
 
 

 

PROGRAMACIÓ 2013
JULIOL // SETEMBRE

L’ESPAI AVINYÓ - LLENGUA I CULTURACALENDARI

A l’Espai Avinyó - Llengua i Cultura oferim un progra-
ma d’activitats culturals adreçades a tota la ciutadania i 
activitats específiques per l’alumnat de català per tal de 
fomentar l’ús social de la llengua catalana i el coneixe-
ment històric i cultural de la ciutat.

És un projecte impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i la 
Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat 
de Catalunya a través del Consorci per a la Normalització 
Lingüística. 

Dia Activitat Hora Lloc Inscripció

FACEBOOK

Fes-te amic/ga nostre/a al Facebook
http://www.facebook.com/espai.avinyo 

BLOG

Segueix les nostres activitats al nostre blog
http://blocs.cpnl.cat/espaiavinyo 

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 inscrip-
ció prèvia. Informa-te’n a la teva delegació del CNL o a 
la teva entitat, o pregunta al teu / a la teva professor/ra. 
Amb les nostres activitats podràs apropar-te a les expres-
sions culturals que conviuen a la ciutat, i a les tradicions 
d’origen català i a les de Barcelona. A més, si vols podràs 
participar en activitats de sensibilització i educació ciu-
tadana 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 

EXPOSICIÓ

MUSEU

“Ciutats Viscudes. Guia turística sentimental”

L’exposició, basada en el bloc “Ciutats viscudes. Guia tu-
rística sentimental”, recull la descripció de ciutats vistes 
pels seus antics habitants, una manera peculiar de mostrar 
diferents ciutats del món, d’Espanya i de Catalunya, vis-
cudes per persones que han immigrat a Barcelona. Anar 
a viure en un altre lloc suposa, de vegades, deixar enrere 
moltes vivències i sensacions.

Lloc d’exposició: Espai Avinyó - Llengua i Cultura.
Fins al 23 de setembre.

Visita - taller
Museu d’Història de la Immigració de Catalunya (MHIC)

El Museu d’Història de la Immigració de Catalunya (MhiC) 
és un equipament cultural amb una programació anual de 
treball al voltant de la temàtica migratòria i de diàleg inter-
cultural. Organitza activitats associades a les mostres ex-
positives i activitats educatives de gran qualitat.

Des de l’Espai Avinyó s’organitzen sortides per a grups de 
classe perquè l’alumnat pugui gaudir d’una visita comenta-
da i participativa a aquest museu. 

Per a més informació pregunta al teu professor/ra.

03/07 Visita-guiada
Museu d’Història 

de Barcelona

11:30 MUHBA
Pl. del Rei

11/07 Taller
“Castellers i

Festa Major!”

19:00 Centre
Cívic
El Sortidor

25/09 Visita
dinamitzada

al Jardí Botànic

12:00 Pl. Espanya/ 
Av. Reina 
Maria Cristina

04/07 “De la diversitat 
sexual a la

diversitat cultural”

18:30 Biblioteca 
St. Antoni – 
Joan Oliver

18/07 “Qui són
els sikhs?”

18:30 Espai Avinyó 
- Llengua
i Cultura

20/09 “Toc d’inici
i sardanes a
les Festes

de la Mercè”

17:30 Espai Avinyó 
- Llengua
i Cultura

19/09 “Escoltem
les veus
del món”

18:30 CaixaForum

26/09 Inauguració de 
“Les veus
del català”

18:30 Espai Avinyó 
- Llengua
i Cultura



JULIOL SETEMBRE
03 Dimecres 3 de juliol, a les 11.30 h

Visita guiada:
El Museu d’Història
de Barcelona
Durada: 2 h

Una visita al Museu d’Història de Barcelona 
de la plaça del Rei us permetrà passejar per 
la Barcelona romana, apropar-vos a la muralla 
i conèixer els vestigis de l’activitat comercial i 
artesana que es duia a terme en aquell indret 
i en aquella època. Una bona oportunitat per 
entendre la influència romana a la ciutat de 
Barcelona. No us la perdeu !

Ens veurem a la Plaça del Rei, s/n.
Activitat amb necessitat 
d’inscripció. JAUME 1
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Espai Avinyó - Llengua i Cultura
c. d’Avinyó, 52  08002 Barcelona
Tel.: 93 412 72 24
espaiavinyo@cpnl.cat
http://blocs.cpnl.cat/espaiavinyo/
Facebook.com/espai.avinyo
twitter.com/espaiavinyo

Diumenge 7 d’abril, a les 11 h
Visita-recorregut:
La Festa del Vaisakhi
La comunitat Sikh ens convida a la seva festa 
més important, la Vaisakhi o festa del baptis-
me Sikh. Coneixerem què se celebra exacta-
ment i els acompanyarem a la processó que 
oferiran al barri del Raval. Durada: 2,5h. 

Ens veurem davant del Palau de
la Virreina (La Rambla, 99).
Activitat amb necessitat d’inscripció.

04 Dijous 4 de juliol, a les 18.30 h
Xerrada: “De la diversitat 
sexual a la diversitat cultural”

El Dia Internacional de l’Orgull LGBT (les-
biana, gai, bisexual i transsexual), se cele-
bren de manera pública una sèrie d’actes 
per fomentar la tolerància envers gais, les-
bianes, bisexuals i transsexuals i la seva 
igualtat amb les persones heterosexuals. 
Parlarem del col·lectiu LGBT amb mem-
bres del col·lectiu mateix, centrant-nos en 
minories sexuals immigrades que viuen a 
Barcelona.  

