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Les pàgines  per



lernu! és un paginari que conté informació sobre l’esperanto com a llengua i com a 
fenomen, uns quants cursos i eines de suport per aprendre esperanto. El principal 
objectiu del paginari és ajudar els internautes que volen informar-se’n i aprendre la 
llengua d’una manera senzilla i gratuïta.

En aquestes pàgines s’hi troben cursos de diversos nivells, diccionaris de moltes 
llengües, un recorregut per la gramàtica, narracions audibles amb imatges, missatgeria 
instantània per a la comunicació directa, etc.

mantenidors de lernu!
www.ikso.net

lernu! és realitzat pel grup de treball internacional Esperanto@Interreto(E@I). 
Els tres principals camps d’acció d’E@I són crear pàgines a la xarxa, organitzar 
seminaris i informar sobre la manera com l’esperanto i Internet es poden 
combinar per comunicar-se amb tot el món d’una manera fàcil i ràpida!

www.esperantic.org
lernu! està finançada per l’Esperantic Studies Foundation (ESF) d’Estats 
Units, que es va fundar al 1968. 

¿Què és l’esperanto?

És una llengua.

Trets importants de l’esperanto:

Internacional
L’esperanto és especialment útil per a la 
comunicació entre persones de diferents 
nacions quan no tenen una llengua ma-
terna comuna. 

Fàcil
Gràcies a l’estructura i a la construcció 
de la llengua és normalment molt més 
fàcil de dominar que una altra llengua 
nacional estrangera.

Vivent
L’esperanto evoluciona i viu com les altres 
llengües i permet d’expressar-se sobre tots 
els aspectes dels pensaments i sentiments 
humans.

Neutral
No pertany a cap poble o país i per això fun-
ciona com a llengua neutral.

Igualitària
Quan un se serveix de l’esperanto se sent al 
mateix nivell des d’un punt de vista lingüístic, 
en comparació amb algú que parla l’anglès 
amb una altra persona que té l’anglès com a 
llengua materna.

Paginari plurilingüe per l’esperanto

www.lernu.net
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Per 
nosaltres és un plaer fer 

servir esperanto. T’hi pots comunicar 
amb amics de diversos països i continents, 

normalment per Internet. Per nosaltres 
l’esperanto és l’instrument més encertat per a 
l’amistat i la col·laboració entre persones de 

diferents llengües. 
L’escamot de lernu!

Per mi 
l’esperanto són bons 

amics de les més diverses parts 
del món.

Oleg, 22, Rússia

¡La 
llengua més lliure 

del món!
 Katja, 23, Suècia

L’esperanto és 
una part important de la 

meva vida. 
Jevgenij, 25, Lituània

L’esperanto m’ha 
permès descobrir una 

altre món, sense fronteres, de 
coloraines i simpàtic...

Rafael, 27, Santo Domingo

Això 

m’impulsa a aprendre més, 

explorar i conèixer més.

Jacob, 27, EUA
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