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ACTIVITATS
INTERCULTURALS
PER A UNA CIUTAT
DE CONVIVÈNCIA

OCTUBRE

Foto: todocoleccion.net

IKUNDE. BARCELONA, METRÒPOLI COLONIAL

Ens trobarem
al Museu de
les Cultures
(c. Montcada,
12-14)

Visita guiada a l’exposició i al Museu de les Cultures
Divendres 7 d’octubre, d’11.30 a 13.30 h
Inscriu-te a bit.ly/avinyo_ikunde
Aquesta exposició visibilitza el paper que Barcelona va jugar en la dominació i explotació colonial centreafricana des de finals del segle XIX
fins a pràcticament la dècada del 1970. Conèixer el vincle de la ciutat amb l’aleshores anomenada Guinea Espanyola és el fil conductor
d’aquesta mostra, que permet reflexionar també sobre relats i dinàmiques de relació amb la diversitat que cal superar.
#mculturesmon #espaiavinyovisita

OCTUBRE
BARCELONA, CIUTAT DE NEGRERS?

Ens trobarem
al pati del
Museu de
les Cultures
(c. Montcada,
12-14)
Itinerari urbà
Dimarts 11 d’octubre, de 10.00 a 12.00 h
Inscriu-te a bit.ly/bcnhistorica
Aquesta ruta guiada visita monuments i espais del nucli antic que formen part del passat esclavista de Barcelona. Això ens permetrà construir el relat històric d’un dels aspectes més foscos de la ciutat que,
desgraciadament, encara perviu a través de noves actituds i nous discursos racistes. A més del vessant històric, la ruta també té un component antropològic que ens convidarà a reflexionar sobre conceptes
clau com raça, etnocentrisme, estereotip, entre d’altres.
Amb la col·laboració de l’Associació Antropologies

#espaiavinyotinerari

OCTUBRE
DONES I ARTISTES: LA DIVERSITAT SILENCIADA

Ens trobarem
al Museu
Nacional d’Art
de Catalunya
(Palau Nacional, Parc de
Montjuïc, s/n)
Taula rodona i visita a l’exposició de Lluïsa Vidal
Dimecres 19 d’octubre, de 18:00 a 20:00 h
Inscriu-te a bit.ly/donesartistes
A partir de l’exposició de la pintora modernista Lluïsa Vidal al Museu Nacional d’Art de Catalunya, proposem una taula rodona amb dones creadores
de diferents contextos culturals. Ens acompanyarà també la comissària de
l’exposició, qui connectarà la figura de Vidal amb les artistes convidades a
la taula. D’aquesta manera, dialogarem sobre el fet de ser dona i artista en
diferents cultures del món, tant en el passat com avui en dia.
Amb la col·laboració del Museu Nacional d’Art de Catalunya, MNAC

#espaiavinyovisita #donesartistes

OCTUBRE
VOLS CONÈIXER EL RAVAL A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFIA?

Ens trobarem a l’Espai
Avinyó Llengua
i Cultura
(c.Avinyó, 52)
Taller de fotografia
Dilluns 24 d’octubre, de 9 a 11 h
Inscriu-te a bit.ly/fotoraval
Vols conèixer el Raval a través de la fotografia? Vine amb la teva càmera en aquest itinerari per Ciutat Vella, que et permetrà descobrir i
retratar els racons d’un dels barris amb més diversitat cultural de la
ciutat. Et proposarem un repte: fer fotografies relacionades amb tres
conceptes (el menjar, les persones, els llocs). L’activitat, dirigida especialment a persones que estan aprenent el català, vol ser també un
espai d’interrelació per practicar la llengua de manera distesa i lúdica.
Activitat adreçada a persones de nivell inicial i d’alfabets no llatins.

#espaitaller #fotoraval

OCTUBRE

Disseny: Oluiso

PERIODISMES DIVERSOS, PERIODISMES TRANSFORMADORS

Ens trobarem
a l’Edifici
Disseny Hub
Barcelona
(pl. de les
Glòries
Catalanes,
37-38, entrada
pels Jardins
d’Elisava)

Jornada de treball, reflexió i intercanvi d’experiències
Dimecres 26 d’octubre, de 9 a 14 h
Inscriu-te a bit.ly/jornadaperiodismes
El Grup de Comunicació de la Xarxa BCN Antirumors i l’Ajuntament de
Barcelona organitzen aquesta jornada amb un programa d’activitats
per reflexionar al voltant dels tractaments informatius i comunicatius
que es fa de la diversitat. Al llarg del matí, exposicions, conferències,
dinàmiques, espais d’intercanvi i diàleg... generaran i promouran sinergies, aliances i propostes d’acció per tal de construir de forma conjunta un escenari comunicatiu lliure de rumors, prejudicis i estereotips.
#periodismes

