
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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09/04 Connexió
Magrib - Barcelona

18.30 h Espai Avinyó 
(EALC)

24/04 Mil maneres de ser       
català

18.30 h Espai Avinyó 
(EALC)

29/04 Construint veïnatges 18.30 h Espai Avinyó 
(EALC)

07/05 Just davant nostre.
Altres cartografies del 
Rif

16 h MACBA

16/05 La ciutat llunyana,
una nova mirada

20.30 h Pl. Sant 
Felip Neri

27/05 L’ús del temps a 
l’espai públic

18.30 h Espai Avinyó 
(EALC)

12/06 Documental Iahraq 19 h Casa Orlan-
dai

18/06 Concert d’Imad Amrah 20 h C. Cívic
La Sedeta

26/06 Alta Veus 19 h Espai Avinyó 
(EALC)

Data HoraNom / Activitat LlocCONSTRUINT VEÏNATGES
Exposició
Aquesta mostra és una reflexió par-
ticipativa sobre el fet de ser i d’estar 
en una ciutat. Per a alguns dels         
participants d’aquest projecte Barce-
lona és la ciutat que els ha vist néixer; 
per a d’altres és la ciutat a la qual 
han arribat després d’un llarg camí 
o d’una gran perseverança. Alguns 
no n’han marxat mai, d’altres hi han 
arribat en circumstàncies tràgiques. 
Tots i totes viuen i conviuen a la    
mateixa ciutat, son veïns i veïnes. 
Amb “Construint veïnatges” s’ha 
volgut reflectir aquesta diversitat i 
complexitat de la ciutat en un mes 
de treball intens entre uns artistes i 
aquest veïnatge divers.
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L’ESPAI AVINYÓ - LLENGUA I CULTURA
És un projecte impulsat per la Direcció de Serveis 
d’Immigració i Interculturalitat de l’Ajuntament de 
Barcelona, a través del Programa BCN Intercultura-
litat, i el Consorci per a la Normalització Lingüística 
de Barcelona. Oferim un programa d’activitats inter-
culturals adreçades a tota la ciutadania i activitats per 
fomentar el coneixement històric i cultural de la ciutat. 

L’ESPAI AVINYÓ A LES XARXES SOCIALS

Lloc
Auditori de
Barcelona
(C. de        
Lepant, 150)

Hora 21 h

Preu 12 €

Cicle MÚSIQUES DE LA MEDITERRÀNIA DE 
BARCELONA
L’IEMed i l’Espai Avinyó us conviden al cicle de con-
certs Músiques de la Mediterrània 2014, un festival 
que vol apropar-nos a les diferents expressions mu-
sicals tradicionals que conviuen a la Mediterrània —
des de l’antiguitat, i havent evolucionat fins a la mú-
sica actual— a través de músics d’orígens culturals 
diversos que resideixen i creen a Barcelona.

Dijous 08/05 Gani Mirzo

Divendres 23/05 Barcelona Gipsy Klezmer 
Orchestra

Dijous 29/05 Qüestioni Meridionali 
Folk

Divendres 30/05 Los Moussakis

Dijous 12/06 Yacine and The Oriental 
Groove Ensemble

Lloc
Espai Avinyó, Llengua i Cultura

Exposició
Es podrà visitar del 29 d’abril fins al 25 de juliol
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Espai Avinyó 
(EALC)
Lliure accés

Espai Avinyó 
(EALC)
Lliure accés

CONNEXIÓ MAGRIB - BARCELONA
Xerrada sobre la modernitat i la tradició 
del Magrib barceloní
Dimecres 9 d’abril, a les 18.30 h   

Barcelona acull, des de fa dècades, 
un important nombre de veïns i veïnes 
d’origen magrebí. En aquest espai de 
conversa parlarem de les seves apor-
tacions socials, polítiques i culturals a 
la ciutat. El Ferran Morillas (Qadar) 
conduirà aquesta sessió, en què comp-
tarem amb la presència de la Kaissa 
Ould i Xavier de Luca (Jiser).

“CONSTRUINT VEÏNATGES”
Inauguració i visita guiada per l’exposició
Dimarts 29 d’abril, a les 18.30 h

Durant el novembre de 2013 diversos 
artistes internacionals residents a Jiwar 
Creació i Societat van impulsar espais 
de treball participatiu amb els veïns i les 
veïnes de la ciutat. El procés de crea-
ció col·lectiva el vam presentar a l’Espai 
Avinyó i tres mesos després inaugurem 
aquesta exposició sobre el projecte. A 
través d’una visita guiada us presenta-
rem els resultats fotogràfics que reflec-
teixen les dinàmiques del fet de ser i 
estar en una ciutat. Activitat organitzada 
amb Jiwar Creació i Societat.

MIL MANERES DE SER CATALÀ
Conferència a càrrec del Lluís Cabrera, 
president d’Altres Andalusos
Dijous 24 d’abril, a les 18.30 h

A partir de la pregunta “Per què comme-
morem el 1714?”, Cabrera ens oferirà la 
seva pròpia visió sobre la identitat cata-
lana i els elements que, al seu parer, la 
defineixen. L’autor del llibre Catalunya 
serà impura o no serà farà un recorre-
gut pel sentiment nacional català i obrirà 
un diàleg amb les persones assistents 
sobre les diferents maneres de ser català 
i catalana avui.
Activitat organitzada amb el Consell Mu-
nicipal d’Immigració de Barcelona.

