
JORNADA AMB MOTIU
DEL DIA INTERNACIONAL
DE LA LLENGUA MATERNA 
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Dijous 22 de febrer, a les 11 h
Auditori de la Facultat
de Comunicació i Relacions
Internacionals Blanquerna
(c. Valldonzella, 12)

En el marc del Dia Internacional de la Llengua Ma-
terna, hem organitzat aquesta jornada per escoltar 
les veus de persones de diversos contextos cultu-
rals que ens explicaran com és la vivència de les 
seves llengües maternes en un context com el ca-
talà. Les llengües són, de manera intrínseca, vectors 
de comprensió i de relació amb el món. Per aquest 
motiu, les llengües maternes tant les parlades per 
milions de persones com per algunes desenes, són 
un patrimoni i una font d’identitat que cal preser-
var. El reconeixement de tots els idiomes és deci-
siu per respectar i posar en valor totes les identitats 
i cosmovisions que s’hi representen i expressen. 
El bengalí, el romanó o el gallec seran algunes de 
les llengües que podrem sentir, i analitzarem el pa-
per que juguen en la identitat dels seus parlants. A 
més, podrem gaudir d’un espai de diàleg amb Luis 
Carcamo-Huechante, professor de la Universitat 
d’Austin especialitzat en literatura i cultura indíge-
nes i autor de diversos assajos sobre colonialisme i 
resistència del poble maputxe. La jornada serà con-
duïda per Rita Marzoa, periodista, i amenitzada 
musicalment per Marcos Ricetti, cantant.

Inscriu-te a bit.ly/diallengua 

PROJECCIÓ DEL FILM ‘I DREAM IN
ANOTHER LANGUAGE’
Cinefòrum
Dijous 1 de març, a les 19 h
Cinemes Girona (c. Girona, 175)

En el marc del Dia Internacional de la Llengua Ma-
terna, proposem també una sessió de cinefòrum 
de la pel.lícula “I dream in another Language”, que 
va rebre el Premi del Públic al Sundance Film Fes-
tival 2017 i que reflexiona sobre el que passa quan 
es perd una llengua.

Inscriu-te a bit.ly/cinellengua

Activitat organitzada conjuntament amb 