OCTUBRE
PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL TCHINDAS

Cinemes Girona
(c. Girona, 175)
Nova sessió de cinefòrum del cicle de cinema documental
“Farafina, més enllà de les fronteres”
Dijous 27 d’octubre, a les 20 h
Preu: 2,50 €
Aquest documental mostra una Àfrica desconeguda i amagada sota
la visió estereotipada d’Occident. La seva protagonista és la Tchinda
Andrade, una de les dones més estimades de l’illa de São Vicente, al
Cap Verd, sobretot des que el 1998 va sortir de l’armari al setmanari
local. El seu nom s’ha convertit, des de llavors, en la manera com
s’anomenen els gais i les trans de l’illa.
Col·loqui posterior amb Marc Serena, director del film.
Aquesta pel·lícula forma part de la programació del cicle “Farafina”,
una mirada lúcida, realista i complexa del continent africà i de la seva
gent, així com del procés migratori a Europa i de les relacions entre
persones africanes i europees.
Activitat organitzada conjuntament amb el Centre d’Estudis
Africans i Interculturals i els Cinemes Girona
#docufarafina

NOVEMBRE

Foto: lasbugambilias.com

LA MORT. RITUS DIVERSOS, VIVÈNCIA COMUNA

Ens trobarem
al Museu de
les Cultures
(c. Montcada,
12-14)

Taula rodona
Dimecres 2 de novembre, de 18.30 a 20.30 h
Inscriu-te a bit.ly/ritusdiversos
Coincidint amb la festivitat de Tots Sants, aquest espai de diàleg vol visibilitzar i posar en valor les múltiples vivències de la mort que conviuen
a la ciutat. Des de la laïcitat als ritus directament lligats a la diversitat
religiosa i cultural de Barcelona, analitzarem les diferències i també
els punts de contacte existents entre les diferents maneres de viure
la mort que ens envolten. Durant l’activitat, convidarem les persones
assistents a fer un altar de morts (ofrena mexicana).
Amb la col·laboració de MEXCAT, Associació Cultural Catalana
Mexicana i el Museu de les Cultures del Món
#ViureLaMort

NOVEMBRE

Foto:unsplash.com

VISITA AL CENTRE ZEN DE BARCELONA

Visita guiada
Dimecres 9 de novembre, 17 a 18.30 h
Inscriu-te a bit.ly/centrezen

Ens trobarem
al Centre Zen
de Barcelona
(c. Bacardí, 10)

Seguim ampliant la mirada a la diversitat religiosa dels veïns i veïnes de
la ciutat, i ho fem aquesta vegada visitant el centre budista de la tradició Zen Soto. Un portaveu de la comunitat ens acompanyarà durant
la visita i ens informarà sobre els aspectes històrics, rituals i quotidians
de la seva pràctica religiosa. D’aquesta manera, a través del diàleg i la
interacció fomentem el coneixement directe de la diversitat, eina clau
per lluitar contra els rumors i els estereotips.
Activitat organitzada conjuntament amb l’Oficina d’Afers Religiosos
#espaiavinyovisita #diversitatreligiosa

NOVEMBRE
DEBAT I PRESENTACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “AIXÒ (NO) ÉS REAL”

Espai de conversa i inauguració de l’exposició
Dimecres 9 de novembre, de 18.30 a 20.30 h
Inscriu-te a bit.ly/aixonoesreal

Espai Avinyó
Llengua i
Cultura
(c. Avinyó, 52)

A partir del recull de notícies reals aparegudes a diferents mitjans de comunicació, la mostra convida a reflexionar sobre el tractament que aquestes informacions fan de la diversitat i el fet migratori. Un tractament que,
sovint, prefereix el sensacionalisme al rigor i que, com es podrà experimentar en diferents panells de l’exposició, es basa en l’ús connotat i no
inclusiu del llenguatge. Per aprofundir en els continguts d’ “Això (no) és
real”, comptarem amb persones de l’equip que han realitzat l’exposició, i
amb un membre del Grup de Comunicació de la Xarxa BCN Antirumors.
Amb la col·laboració de Xarxa BCN Antirumors
#expoespai

NOVEMBRE
EL MNAC ENS DESCOBREIX ELS SEUS SECRETS

Visita guiada
Divendres 11 de novembre de 12.00 a 13.30 h
Inscriu-te a bit.ly/visitamnac

Ens trobarem
al taulell d’informació del
Museu Nacional d’Art
de Catalunya
(Parc de
Montjuïc, s/n)

