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ACTIVITATS 

Documental 

“Són bojos, aquests catalans?”  

Amb la presència del director i lingüista 

David Valls. A continuació col·loqui. 

Acte d’inici dels cursos de català  
 

 Dia: 13 de març 
Hora: 18.30 h 
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada 
 
El film segueix els passos d’una jove estudiant alemanya que viatja pel país 

 interessada per la situació de la llengua catalana. 
 
 
Ho organitzen: Servei Local de Català d’Igualada i Biblioteca Central d’Igualada 
 

 

 

Ràdio  

Parla’m en català 

Missatges a Ràdio Igualada, a càrrec 

d’alumnes dels cursos de català, a fi que la 

població s’adreci en català a les persones que 

l’estan aprenent i no canviï de llengua. 

Mesos: març - juny 
Dia: cada dijous 
Hora:8.50 h  
al final de l’espai “El català és útil" 
Lloc: 103.2 FM de Ràdio Igualada 
 
 
 



 

 

 

Acte d’inici del Voluntariat per la llengua 

 

Totes les persones inscrites al programa coneixeran 

la seva parella lingüística en aquesta presentació. També es 

donaran orientacions sobre el funcionament perquè uns i altres sàpiguen 

què poden fer durant l’hora setmanal de conversa en català. 

 
Dia: 31 de març 
Hora: 18 h 
Lloc: sala d’actes de la Biblioteca Central d’Igualada (plaça de Cal Font, s/n) 
 
 

 

La tertúlia del mes 

 

Tertúlia oberta a alumnes i participants del 

Voluntariat per la llengua. 

Ens reunirem per fer conversa en grup. 
Aprendrem estratègies per guiar converses i 

treballarem la pràctica oral de la llengua 
catalana per millorar-ne la fluïdesa i la 

correcció. 

 

Dies: els dimarts, 
21 de març 
25 d’abril 
23 de maig 
20 de juny 
 

Hora: d’11 a 12 del migdia 
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada (plaça de Cal Font, s/n) 
 



EXPOSICIÓ 

 

“A l’abril cada paraula val per mil” 

 
 

Exposició formada per cartells en els 
quals s’explica de manera breu i senzilla 
l’origen de diverses paraules catalanes. 
L’objectiu de la mostra és fer evident que 
el vocabulari català prové, no tan sols del 
llatí, sinó també del grec, de l’àrab, del 
basc, del francès, del castellà, del persa, 
o de llengües germàniques, entre 
d’altres, arran del contacte entre les 
llengües i l’intercanvi d’idees i de 
conceptes. 

 
 
Dies: del 10 al 29 d’abril 
Lloc: Biblioteca Mont-Àgora, de Santa Margarida de Montbui 

 
 

DIADA GASTRONÒMICA 

 

Festa de final de curs 
 

 
Dia: 19 de maig 
Hora: 19.00 h 
Lloc: claustre de l’Escola Pia  
(pl. Castells, 10) 
 

 
Passarem una bona estona i compartirem gastronomia de diferents països. 

 

 



EXPOSICIÓ 

“8 raons perquè l’empresa parli català” 

 
 
Exposició de la Direcció General de 
Política Lingüística, que s’emmarca en 
el programa “Català i empresa: ja estàs 
al dia?” 
 
Aquest programa té com a objectiu 
incrementar l’ús de la llengua catalana 
en l’àmbit empresarial, fer créixer 
l’oferta de productes i serveis en català i 
garantir els drets lingüístics dels 
consumidors. 
 
L’exposició mostra el català com a llengua de mercat, moderna, competitiva i 
com a instrument necessari per a un servei de qualitat. S’hi presenten 8 raons 
que conviden les empreses a vendre en català amb normalitat. 
 

 
Dies: de l’1 al 30 de juny 
Lloc: vestíbul de la Biblioteca Central d’Igualada (pl. de Cal Font) 
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