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Taula Rodona: Fem Barri, Construïm País - 
Lluites Compartides
>> Dimecres 25 de maig 
Centre Cívic de Rocafonda - Can Noè // 19.30 h
Taula rodona debat
Organitza: Òmnium Cultural amb diverses entitats de 
Rocafonda - AV de Rocafonda / L’Esperança / Ciutat Jardí 
- Comunitat Islàmica de Mataró Alouahda - Associació 
Taghast espai amazic - Asociacion de ayuda social Mana - 
Associació Baobab - Associació Badenya de Mali

Les llengües de Mataró. Taller de punts de 
llibre. Activitat Familiar.
>> Divendres 27 de maig
Biblioteca Antoni Comas // 18 h
Taller de creació de punts de llibre amb paraules boniques 
de diferents idiomes amb l’objectiu de conèixer la 
diversitat de llengües que es parlen a la ciutat.
Organitza: Biblioteques de Mataró - Ajuntament de Mataró 
- Moviment Educatiu del Maresme

BAC en JOC: taller especial Dia Internacional 
del Joc 
>> Dissabte 28 de maig
Biblioteca Antoni Comas // d’11 a 13.30 h 
Matí de jocs de taula a la biblioteca! Entre d’altres, 
aprendrem a jugar al Tantrix, al Piratatak, al Jinx, al 
RushHour i a l’Aualé Us prepararem un espai per jugar a 
jocs de taula d’aquí i d’allà. Aprendrem a jugar a l’Aualé.
Organitza: Biblioteques de Mataró - Ajuntament de Mataró
Col·labora: Associació de dones africanes Musu Kafo. 
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Campionat final “Juguem a l’aualé” 
>> Dimarts 10 i dimecres 11 de maig
Plaça de l’Ajuntament // de 9 a 12 h
Infants de 6è de primària de 16 escoles de la ciutat 
participaran a un campionat en el que juguen a aquest 
joc d’origen africà. És un joc de descoberta, d’estratègies 
i d’aplicació de càlcul mental que desvetlla les emocions 
a petits i grans. A més a més, és bon mitjà d’apropament a 
altres cultures, que alguns dels escolars de Mataró hauran 
heretat de les seves famílies.
Organitza: Ajuntament de Mataró. 
Col·labora: Associació de dones africanes Musu Kafo.

Contes i cançons del Senegal. Hora del Conte 
especial. 
>> Dimecres 11 de maig
Biblioteca Antoni Comas // 18 h
L’Aissatou ens explicarà les històries que de petita li 
explicaven la mare i l’àvia. També ens cantarà cançons en 
francès i wòlof
Organitza: Biblioteques de Mataró 
Col·labora: Ass. Baobab

Entrega de Premis del Concurs Igual 
>> Dijous 12 de maig
Passatge de Cabot i Barba // 18 h
Entrega de premis del concurs de creació audiovisual i 
gràfica per a la promoció de relacions igualitàries i la no 
discriminació.
Organitza: Ajuntament de Mataró
Col·labora: Consell Audiovisual de Catalunya, Bosc 
Vertical de Mataró
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Campionat de futbol 
>> Del dilluns 30 de maig al divendres 3 de juny
Escola Salesians // de 17 a 20 h
Una lligueta de 8 equips que competiran entre ells durant 
la setmana del 30 de maig al 3 de juny. La consigna 
del campionat és la interculturalitat i la solidaritat. Les 
inscripcions seran per equips i cada participant haurà 
de pagar una inscripció de 2 €. Els diners recollits aniran 
destinats a projectes solidaris.
Organitza: Salesians Sant Jordi

Gimcana de jocs del món 
>> Dissabte 21 de maig
Pati del cafè nou – muralla de la presó // de 16.30 a 18.30 h
El joc és una activitat característica de totes les cultures 
i un element que ens uneix. 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. 
Organitza: Creu Roja / Col·labora: Ass. Hidaya, Ass. Muso 
Kafo, Ass. d’Immigrants de Mali,  Artijoc, entre d’altres.