No us perdeu aquesta oportunitat de visitar la part més desconeguda
del Museu Nacional d’Art de Catalunya: el seu centre de restauració,
habitualment no accessible al públic en general. Aquesta activitat ens
acostarà de primera mà a les actuacions de conservació i restauració
del museu; alhora, ens descobrirà que aquests processos impliquen
també un diàleg cultural entre l’acció restauradora i l’obra restaurada.
Amb la col·laboració del MNAC.
#espaiavinyovisita

NOVEMBRE

Foto: amoreraescaladei.com

CONSTRUÏM CULTURA: UNA MIRADA JOVE I DIVERSA

Ens trobarem
a l’ Espai
Francesca
Bonnemaison,
Sala La Cuina
(c. Sant Pere
Més Baix, 7)

Taula rodona
Dilluns 14 de novembre, de 18.30 a 20.30 h
Inscriu-te a bit.ly/participaciodiversa
Sovint es considera que per facilitar la participació en la vida cultural
d’una ciutat només cal garantir-ne l’accés a tothom. Generarem un
diàleg entre joves del projecte “Jo, també, sóc referent!” i agents implicats a la gestió cultural de la ciutat per anar més enllà. Podem parlar
de participació en les programacions i equipaments culturals si no garantim un paper actiu de tots i totes en el seu disseny i gestió? Com ho
podem fer? Quines altres definicions de “participació” caldria consensuar? Un espai de reflexió necessari per avançar cap a una construcció
col·lectiva de la cultura, amb una perspectiva de gènere i intercultural.
Amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona
#participacio #cultura

NOVEMBRE

Foto: museunacional.cat

CONEGUEM ELS VEÏNS I LES VEÏNES DE LA CIUTAT (IV)

Ens trobarem
a Casa Àsia
(Recinte
Modernista
de Sant Pau,
Sant Antoni
Ma. Claret, 167)

Xerrada formativa sobre les comunitats de Bangladesh a Barcelona
Dimarts 22 de novembre de 18.30 a 20.30
Inscriu-te a bit.ly/avinyo_bangladesh
Aquest espai de trobada, que també té un vessant formatiu, vol donar
a conèixer, a través de la conversa, la interacció i l’intercanvi, diferents aspectes socioculturals de la vida dels veïns i les veïnes originaris
de Bangladesh que viuen a la ciutat. A més, parlarem dels aspectes
quotidians de la seva vida a Barcelona, i ho farem amb l’objectiu de
desmuntar rumors i estereotips relacionats amb aquestes comunitats.
Activitat especialment adreçada a professionals que treballin per la
convivència en la diversitat, i a entitats, associacions, equipaments,
serveis i persones del barri.
Amb la col·laboració de Casa Àsia		
#veinsiveines

NOVEMBRE
PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL CAPITAINE THOMAS SANKARA

Cinemes
Girona (c.
Girona, 175)
Sessió de cinefòrum del cicle de cinema documental
“Farafina, més enllà de les fronteres”
Dijous 24 de novembre, a les 20 h
Preu: 2,5 €
Aquest retrat documental de Thomas Sankara, president de Burkina Faso
des de 1983 fins al seu assassinat el 1987, és més que el relat d’una
part de la història recent de l’Àfrica. És també el relat d’una figura i uns
fets que, pel seu caràcter transformador, es confronta amb les “històries
oficials” i etnocèntriques que precisament Sankara va qüestionar amb les
seves polítiques d’alliberament i apoderament dels seus conciutadans.
Col·loqui posterior amb especialistes sobre Burkina Faso i la figura de
Thomas Sankara.
Activitat organitzada conjuntament amb el Centre d’Estudis
Africans i Interculturals
#docufarafina

NOVEMBRE

Foto: afrikahifi.com

FEM XARXA AMB LA RÀDIO COMUNITÀRIA

Espai Jove
Boca Nord
(c. Agudells,
37-45)

Magazín en directe
Dissabte 26 de novembre, a partir de les 13 h
Inscriu-te a bit.ly/radioantirumors
La Xarxa BCN Antirumors, conjuntament amb l’Espai Avinyó, participaran a la II Marató de 24 h de Boca Ràdio, l’emissora associativa ubicada
al barri del Carmel i que emet per a tot Barcelona. Durant aquesta jornada plena d’experiències associatives i comunitàries ens posarem als
micròfons una vegada més per parlar de la ciutat diversa en la qual vivim.
Acompanya’ns mentre fem el programa en directe!
Activitat realitzada conjuntament amb el Grup de Comunicació
de la Xarxa BCN Antirumors
#radioespai #XarxaBCNAntirumors

DESEMBRE
CONEGUEM ELS VEÏNS I LES VEÏNES DE LA CIUTAT (V)

