
L’ESPAI AVINYÓ - LLENGUA I CULTURA

Oferim un programa d’activitats interculturals adreça-
des a tota la ciutadania i activitats per fomentar el 
coneixement històric i cultural de la ciutat. És un  pro-
jecte impulsat per la Direcció de Serveis d’Immigració 
i Interculturalitat de  l’Ajuntament de Barcelona, a tra-
vés del Programa BCN Interculturalitat, i el Consorci 
per a la Normalització Lingüística 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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Festival Vèrtex BCN – Casal 
de barri 
Pou de la 
Figuera

29/01 L’opció ecologista
del consum halal 

18.30 h CC Pati
Llimona

05/02 I tu, de què rius? 20 h Antic 
Teatre

13/02 La Catalunya diversa 
1714 - 2014

18.30 h Espai 
Avinyó 
(EALC)

19/02 La diversitat cultural
a l’aula

18.30 h Espai 
Avinyó 
(EALC)

28/02 Les arts del circ
a Catalunya

19.30 h Ateneu 
Pop. 
de Nou 
Barris

06/03 Documental Balady 18.30 h Casa 
Elizalde

19/03 El racisme
i les seves cares

18.30 h Espai 
Avinyó 
(EALC)

27/03 Relacions de gènere 
des d’una perspectiva 
masculina

18.30 h Espai 
Avinyó 
(EALC)

Data HoraNom / Activitat LlocExposició
ET PRENC LA PARAULA

L’exposició audiovisual “Et prenc la 
paraula” forma part de les iniciatives 
institucionals de commemoració del 
Tricentenari 1714 - 2014 i té per finali-
tat mostrar 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 so-
bre l’ús de la llengua catalana iniciades 
amb els decrets de Nova Planta, es 
posa en relleu 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 par-
len! No deixem doncs de fer-la servir i 
oferim-la a la ciutadania com a sig-
ne de cohesió, de reconeixement 
i de respecte, com la llengua 
que ens permet viure i con-
viure.

Exposició organitzada pel Con-
sorci per a la Normalització 
Lingüística de Barcelona.

Lloc
Espai Avinyó, 
Llengua i
Cultura.
(c. d’Avinyó, 
52)

Exposició
Es podrà
visitar del 29 
de gener al 
31 de març.
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Casal de 
barri Pou de 
la Figuera
(c. Sant Pere 
més baix, 70)

Lliure accés

Antic Teatre
(Carrer de 
Verdaguer i 
Callís, 12)

Lliure accés

Espai Multidisciplinari
FESTIVAL VÈRTEX BCN
Divendres 24 (de 16 a 22 h)
i dissabte 25 (de 10 a 14 h) de gener 

Es tracta d’un espai de trobada i 
d’interacció entre artistes de diferents 
procedències culturals. Durant dos dies 
podreu participar i gaudir d’una mostra 
de la seva feina i de diferents activitats 
participatives, com espectacles i espais 
expositius.
Més informació a www.poliedrebcn.cat
En col·laboració amb QADAR
Produccions Culturals.

Espectacle
I TU, DE QUÈ RIUS?
Dimecres 5 de febrer, a les 20 h

El sentit de l’humor és un dels trets 
distintius de les diferents cultures: el 
que fa riure una persona catalana no 
necessàriament té el mateix efecte 
en una d’andalusa, de francesa o de 
peruana. Joaquín Daniel (Argentina – 
Barcelona) aka Radioman compartirà 
aquestes reflexions en el seu especta-
cle en clau d’humor i música.

Xerrada i espai de conversa 
L’OPCIÓ ECOLOGISTA
I SALUDABLE DE L’ISLAM
I EL CONSUM HALAL
Dimecres 29 de gener, a les 18.30 h 

El consum halal, que té molts adeptes a 
Catalunya, forma part de la filosofia de 
vida que intenta respectar el medi am-
bient, la salut i la nutrició des de les tra-
dicions espirituals de l’islam. En aquesta 
trobada parlarem de com aplicar l’opció 
halal en la nostra quotidianitat ara i aquí, 
en especial en el terreny del consum.
En col·laboració amb el Centre
d’Estudis Africans i Interculturals.