Inauguració Exposició “Catalunya, Lluites 
Compartides” 
>> Dissabte 21 de maig
Plaça de Rocafonda // 18 h
Exposició sobre les aportacions de la immigració en la 
societat catalana i les aportacions dels moviments socials 
a la construcció del país, ciutats i barris. L’exposició és 
el resultat d’un treball d’intercanvi i relació amb diverses 
Entitats del Barri de Rocafonda.
Organitza: Òmnium Cultural amb diverses entitats de 
Rocafonda - AV de Rocafonda / L’Esperança / Ciutat Jardí 
- Comunitat Islàmica de Mataró Alouahda - Associació 
Taghast espai amazic - Asociacion de ayuda social Mana - 
Associació Baobab - Associació Badenya de Mali
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XVI Mostra de Teatre als Instituts. Migracions 
>> Divendres 20 de maig
Teatre monumental // 20 h
16a edició d’aquest projecte que s’ha convertit en una 
experiència de ciutat organitzada conjuntament per les 
direccions d’Ensenyament i Cultura de l’Ajuntament de 
Mataró, amb la coordinació de l’equip pedagògic de 
l’Aula de Teatre. Els estudiants de secundària dels instituts 
públics mataronins s’han endinsat al món del teatre a 
partir d’un eix comú: la migració.
Sis migracions de caràcter diferent són les peces 
d’una obra conjunta escrita per Enric Domingo amb 
coreografies i formació de l’alumnat a càrrec de Magí 
Serra i escenografia dels alumnes de l’ institut Hipàtia 
d’Alexandria de Lliçà de Munt.
L’espectacle està format per les peces Aigua, Aire, Terra, 
Espai, Temps i Foc. A càrrec dels alumnes dels instituts 
Alexandre Satorras, Thos i Codina, Laia l’Arquera, Miquel 
Biada, Puig i Cadafalch i Damià Campeny.
Organitza: Direcció de Cultura - Ajuntament de Mataró
Amb invitació: Les invitacions es poden recollir a la 
Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró (de dl a dv 
de 9 a 14 h i de dc a dv de 18 a 20 h) a partir del 2 de maig.
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Contes de terra i arena. A càrrec d’Engruna 
Teatre. Hora del Conte especial.
>> Dimecres 4 de maig
Biblioteca Antoni Comas // 18 h
Amb un bon sac de terra, un grapat de pedres i un polsim 
d’arena, descobrirem les fantàstiques històries de Contes 
de Terra i Arena. De la mà d’una dona sabia i viatgera que 
col·lecciona tot tipus de terres i arenes i ens desvetlla els 
seus secrets, viatjarem des dels arrossars més llunyans de 
l’Orient fins als antics deserts de l’Àfrica.
Organitza: Biblioteques de Mataró - Ajuntament de Mataró

Taula Rodona: Valors de l’Islam i la 
radicalització
>> Divendres 6 de maig
Biblioteca Antoni Comas // 19 h
Ponents: Jordi Moreras, Taoufik Chedadi, Anna Teixidor 
Colomer (redactora en cap de la secció de societat de 
TV3). Es posarà en comú els valors de l’Islam especialment 
pels joves musulmans i enfortir els lligams de pertinença al 
territori i al país, aclarint les causes de la radicalització i 
les eines pedagògiques de combatre el radicalisme.
Organitza: Comunitat Islàmica de Mataró Alouahda
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Taula Rodona: Els valors, nexes d’unió entre 
les cultures? 
>> Dimecres 18 de maig
Espai Gatassa - Sala d’actes // de 19 a 20.30 h
Taula rodona per a parlar amb diferents convidats del 
que signifiquen els valors a les diferents realitats culturals 
presents a la ciutat.
Organitza: Creu Roja
Col·labora: Associació Cultural Valors

Exposició fotogràfica “Dones del món” 
>> A partir del divendres 20 de maig
Biblioteca Antoni Comas // de 19 a 20.30 h
La mostra recull fotografies de dones de diverses 
procedències, edats, formació i ocupació per explorar 
com diferents aspectes de la migració s’entrellacen amb 
la qüestió de gènere en un context urbà. Amb aquest 
plantejament, les instantànies contrasten les condicions 
de vida i treball de les primeres generacions de dones 
immigrants residents a Barcelona. Exposició fotogràfica de 
dones d’arreu del món acompanyades d’una explicació de 
la seva història personal.
Organitza: Biblioteques de Mataró - Ajuntament de Mataró

Jocs del món al carrer 
>> Divendres 20 de maig
Parc de Cerdanyola // de 1 7 a 19.30 h
Es dinamitzaran jocs interculturals al parc de Cerdanyola. 
Obert a infants fins a 12 anys.
Organitza: Salesians Sant Jordi
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A Tota Veu 
>> Dissabte 21 de maig
Plaça de Rocafonda // 18.30h
Lectura pública de poesia en llengües estrangeres i 
traduïda després al català.
Organitza: Òmnium Cultural amb diverses entitats de 
Rocafonda - AV de Rocafonda / L’Esperança / Ciutat Jardí 
- Comunitat Islàmica de Mataró Alouahda - Associació 
Taghast espai amazic - Asociacion de ayuda social Mana - 
Associació Baobab - Associació Badenya de Mali

Mostra Gastronòmica de Cerdanyola
>> Diumenge 22 de maig
Parc de Cerdanyola // de 10 a 14 h
Tastets de menjar i mostra de balls i actuacions de les 
diferents cultures del barri dinamitzats per diverses 
entitats.
Organitza: AV de Cerdanyola - Comissió de festes de 
Cerdanyola

El valor de la tradició davant la 
contemporaneïtat
>> Dimarts 24 de maig
Biblioteca Antoni Comas // 19 h
Tertúlia literària. Conversa entre Najat El Hachmi, 
guanyadora del Premi Sant Joan 2015 amb la novel.la La 
filla estrangera i Pilar Arlàniz, psicòloga especialista en 
desenvolupament personal i intel·ligència emocional.
Organitza: Biblioteques de Mataró - Ajuntament de Mataró
Col·labora: Fundació Antigues Caixes Catalanes
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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.

Organitza:

Amb el suport de:

Consell Municipal de 
Solidaritat, Cooperació 

i Convivència


