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EXPOSICIÓ DINAMITZADA
“7.5M Construïm un país” 
Del 8 al 27 de maig
Biblioteca Antoni Comas
Exposició sobre la construcció del barri de Rocafonda, una mirada 
de la construcció comuna i de la immigració. L’exposició recull el 
testimoni de diversos actors del barri, de diferents orígens, que 
expliquen com hi han arribat i quines són les seves expectatives 
Del dia 15 al dia 27 visita guiada per a grups (escolars i altres). 
Durada de la visita 45 min 
Hores convingudes a concertar: ldebalanzo@ajmataro.cat
Organitza: Òmnium Cultural, AV de Rocafonda / L’Esperança / 
Ciutat Jardí, Comunitat Islàmica Al Ouahda, Taghrast Espai Amazic, 
Associación de Ayuda Mana, Associació Baobab, Associació 
Badenya de Mali, Ajuntament de Mataró
Col·labora: Biblioteca Antoni Comas - Biblioteques de Mataró

TALLER DE GRAFIT 
“Pintem la interculturalitat”
Activitat artística a través de l’art mural urbà adreçada a joves 
d’entre 12 i 25 anys, per a promoure els valors de la convivència i la 
interculturalitat, consta de 3 sessions
Inscripció prèvia a un dels quatre espais joves de la ciutat 
Sessió 1 - Reflexionem sobre la interculturalitat: dimecres 3 de maig 
/ de 18 a 20 h / Lloc: Espai Jove Cerdanyola - Espai Jove La Llàntia 
-Espai Jove Rocafonda–El Palau - Espai Jove Pla d’en Boet
Sessió 2 - Plasmem les idees en una paret: divendres 2 de juny / de 
18 a 20 h 
Sessió 3 - Pintem la interculturalitat: dissabte 3 de juny / de 10 a  
13 h i de 17 a 20.30 h / Lloc: Les sessions 2 i 3 es faran al carreró 
d’accés des del Camí Ral 266 a la Plaça de la Muralla 
Organitza: Xarxa d’Espais Joves de Mataró - Ajuntament de Mataró
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No us perdeu la programació especial de 
Mataró Ràdio en motiu del Maig Intercultural!
Trobeu-la especialment en els següents 
programes: Informatius / Viu la vida dia a dia / 
Cansalada Viada / Chelsea Hotel / Els Joves / 
Pati Interior/ Altaveu entre d’altres

3

4

5

ACTIVITAT PER A ESCOLES I ESPAIS EDUCATIUS
Bagul de jocs del món
Del 9 al 15 de maig // Matins
Un bagul màgic de jocs del món amb uns personatges molt juganers 
apareix a la ciutat durant una setmana, tot convidant a l’alumnat 
de 4rt de primària i 1r de la ESO a jugar a jocs de diferents estils i 
formes 
Durada de l’activitat 1.5 h
Hores convingudes / Contacte: ldebalanzo@ajmataro.cat
Organitza: Ajuntament de Mataró

HORA DEL CONTE ESPECIAL 
Un viatge de contes
Dimecres 10 de maig // 18 h
Biblioteca Antoni Comas
A partir de contes tradicionals de diferents parts del món, coneixem la 
cultura, costums, tradicions i diferents característiques que ens ajuden 
a descriure els cinc continents. A càrrec de Mònica Torra
Organitza: Biblioteques de Mataró - Ajuntament de Mataró

EXPRESSIÓ CORPORAL DANSA GREGA
Classe oberta  “No tot és sirtaki” 
Dimecres 10 de maig // 19.30 h
Espai Gatassa
Vine i aprèn molt més que a ballar la dansa grega! Treballarem la 
convivència harmònica amb el cos, la identitat, el grup, la cultura i 
la festa
Activitat gratuïta. Inscripcions prèvies www.mataro/espaigatassa.cat 
Codi inscripció: EG-17. Edat: de 13 i fins a 65 anys. Individual o 
amb família 
Tallerista: Fotini Trigonaki
Organitza: Espai Gatassa - Ajuntament de Mataró
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HORA DEL CONTE ESPECIAL 
Cistell de contes
Dimecres 3 de maig // 18 h
Biblioteca Antoni Comas
Un cistell ple d’històries de temps remots i llocs llunyans. Contes 
que porten viatjant pel món una pila d’anys, des de un temps abans 
del temps, creuant oceans i mars i pintant-se de tots colors. Contes, 
mites i llegendes per viatjar pel món i gaudir de la diversitat
A càrrec de Martha Escudero
Organitza: Biblioteques de Mataró - Ajuntament de Mataró