Xerrada 
LA CATALUNYA DIVERSA 1714 – 2014
Dijous 13 de febrer, a les 18.30 h 

Hi haurà una conferència a càrrec de 
Toni Soler, comissari del Tricentenari de 
1714 a Barcelona. Soler ens oferirà una 
explicació de la vinculació entre la ciutat 
del 1714 i l’actual. I és que ambdues són 
Barcelones plenes de moviment, amb 
habitants que provenen d’arreu, que s’hi 
instal·len, creant els seus negocis i comer-
ços, i que s’impliquen  en  els problemes i 
les celebracions del dia a dia del veïnat.
En col·laboració amb el Consell Mu-
nicipal d’Immigració de Barcelona.
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Espai Avinyó 
– Llengua i 
Cultura
(c. d’Avinyó 
52)

Lliure accés

Xerrada
DIVERSITAT CULTURAL A L’AULA
Dimecres 19 de febrer, a les 18.30 h

Un dels grans reptes dels educadors 
és com apropar-se a un alumnat amb 
diferents bagatges culturals i formes 
d’entendre la vida. Escoles, universitats 
i centres d’aprenentatge de la llengua 
han hagut de preparar-se per gestionar 
aquesta diversitat. Quins recursos i es-
tratègies fan servir? Hi reflexionarem en 
aquest espai de conversa amb les apor-
tacions de diversos perfils d’educadors, 
que exposaran les seves experiències.
En col·laboració amb F. Jaume Bofill

Xerrada i espectacle 
LES ARTS DEL CIRC A CATALUNYA 
Divendres 28 de febrer. Xerrada i visita 
a l’Ateneu de Nou Barris a les 19.30 
h i espectacle gratuït de circ cabaret 
“Lokal Risc” a les 21 h

Recorregut històric, a càrrec del crític 
de circ Jordi Janer, per la incidència 
artística i social del circ a Catalunya, des 
dels primers espectacles d’importació 
fins a l’aparició d’artistes catalans de 
circ tradicional i el naixement i conso-
lidació del circ contemporani.
En col·laboració amb l’Ateneu Popular 
de Nou Barris.
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Casa
Elizalde
(c. de
València, 
302)

Lliure accés

Projecció de documental
i espai de conversa
BALADY
Dimecres 6 de març, a les 18.30 h

En el marc de les celebracions al voltant 
del Dia Internacional de la Dona Tre-
balladora, projectarem el documental 
‘Balady’ (en àrab “local” o “nativa”) i par-
larem amb les seves autores i protagonis-
tes. Aquesta peça ens apropa a l’univers 
de les dones de Barcelona i el Caire que 
practiquen la dansa del ventre, una disci-
plina oriental que ja fa anys que va arribar 
a Catalunya i  que té moltes adeptes.
En col·laboració amb Interarts.

Espai Avinyó 
– Llengua
i Cultura
(c. d’Avinyó 
52)

Lliure accés

Espai de conversa 
EL RACISME I LES SEVES CARES
Dimecres 19 de març, a les 18.30 h

Amb motiu del Dia Internacional con-
tra el Racisme i la Xenofòbia, volem 
parlar amb experts i des de diferents 
perspectives (política, institucional i de 
l’oci) sobre les diferents formes en què  
avui en dia es plasmen els racismes i la 
xenofòbia en la nostra societat.
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Espai de conversa 
RELACIONS DE GÈNERE DES
D’UNA PERSPECTIVA MASCULINA
Dijous 27 de març, a les 18.30h

Les vivències de les relacions de gè-
nere canvien segons les cultures: un 
home català potser té una concepció 
de la dona diferent de la d’un turc. 
Aquest espai de conversa vol, a través 
d’una perspectiva masculina, apro-
par-se a les diferents visions i formes 
d’entendre la feminitat. 
En col·laboració amb Cepaim.

Espai Avinyó 
– Llengua
i Cultura
(c. d’Avinyó 
52)

Lliure accés

Centre Cívic 
Pati Llimona 
(c. Regomir, 
3)

Lliure accés

Ateneu 
Popular de 
Nou Barris 
(c. Portlligat 
11-15)

Lliure accés

Espai Avinyó 
– Llengua i 
Cultura
(c. d’Avinyó 
52)

Lliure accés
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