Ens trobarem
a l’Espai Avinyó Llengua
i Cultura (c.
Avinyó, 52)
Xerrada formativa sobre les comunitats ucraïneses de Barcelona
Dijous 1 de desembre, de 18.30 a 20.30 h
Inscriu-te a bit.ly/avinyo_ucraina
Oksana Gollyak conduirà aquesta nova xerrada formativa del cicle que,
en aquesta ocasió, crearà un espai d’intercanvi de coneixements amb
veïns i veïnes d’origen ucraïnès. Hi parlarem d’aspectes històrics i sociològics des d’una perspectiva molt vivencial, travessada en alguns
moments per l’asil. Activitat especialment adreçada a professionals que
treballin per la convivència en la diversitat, i a entitats, associacions,
equipaments, serveis i persones del barri.
#veinsiveines

ACTIVITAT ESPECIAL

CONFERÈNCIA I TALLER A PARTIR DEL DIA
INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
La defensa dels drets humans des d’una mirada no hegemònica:
Sàhara i Palestina, lluites per l’alliberament i la descolonització
Dilluns 12 de desembre de 18.30 a 20 h
Conferència amb Aminattou Haidar i Soraida Hussein
Inscriu-te a bit.ly/conferencia_dretshumans
Dimarts 13 de 18 a 21 h
Taller, reflexió i intercanvi d’experiències
Inscriu-te a bit.ly/taller_dretshumans
(Espais a determinar)
Aprofitant que el 10 de desembre es commemora el Dia Internacional dels Drets Humans, portem a Barcelona les lluites i resistències
de dues dones que vénen de territoris ocupats i marcats per contextos amb greus vulneracions dels drets humans: Aminattou Haidar
(Sahara) i Soraida Hussein (Palestina).
L’espai de diàleg vol visibilitzar i posar en valor el compromís d’aquestes dues dones amb la dignitat pròpia i la dels seus pobles, però vol
ser també un espai per reivindicar la pertinència i la necessitat d’obrirse a altres mirades. Unes mirades que, des de contextos d’opressió,
qüestionen i combaten els relats hegemònics que són, encara avui,
colonialistes i etnocèntrics.
El dia següent de la conferència hi haurà un taller de treball en què Aminattou Haidar i Soraida Hussein intercanviaran experiències, coneixements i bones pràctiques amb activistes i persones compromeses en
la defensa dels drets humans.
#dretsvulnerats

DESEMBRE

Foto: panteagroup.es

EL NADAL A BARCELONA: LA FIRA DE SANTA LLÚCIA

Ens trobarem
a l’Espai
Avinyó Llengua i Cultura
(c. Avinyó, 52)

Itinerari urbà
Dijous 15 de desembre, d’ 11.30 a 13.30 h
Inscriu-te a bit.ly/nadalbcn
Més enllà de trobar-hi figures i elements per a les decoracions nadalenques, en aquesta fira, que té més de 200 anys d’història, s’hi troba
sobretot l’esperit del Nadal de la ciutat de Barcelona. A través d’una
gimcana entre les seves paradetes d’artesans, coneixerem la història
d’un dels llocs amb més tradició de la ciutat. Un lloc que també és un
espai de trobada ciutadana festiva i oberta a tots els veïns i totes les
veïnes.
#espaiavinyotinerari

DESEMBRE
LA TERRA A TRAVÉS DE LA POESIA I LA DANSA

Ens trobarem
a la Sala
Hiroshima
(c. Vila i Vilà,
67)
Espectacle escènic / espai de diàleg
Dilluns 19 de desembre, de 19 a 21 h
Inscriu-te a bit.ly/territorispoetics
Els amics i les amigues de l’Associació Cultural Núpura, que construeixen
ponts interculturals entre orient i occident a través de la música i la dansa
clàssica del sud d’Àsia, proposen reflexionar sobre una experiència universalment compartida: l’arrelament i l’amor al territori. Ho fan a través
d’aquesta activitat que combina el ball, la lectura de poemes de Tagore (Índia/Bangladesh), Lorca (Andalusia), Verdaguer (Catalunya), Iqbal i Faiz (Paquistàn), i les aportacions d’especialistes en la matèria, com Agustí Pàniker.
Activitat realitzada conjuntament amb l’Associació Cultural Núpura
amb la col·laboració del Teatre Hiroshima
#territorispoetics

Espai Avinyó - Llengua i Cultura
c. Avinyó, 52. 08002 Barcelona
Tel. 93 412 72 24
espaiavinyo@bcn.cat
espaisinterculturals@bcn.cat

Fes-te amic/ga nostre/a al Facebook
www.facebook.com/espai.avinyo
Segueix-nos a Twitter
www.twitter.com/espaiavinyo
Segueix les nostres activitats a
www.espaiavinyo.cat
Coneix el Programa BCN Interculturalitat
www.bcn.cat/interculturalitat