PRESENTACIÓ DE LLIBRE
“(A)ïllat. Històries d’un nàufrag a Creta” 
Dijous 4 de maig // 19.30 h
Espai Gatassa
Relat de l’ experiència viscuda per l’autor a Creta,  entre els anys 
2006 i 2013. Ens mostra la seva mirada personal sobre la Grècia 
actual
A càrrec de Jordi Alsina, historiador i antropòleg
Organitza: Espai Gatassa - Ajuntament de Mataró
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8 TAULA RODONA
Diàleg Intercultural. Espai públic. Vius o convius?
Dilluns 15 de maig // 19 h
Centre Cívic Pla d’En Boet
Taula rodona per a parlar, amb 4 convidats de diferents cultures, 
sobre com s’entén a la seva cultura l’espai públic i quin ús es fa 
d’aquest
Organitza: Creu Roja

ACTIVITAT PER A TOTHOM
Cantem pel diàleg
Dimecres 17 de maig // 10 h
Pista esportiva del Palau - Pl. Tirant lo Blanc
Cantada d’ alumnat del Centre Sant Pau en motiu de la celebració 
dia Internacional per al diàleg intercultural
Organitza: Càritas Interparroquial de Mataró - Centre Sant Pau

HORA DEL CONTE ESPECIAL 
Contes africans
Dimecres 17 de maig // 18 h
Biblioteca Antoni Comas
A l’abella Catalina li agraden molt els nens i les nenes, i en 
comptes de fer-los fiblades, els fa petons i abraçades. Ella, amb les 
seves històries, ens transportarà a l’Àfrica del Nord. D’allà, entre 
muntanyes i deserts, ens explicarà la història d’un xiprer màgic, ens 
presentarà una princesa que no parlava mai amb ningú, i un munt 
de coses més, que no podem desvetllar
A càrrec de Sensedrama Teatre
Organitza: Biblioteques de Mataró - Ajuntament de Mataró
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PROJECCIÓ DOCUMENTAL
“Venus” / Dins el cicle “El Documental del mes”
Dimecres 10 de maig // 19.30 h
Cafè de Mar (Sala Polivalent)
Dues joves directores daneses convoquen un càsting com a part 
del procés de recerca per filmar una pel·lícula eròtica de i per al 
sexe femení. Com es viu la sexualitat en les cultures nòrdiques. 
Establirem un diàleg i una reflexió des d’un punt de vista cultural
documentaldelmes.clack.cat
Organitza: Clack i DocsBarcelona del Mes
Col·labora: Ajuntament de Mataró, Fundació Unió de Cooperadors 
de Mataró i Tecnocampus
Preu: 3 € / 1 € estudiants Tecnocampus

ACTIVITAT ARTÍSTICA 
El mur. Connectant mons. Diàleg i drets humans 
Dijous 11 de maig // 11.30 h
Pati de l’Institut Laia l’Arquera. Pla d’en Boet
Acte obert al barri en motiu Dia d’Acció Educativa Global per les 
Persones en Moviment
Exposició i activitat final del projecte “connectant mons” d’Intermon 
Oxfam, que es promou des de l’alumnat de 3r i 4rt de la ESO
Quines són les nostres fronteres físiques i simbòliques? Quins factors 
ens empenyen a deixar la nostra llar per anar a viure lluny? Totes les 
persones podem viatjar lliurement? Com tractem les persones que 
vénen d’una cultura diferent de la nostra? Existeix un diàleg? 
Organitza: Institut Laia l’Arquera
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ACTIVITAT FAMILIAR
Gimcana Intercultural
Dissabte 20 de maig // de 16.30 h a 18.30 h
Pati del Cafè Nou
Vine a conèixer jocs de les diferents cultures que habiten a Mataró a 
la gimcana de jocs d’arreu del món per a infants de 6 a 14 anys
El joc és una activitat característica de totes les cultures i un 
element que ens uneix
Organitza: Creu Roja / Col·labora: Ass. Dones Gambianes Musu 
Kafo, Ass. Dones de Mali Badenya, Ass. Cultural Oñondivepa de 
Paraguai; Ass. Tambakunda; Ass. Cultural Hidaya

