
L’ESPAI AVINYÓ - LLENGUA I CULTURA
Oferim un programa d’activitats interculturals adreçades a 
tota la ciutadania i activitats per fomentar el coneixement 
històric i cultural de la ciutat. És un  projecte impulsat per 
la Direcció de Serveis d’Immigració i Interculturalitat de  
l’Ajuntament de Barcelona, a través del Programa BCN In-
terculturalitat, i el Consorci per a la Normalització Lingüísti-
ca de Barcelona.

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 al blog
www.espaiavinyo.cat 
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INSCRIPCIÓ A ACTIVITATS
Si ets alumne/na del CNL de Barcelona, participes en el 
programa Voluntariat per la llengua o reps classe  en alguna 
entitat de la Coordinadora de la Llengua, pots apuntar-te 
a tallers i altres activitats gratuïtes amb inscripció prèvia. 
Informa-te’n a la teva delegació del CNL o a la teva en-
titat, o pregunta al teu / a la teva professor/ra. Amb les 
nostres activitats podràs apropar-te a les diferents cultures 
i expressions culturals que conviuen a la ciutat, i a les tra-
dicions d’origen català i a les de Barcelona. A més, si vols 
podràs participar en activitats de sensibilització i educació 
ciutadana per lluitar contra els rumors i estereotips sobre la 
diversitat cultural.
Anima’t a participar-hi!

ON INSCRIURE’S

Inscripcions a qualsevol delegació del CNL o al correu 
electrònic: inscripcions_activitats@cpnl.cat 

“CONSTRUINT VEÏNATGES”
Del 29 d’abril fins al 25 de juliol
Aquesta mostra és una reflexió participativa sobre el fet 
de ser i d’estar en una ciutat. Per a alguns dels parti-
cipants d’aquest projecte Barcelona és la ciutat que els 
ha vist néixer; per a d’altres és la ciutat on han arribat 
després d’un llarg camí o d’una gran perseverança. Al-
guns no n’han marxat mai, d’altres hi han arribat en cir-
cumstàncies tràgiques. Tots i totes viuen i conviuen a la 
mateixa ciutat, són veïns i veïnes. Amb “Construint veïnat-
ges” s’ha volgut reflectir aquesta diversitat i complexitat 
de la ciutat en un mes de treball intens entre uns artistes i 
aquest veïnatge divers.

LES EXPOSICIONS DE L’ESPAI

“ET PRENC LA PARAULA”
Del 2 de setembre fins al 3 d’octubre
L’exposició audiovisual “Et prenc la paraula” torna a l’Es-
pai. Aquesta mostra forma part de les iniciatives institucio-
nals de commemoració del Tricentenari 1714 - 2014 i té 
per finalitat visibilitzar les conseqüències per a la llengua 
catalana de la implantació de la monarquia borbònica.

Mitjançant una selecció de textos i una breu cronologia 
de les prohibicions sobre l’ús de la llengua catalana ini-
ciades amb els decrets de Nova Planta, es posa en re-
lleu el paper fonamental de les lleis per protegir els drets 

lingüístics dels ciutadans i també la fidelitat 
dels parlants, que han transmès la llengua 
generació rere generació. 

El futur de la llengua és a les 
nostres mans: les llengües viuen 
quan es parlen! No deixem, 
doncs, de fer-la servir i oferim-la 
als nous ciutadans com a signe 
de cohesió, de reconeixement 
i de respecte, i com la llengua 
que ens permet viure i conviure.
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Sant Antoni 
Maria Claret, 
167-169

ITINERARI PEL RECINTE MODERNISTA 
DE L’HOSPITAL DE SANT PAU
Visita-recorregut
Dimarts 22 de juliol, a les 17 h

Us proposem un recorregut pel recinte mo-
dernista més gran d’Europa i, a la vegada, un 
dels hospitals més antics del continent. L’iti-
nerari ens permetrà conèixer una de les 
obres més importants de l’arquitecte Lluís 
Domènech i Montaner, i ens endinsarà en el 
corrent artístic modernista de finals del segle 
XIX, molt influït per cultures com les del Japó 
o l’antic Egipte.

CARLES SOLÀ
(TOT UN MÓN, TV3)
Col·laborador de l’Espai
“L’Espai Avinyó és un punt de trobada i confluència de 
persones interessades en les cultures del món i en la in-
teracció entre les persones d’aquestes cultures. Com a 
espai intercultural, les activitats responen a la demanda 
de coneixement que fa la ciutadania i a la difusió de 
les cultures del món, en particular d’aquelles més pre-
sents a la ciutat. És, a la vegada, un lloc on les persones 
que arriben a Barcelona tenen un primer contacte amb la 
llengua catalana a través de les classes que s’hi fan i de 
les activitats que s’hi organitzen perquè aquest alumnat 
entri en contacte amb la ciutat i amb la cultura catalana. 
Això el converteix en un espai únic, de relació i d’intercanvi 
informal entre les persones, base d’aquesta relació inter-
cultural de què s’enorgulleix la ciutat”.

Cal 
inscripció 
prèvia

Plaça de
la Rosa
Lliure accés

CINEMA A LA FRESCA
“DON CA”
Cultures diverses conviuen al Pacífic colombià
Dimecres 23 de juliol, a les 21 h 

Projecció pública a l’aire lliure de “Don Ca”, 
pel·lícula guanyadora del Premi del Públic 
del Festival de Cinema Colombià de Bar-
celona 2013 (10a Diàspora). El documental 
mostra com conviuen diferents cultures en un 
lloc del Pacífic colombià. Aquesta projecció 
vol fer de l’espai públic un espai d’interacció, 
intercanvi i reflexió ciutadana. Activitat orga-
nitzada amb Imago Barcelona.