“JUST DAVANT NOSTRE.
ALTRES CARTOGRAFIES DEL RIF”
Un recorregut expositiu per la creativitat 
cultural i contemporània del Magrib
Dimecres 7 de maig, a les 16 h 

Et convidem a fer una visita molt especial 
per aquesta exposició que ens proposa 
el Museu de Cultura Contemporània 
de Barcelona (MACBA), amb una xe-
rrada prèvia amb Soledad Gutiérrez, 
la seva comissària. L’oralitat, els orígens 
de les tradicions, els fluxos migratoris i el 
paper de les dones en el món àrab són 
alguns dels temes de “Just davant nos-
tre. Altres cartografies del Rif”. Les pla-
ces són limitades i cal inscriure-s’hi en-
viant un missatge a espaiavinyo@bcn.
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Pl. Sant 
Felip Neri
Lliure accés

“LA CIUTAT LLUNYANA, UNA NOVA 
MIRADA”
Recital poètic de spoken word sobre la  
Barcelona d’avui i de demà
Divendres 16 de maig, a les 20.30 h 

Amb motiu de la Setmana de la Poesia 
de Barcelona, el col·lectiu Hipno-
tik Faktory ens proposa una sessió 
d’spoken word amb projeccions, un 
format escènic basat en la interpretació 
de la paraula. A partir d’una mirada crí-
tica  i  alhora  optimista,  l’Alfa  Leonis 
(Ucraïna)  i  l’Associació  Red927  re-
flexionaran des de la diversitat sobre el 
paradigma de ciutat i els seus reptes de 
futur. Activitat organitzada amb Hipno-
tik Faktory i amb el suport de l’Institut 
de Cultura de Barcelona (ICUB).
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CC Casa 
Orlandai (c. 
de Jaume 
Piquet, 23)

Lliure accés

“IAHRAQ” DOCUMENTAL SOBRE 
LA IMMIGRACIÓ I LA TORNADA 
Projecció de documental i col·loqui
Dijous 12 de juny, a les 19 h  

Iahraq significa cremar-ho tot i anar-
se’n. És habitual que al Magrib es re-
lacioni aquesta expressió amb aquells 
joves que emigren a Europa. Els per-
sonatges del documental van aban-
donar Tunísia per començar de nou 
a Catalunya. En el col·loqui posterior 
comptarem amb la  amb la presència 
dels directors i de l’Aymen Jemni, un 
dels protagonistes.

Espai Avinyó 
(EALC)

Lliure accés

ALTA VEUS
Testimoniatge de dos escriptors      
acollits a Barcelona
Dijous 26 de juny, a les 19 h 

Amb motiu del Dia Mundial de les 
Persones Refugiades us presentarem 
el Programa Escriptor Acollit, que alber-
ga un escriptor o escriptora que al seu 
país pateix amenaces, persecucions o 
risc d’empresonament com a conse-
qüència dels seus escrits. Comptarem 
amb la presència de Basem Al-Na-
briss (Palestina), que ens presentarà el 
seu llibre i que farà una lectura poètica, i 
Salem Zenia (Algèria), el primer escrip-
tor acollit per aquest programa. Activitat 
organitzada amb el Pen Català.
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MACBA 
(plaça dels 
Àngels, 1)
Lliure accés 
amb inscrip-
ció prèvia

Espai Avinyó 
(EALC)
Lliure accés

L’ÚS DEL TEMPS A L’ESPAI PÚBLIC
Presentació de l’informe “Hàbitat i temps 
per a la convivència”
Dimarts 27 de maig, a les 18.30 h

Us presentarem l’estudi on s’analitza en 
profunditat l’espai de convivència com 
integrador de la població immigrada 
en els seus barris i entorns quotidians. 
Durant aquesta presentació les respon-
sables de l’informe i les persones que 
han participat ens parlaran dels resultats 
assolits i reflexionaran sobre els factors 
que faciliten la inclusió de les persones 
d’origen divers als barris de la nostra ciu-
tat. Activitat organitzada amb el progra-
ma de “Temps i qualitat de vida” de 
l’Ajuntament de Barcelona.

Espai Avinyó 
(EALC)
Lliure accés

CONCERT D’IMAD AMRAH 
Celebrem el Dia de la Música barrejant 
sons magribins i catalans 
Dimecres 18 de juny, a les 20 h 

El projecte Polièdre i l’Espai Avinyó us 
conviden a gaudir del Dia de la Música 
amb I’Imad Amrah, un cantautor i com-
positor d’origen magrebí establert al 
Raval barceloní. Acompanyat d’altres 
músics de la ciutat, Amrah fusionarà els 
sons de les seves arrels nord-africanes 
(Gnawa, shaabi i rai ) amb ritmes com el 
reggae, la rumba o el rock. 
Activitat organitzada amb Polièdre 
Barcelona.

CC La Se-
deta (c. Sicí-
lia, 321)

Lliure accés
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