ACTIVITAT PER A TOTHOM
DIVERSITAT, poemes, contes, cançons i danses!
Diumenge 21 de maig // 19 h
Casal  de l’Aliança del carrer Bonaire
Espectacle participatiu amb lectura de poemes, contes i cançons en 
versió original i la seva traducció. Amb la conducció de Lluïsa Arranz
La tercera edició del DIVERSITAT canvia d’escenari i calendari: 
de la Biblioteca Pompeu Fabra i el cicle d’estiu “Capvespres als 
jardinets” ens traslladem al Casal de l’Aliança el Dia de la Diversitat
Organitza: Coral Primavera per la Pau / Col·labora: Associació 
Catalana d’Esperanto; Grup de folk KAJ TIEL PLU i altres entitats de 
la ciutat / Entrada amb taquilla inversa

ACTIVITAT FAMILIAR
Jocs del Món al Parc de l’Antic Escorxador 
Dissabte 27 de maig // d’11 h a 13 h
Biblioteca Antoni Comas i Parc de l’Antic Escorxador
Veniu a divertir-vos tot coneixent jocs d’arreu del món. Trobareu jocs 
de taula a dins la biblioteca i també jocs per moure’s a l’exterior
Organitza: Espai Jove Rocafonda - El Palau,  Biblioteques de Mataró, 
Ajuntament de Mataró / Col·labora: AV Santes - Escorxador
Activitat gratuïta, sense inscripció prèvia
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ACTIVITAT PER A TOTHOM
Mostra gastronòmica de Cerdanyola
Diumenge 28 de maig // al llarg del matí
Parc de Cerdanyola
Tastets de menjar i mostra de balls i actuacions de les diferents 
cultures del barri dinamitzat per diverses entitats en el marc de les 
festes del barri
Organitza: AV de Cerdanyola i Comissió de Festes de Cerdanyola

ACTIVITAT PER A ESCOLES
Juguem a l’Aualé
Dimarts i dimecres 30 i 31 de maig // al matí
Pavelló esportiu Jaume Parera
16è campionat del juguem a l’aualé per a infants de 6è de les 
escoles de la ciutat. L’aualé és un joc de càlcul que es juga a tota 
l’Àfrica Occidental
Organitza: Ajuntament de Mataró 
Col·labora: Ass. de Dones Gambianes Musu Kafo

HORA DEL CONTE ESPECIAL 
Contes d’amics
Dimecres 31 de maig // 18 h
Biblioteca Antoni Comas
“Un tresor de quan vaig acabar EGB: la bata que duia a l’escola 
signada pels meus amics. Ai quins records!!!. D’amics n’hi ha de 
moltes menes, amb els amics tens bones anècdotes, a cadascú el 
recordes per coses diferents i sempre hi ha algú que és el millor 
amic. Bé, en el meu cas, amiga...l’Elisabet! que un dia es va.....
Hi ha amics que estan destinats a ser-ho com el llapis i la goma.
A càrrec d’Ingrid Domingo
Organitza: Biblioteques de Mataró - Ajuntament de Mataró
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CINEFÒRUM EN V.O
Projecció de “El otro lado de la esperanza” 
Dijous 18 de maig // 20.30 h
Foment Mataroní
Director Aki Kaurismäki
Hèlsinki. El jove Khaled arriba ocult en un vaixell de càrrega 
procedent de Síria. Mentre, un gris comercial anomenat Wikström 
decideix posar fi al seu matrimoni i al seu negoci, i obrir un decadent 
restaurant. Els seus camins es creuaran i Wikström oferirà a Khaled 
sostre, menjar i treball. Però el somni del noi és trobar a la seva 
germana, que també va fugir de Síria
Organitza: Taula de Cinema de Mataró i Foment Mataroní 
Preu: 6 € / 5 € estudiants

CINEFÒRUM
Projecció de “El abrazo de la serpiente”
Divendres 19 de maig // 19 h
Centre Cívic de Rocafonda
Director: Ciro Guerra
Colòmbia. Viatge d’un etnobotànic en la cerca de l’herba yakruna 
per a curar-se. En aquest viatge es trobarà amb el xaman 
karamakte, l’últim supervivent del seu poble. Aquest viatge ens 
endinsa a l’epistemologia dels pobles indígenes i és a la vegada una 
denúncia del colonialisme de “l’home blanc” sobre aquests pobles
Debat conduit per l’antropòleg Marc Jiménez Marzo
Activitat dins dels “Divendres Culturals a Rocafonda”
Organitza: AV de Rocafonda - L’Esperança- Ciutat Jardí

Organitza:

Consell Municipal de 
Solidaritat, Cooperació 

i Convivència