Ens veurem a la Biblioteca St. Antoni 
– Joan Oliver (c. Comte Borrell, 44 - 46)
Activitat sense necessitat d’inscripció.

Diumenge 7 d’abril, a les 11 h
Visita-recorregut:
La Festa del Vaisakhi
La comunitat Sikh ens convida a la seva festa 
més important, la Vaisakhi o festa del baptis-
me Sikh. Coneixerem què se celebra exacta-
ment i els acompanyarem a la processó que 
oferiran al barri del Raval. Durada: 2,5h. 

Ens veurem davant del Palau de
la Virreina (La Rambla, 99).
Activitat amb necessitat d’inscripció.

18 Dijous 18 de juliol, a les 18.30 h
Xerrada:
“Qui són els sikhs?”

El Sikhisme és una de les religions més 
desconegudes del planeta tot i ser practi-
cada per uns 22.000.000 persones a tots 
els continents. Els sikhs són originaris del 
Punjab (Índia) on hi ha el major nombre de 
fidels, encara que als EUA, el Canadà i el 
Regne Unit hi resideixen més de 2.000.000 
de devots. Una xerrada amb coneixedors i 
membres de la comunitat sikh ens permetrà 
desmuntar estereotips lligats a la seva apa-
rença, com poden ser el turbant i la barba, 
i conèixer realment com celebren les seves 
tradicions a la ciutat de Barcelona. 

Ens veurem a l’ Espai Avinyó -
Llengua i Cultura (c. d’Avinyó, 52)
Activitat sense necessitat d’inscripció.

11 Dijous 11 de juliol, a les 19 h
Taller:
“Castellers i Festa Major!”
Durada: 2 hores

L’estiu és l’estació per excel·lència de les fes-
tes majors de molts barris de Barcelona. Els 
Castellers del Poble Sec us oferiran un taller 
d’iniciació al món casteller per preparar-vos i 
convidar-vos a participar a la diada castelle-
ra del 14 de juliol, durant la Festa Major del 
barri.

Ens veurem al Centre Cívic
El Sortidor (Pl. del Sortidor, 12)
Activitat amb necessitat d’inscripció.

19 Dijous 19 de setembre, a les 18.30 h
Concert:
“Escoltem les veus del món”

Al món hi ha unes 6.000 llengües, la meitat 
de les quals estan en perill d’extinció. El dia 
26 de setembre , Dia Europeu de les Llen-
gües, sentirem música amb veus de tot el 
món per celebrar la diversitat lingüística. El 
Colectivo Cautivo, amb la seva selecció, 
ens mostrarà l’enorme tresor que represen-
ten les llengües, que troben en les cançons 
una de les seves formes d’expressió més 
vital. Comptarem amb Lluís Fortuny, mem-
bre fundador de la Companyia Elèctrica 
Dharma. 

Ens veurem a CaixaForum
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6 - 8)
Activitat sense necessitat d’inscripció.

25 Dimecres 25 de setembre, a les 12 h
Visita dinamitzada: 
Diversitat mediterrània 
al Jardí Botànic
Durada: 2 h

Veniu a la visita guiada al Jardí Botànic, un 
racó amagat ple de llum i vida a la muntanya 
de Montjuïc on podreu conèixer la diversitat 
evident dels països de la Mediterrània a tra-
vés de la seva vegetació. Durant la passeja-
da, coneixerem plantes de la conca medite-
rrània, Xile, Austràlia i, Califòrnia, entre altres, i 
veurem, d’aquesta manera, com la diversitat 
d’espècies conviu, s’enriqueix i es barreja 
amb la flora local.

Ens veurem a la Plaça Espanya amb 
Avinguda Reina Maria Cristina
Activitat amb necessitat d’inscripció.

26 Dijous 26 de setembre a les 18.30 h
Xerrada amb motiu de
la presentació de l’exposició 
“Les veus del català”

Arran de l’exposició “Les veus del català” es 
farà una xerrada on es traçarà una relació 
entre diversitat i interculturalitat vinculada a 
la llengua comuna, en aquest cas el català. 
Definirem i explicarem la importància del ca-
talà en funció del context mundial i oferirem 
dades de la situació sociolingüística a casa 
nostra. Mostrarem vivències narrades per pa-
relles de diverses nacionalitats provinents de 
diversos països: Cambodja, Argentina, Sene-
gal, Pakistan, Índia, Romania, amazics, Xina, 
Espanya, Ucraïna, Colòmbia, Alemanya... 

Ens veurem a l’ Espai Avinyó -
Llengua i Cultura (c. d’Avinyó, 52)
Activitat sense necessitat d’inscripció.

20 Divendres 20 de setembre, a les 17.30 h
Taller-recorregut:
“Toc d’inici i sardanes a
les Festes de la Mercè”
Durada: 2,5 h

Veniu i participeu en la ballada de sardanes 
inaugural i en el toc d’inici d’una de les fes-
tes més esperades de Barcelona: la Mercè. 
Us proposem un taller de sardanes i, a con-
tinuació, sortir al carrer a veure el toc d’inici: 
un recull de músiques que acompanyen els 
balls del bestiari de Barcelona, des dels ge-
gants a l’Àliga i el Lleó de Barcelona. No us 
ho perdeu , els Ministrils del Camí Ral i la seva 
música només surten un cop l’any!

Ens veurem a l’Espai Avinyó - 
Llengua i Cultura (c. d’Avinyó, 52).
Activitat amb necessitat d’inscripció.