Espai Avinyó 
(EALC) (c. 
d’Avinyó 52)
Lliure accés

EL CATALANISME VISCUT PELS NOUS 
CATALANS
Diàleg amb la periodista
Patricia Gabancho
Dimecres 17 de setembre, a les 18.30 h

La periodista analitzarà com el catalanis-
me, referent simbòlic i d’identitat, encaixa 
amb la diversitat actual de la població 
catalana. Per Gabancho, aquest encaix és 
possible gràcies a la capacitat històrica de la 
població catalana per incorporar a la catala-
nitat les persones d’altres orígens culturals. 
Una incorporació que passa per convidar-les 
a participar activament en l’enriquiment, l’evo-
lució i la millora d’una societat de tots i totes.
Activitat organitzada amb el Consell Munici-
pal d’Immigració de Barcelona
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Confluència 
de la plaça 
Reial amb 
el carrer del 
Vidre
Lliure accés 
amb inscrip-
ció prèvia

TEMPLE HARE KRIXNA
Visita-recorregut
Divendres 18 de juliol, a les 11 h    

Quina és la filosofia dels devots de Krixna? 
Quin és el significat dels seus cants? Sabíeu 
que a la ciutat hi ha un temple Hare Krixna? 
Respondrem a aquestes preguntes i des-
muntarem els estereotips que envolten 
aquesta tradició religiosa mentre visitem 
l’espai de culte de Barcelona. L’origen 
d’aquesta associació es remunta a fa aproxi-
madament uns 5.000 anys a l’Índia, i els seus 
adeptes es caracteritzen  per ser monoteistes, 
a diferència dels de gran part de l’Hinduisme.  
Inscripcions a coordespaiavinyo@bcn.cat

Sortida de 
Mundet de 
la línia 3 del 
metro

FLORS, AIGUA I MITOLOGIA: EL PARC 
DEL LABERINT D’HORTA
Visita guiada
Dimecres 9 de juliol, a les 10 h

Els laberints formen part de la història de la 
jardineria des de fa més de  500 anys. Es van 
començar a desenvolupar a Anglaterra, i la 
moda es va anar estenent per tot Europa, so-
bretot a França, on van tenir molta accepta-
ció. En aquesta activitat passejarem pel que 
es considera un dels parcs més bells de 
Barcelona. És, així mateix, el jardí més antic 
que  es conserva a la ciutat, i un clar expo-
nent de jardí neoclàssic del segle XVIII, amb 
un toc de fisonomia italiana. Endinseu-vos en 
aquest espai de reflexió i descans que convi-
da a perdre-s‘hi. 

Cal 
inscripció 
prèvia

Espai Avinyó 
(EALC) (c. 
d’Avinyó 52)
Lliure accés

LA TRANSGRESSIÓ CULTURAL COM A 
TRAJECTÒRIA VITAL
Xerrada amb Wafa Khlif, dins del cicle “Dones 
d’èxit” 
Dijous 10 de juliol, a les 19 h  

Wafa Khlif, tunisiana doctorada en adminis-
tració d’empreses i establerta a Barcelona 
des del 2010, interconnectarà de manera 
personal i sorprenent conceptes com la 
globalització, la sociologia, la societat, el 
mercat informal, el tango, Barcelona, la 
transgressió, la immigració...
Aquesta xerrada forma part del cicle “Dones 
d’èxit”, que pretén donar visibilitat a les 
trajectòries vitals de dones del col·lectiu 
àrab que han tingut èxit en els seus àmbits 
professionals, i aprendre d’aquestes ma-
teixes experiències. Activitat organitzada 
amb el Centre Euro Àrab de Catalunya. 
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JACKY COPPO
Alumna del CNL de Barcelona
“Les activitats que ofereix l’Espai, intento aprofitar-les el 
màxim. M’ajuden i m’hi entusiasmo. Sóc la primera a pro-
mocionar sempre els beneficis de les activitats que dueu a ter-
me, però parlo català molt, molt malament; intento dir moltes 
coses i al final no dic res, i mira que ho intento!; tinc les parau-
les al cap però no em surten per la  boca, i si ho fan no van en 
ordre; les activitats de l’Espai m’ajuden a practicar la llengua”.

MICHAEL CÓRDOVA GARGUREVICH
Alumne del CNL de Barcelona
“Sóc de Veneçuela. Per a mi l’Espai és un lloc que ens 
ofereix l’oportunitat d’integrar-se més a la societat a 
través de la cultura en les seves diferents expressions. 
El que més m’agrada de les activitats és la seva diversitat.  
Hi podem trobar  temes d’història, arquitectura o urbanis-
me, entre d’altres”.

IMMA BOJ
(MUSEU D’HISTÒRIA DE LA IMMIGRACIÓ DE 
CATALUNYA)
Col·laboradora de l’Espai
“Pel  Museu d’Història de la Immigració de Catalunya l’Es-
pai Avinyó és un lloc per compartir activitats, discurs de 
ciutadania i inquietuds  per noves pràctiques culturals i 
veïnals a les ciutats. 

Més que sorprendre’m, m’entusiasma el concepte de 
veïnatge que apareix implícit a totes les accions que 
fa l’Espai. La quotidianitat i la proximitat de qualsevol  
qüestió intercultural  són molt importants  perquè la diver-
sitat no sigui una excepció, sinó  que formi part de la visió 
habitual que ofereix la ciutat de si mateixa; i l’Espai Avinyó 
això ho fa molt bé”.

NOTA: AL LLARG DEL MES D’AGOST,
L’ESPAI AVINYÓ NO ORGANITZA ACTIVITATS 


