
C.
 S

A
N

T 
IG

N
AS

I D
E 

LO
YO

LA
C.

 C
O

LO
M

C. FRANCESC MACIÀ PL. POMPEU 
FABRA

C.
 D

O
S 

DE
 M

AI
G

C.
 M

AR
IN

A

PLAÇA  
DE LA VILA

C. FRANC

AV
GD

A.
 M

AR
TÍ

 P
UJ

OL

C. CANONGE BA

C. 
BARCELONA

C. VIA AUGUSTA

C.
 A

RN
ÚS

C.
 C

O
N

Q
U

ES
TA

C.ENRIC BORRÀS

P

PEspai
Betúlia

ESPAI BETÚLIA
C/ Enric Borràs, 43-47
08912 Badalona
Tel. 93 464 62 55

+ informació
www.espaibetulia.cat
espaibetulia@badalona.cat

 https://www.facebook.com/EspaiBetulia

Horari:
Dilluns, de 16 a 20.30 h
De dimarts a divendres, 
d’11 a 14 h i de 16 a 20.30 h
Dissabte, de 10 a 14 h

El català és una llengua mitjana d’Europa, amb 
prop de 10 milions de parlants, comparable 
amb el romanès o el grec i que s’utilitza de ma-
nera natural en tots els àmbits de la vida quo-
tidiana. Mostrar aquesta realitat és l’objectiu 
de l’exposició “Català, llengua d’Europa”, que 
reflecteix aquesta dimensió del català en 
sectors socials tan diversos com el comerç 
i l’empresa, el món digital, l’ensenyament, la 
cultura, els mitjans de comunicació o els es-
ports. L’exposició evidencia la força del català 
en la nostra societat i la vitalitat que té com 
a llengua moderna i amb projecció interna-
cional. Amb elements interactius i multimèdia, 
“Català, llengua d’Europa” arriba a Badalona 
després d’haver estat exposada a desenes 
de poblacions d’arreu del país en diverses 
modalitats i d’haver fet una estada al Museu 
del Barça, on la van visitar prop d’un milió de 
persones.

Direcció General de Política Lingüística

L’exposició “Català, llengua d’Europa” és una 
mostra de la Direcció General de Política 
Lingüística (Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya) que l’Espai Betúlia 
acull amb gran interès perquè la població de 
la ciutat de Badalona tingui l’oportunitat de 
veure, des d’una òptica positiva i constructi-
va, la realitat de la nostra llengua en el marc 
comunitari europeu.  És una exposició que 
desitgem que visiti el major nombre de per-
sones possibles, escolars, alumnes d’escoles 
d’adults, grups de lectura de les biblioteques, 
alumnes de català del CNL de Badalona i 
Sant Adrià, parelles lingüístiques, nouvinguts 
i públic en general. Per això posem a dispo-
sició dels grups que ho desitgin un guia que 
acompanyarà les visites per fer-les amenes 
i adaptades a les necessitats de cada grup.

Activitats 

06_10_2016 • 19.30 h
Visita guiada per la Direcció General de 
Política Lingüística

Visites organitzades a demanda. Cal 
sol·licitar hora trucant a l’Espai Betúlia 
(tel. 93 464 62 55, de 10 a 14 h)

CATALÀ, 
LLENGUA 
D’EUROPA

inauguració
13_09_2016 • 19 h
13_09_2016 • 29_10_2016

AndorrA  
lA vellA PerPinyà

GironA

BArcelonA
tArrAGonA

tortosA

vAlènciA
PAlmA mAó

l’AlGuer

cAstelló
de lA PlAnA

AlAcAnt

Espai Betúlia 
Centre de la Paraula i Lletres
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