala Cul-
tural Ramon de Capmany, a la plaça dels Americanos de 

Canet de Mar, en els dies i horaris indicats a continuació: 
 

els dijous, de 19 a 21 h 
els divendres, al vespre s’hi celebraran presentacions de 
llibres obertes a tothom (consulteu notícies a part en 

aquest mateix butlletí) 
els dissabtes i diumenges, d’11 a 14 h i de 18 a 21 h. 

 
“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 
llengües d’Europa. 

 
L'exposició mostra el català com a llengua d’Europa, mo-

derna i oberta al món en diàleg amb altres llengües. S’hi 
presenten tota mena de dades i imatges que configuren 
aquesta visió en set àmbits temàtics diferents: 

 
- 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 
 
i disposarà també d’una lona addicional amb continguts vin-

culats al Tricentenari. 
 

i disposarà també d’una lona addicional amb continguts vin-
culats al Tricentenari. 
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Presentació del llibre “Tots els dubtes” del lingüista 
Rudolf Ortega 

Una gramàtica del català a l’abast. 

 
Plataforma per la Llengua Canet de Mar presentarem el di-

vendres 20 de febrer, a les 7 del vespre, a la Sala Cultural 
Ramon de Capmany el llibre “Tots els dubtes” del lingüista 
Rudolf Ortega. 

 
La llengua catalana presenta de vegades alguns aspectes 

problemàtics i qüestions que necessiten una resposta ràpi-
da i eficaç. Tots els dubtes, l’edició revisada i actualitzada 
en un sol volum de Tinc un dubte i Tinc més dubtes, reu-

neix 500 aspectes bàsics del coneixement del català i per-
met resoldre dubtes tant d’ortografia i puntuació com de 

morfologia, sintaxi i semàntica. A través de petits frag-
ments en prosa exposats amb un estil que defuig el llen-
guatge acadèmic, però també amb el rigor que demana la 

normativa, trobareu un manual amè, pràctic i actual, adap-
tat a la realitat lingüística quotidiana. 

 
«Ortega transforma les seves explicacions gramaticals en 

microrelats hilarants que mantenen l’atenció del lector», del 
pròleg de Màrius Serra. 
 

Rudolf Ortega (Barcelona, 1970). Lingüista i autor de diver-
ses obres sobre llengua catalana. A més dels precursors del 

present volum –Tinc un dubte i Tinc més dubtes-, ha escrit 
un Diccionari de futbol, Sense pèls a la llengua, el Llibre d’-
estil de COMRàdio i La dèria del català, també a RBA La Ma-

grana. Es dedica professionalment a l’assessorament lin-
güístic, sobretot en mitjans de comunicació i en el món edi-

torial fent correcció de novel·la i assaig. Ha treballat a Tele-
visió Espanyola, COMRàdio, Catalunya Ràdio i en els diaris 
Avui i Público. Actualment és editor del Quadern, el suple-

ment de cultura del diari El País. 
 

Una gramàtica accessible per a tothom 



El divendres 27 de febrer, a 2/4 de 8 del vespre, a la Sala Cul-

tural Ramon de Capmany, Plataforma per la Llengua Canet de 
Mar us oferirem la presentació del llibre “300. La història conti-

nua” del periodista de Televisió de Catalunya Antoni Tortajada.  
El llibre està publicat per Rosa dels Vents i recull les converses 
de l’autor amb els sis experts col·laboradors del programa 300 

de TV3, en el que es tracten i s'aprofundeixen els temes dels 
episodis. 

 
Sinopsi 300 
 

Si mai heu pensat que us agradaria seure a conversar amb al-
guns dels historiadors més brillants del país, aquest és el vos-

tre llibre. 
 
Aquí els teniu, talment com si s’haguessin assegut al sofà de 

casa vostra i es disposessin a contestar amb ganes i amb paci-
ència les vostres preguntes. Com és que som on som? Per què 

les coses van anar d’aquesta manera? Qui ho va fer bé, qui ho 
va fer malament i qui no ho va saber solucionar o no va poder? 

Aquest llibre recull les converses d’Antoni Tortajada, el presen-
tador de la sèrie de TV3, 300, amb cadascun dels sis historia-
dors que han assessorat el programa, que són: Anna Cabré, 

Josep Fontana, Jordi Maluquer de Motes, August Rafanell, Borja 
de Riquer i Manel Risques. 

 
Amb un llenguatge planer, però amb tot el rigor acadèmic que 
els correspon, repassen les històries, les contradiccions, les di-

ficultats, els èxits i els fracassos de la història dels últims tres-
cents anys;  aquest període del passat és clau per entendre el 

present, i aquest llibre, una eina valuosíssima per ajudar a 
pensar-hi. 
 

Antoni Tortajada (Sabadell, 1960) és periodista, guionista i 
presentador de televisió. Va aprendre l’ofici treballant als ser-

veis informatius de TV3 com a reporter i com a corresponsal al 
País Basc, a Madrid i a París. Més tard es va incorporar a l’Àrea 
de Nous Formats de la cadena catalana i va fer guions per a les 

sèries documentals Vides privades i Explica’ns la teva vida. Du-
rant uns quants anys va ser el responsable dels programes do-

cumentals del 33 i es va encarregar de la direcció executiva de 
sèries com La rentadora, Efecte mirall, Els 80, Material sensible 
i Taller.doc. També va dirigir el magazín cultural Ànima. Ha es-

tat membre del comitè de selecció de la Conferència Internaci-
onal de Televisions Públiques, INPUT, i del Grup de Programes 

Multiculturals de la Unió Europea de Radiodifusió. També ha 
ensenyat televisió a la Universitat Pompeu Fabra i és membre 
fundador de Produccions Artístiques La Mirada Encantada, PAL-

ME. 

Presentació del llibre “300. La història continua” del 

periodista Antoni Tortajada 



Des de fa uns quants anys, el seu soci professional és Joan Ga-

llifa. Amb ell ha dirigit, escrit i presentat sèries com ara Històri-
es de Catalunya i Fotografies. El seu últim projecte és la sèrie 

documental de divulgació històrica 300. 

plmaresme@plataforma-llengua.cat 

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

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

