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MATARÓ 2018

parlem de... Salut
El Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència
promou aquest programa d’activitats amb motiu de la
celebració del Dia Internacional de la Diversitat Cultural, el
21 de maig.
Amb aquesta proposta s’ofereix a la ciutadania l’escenari
ideal per compartir la gran riquesa i diversitat cultural
present a Mataró.
Enguany el centre d’interès dels actes gira entorn de la
Salut, ja que Mataró ha estat des de fa anys un municipi
pioner en l’àmbit de la salut i la interculturalitat.

Programació general
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ACTIVITAT PER A DOCENTS I ESPAIS EDUCATIUS
Vermut-Presentació de la maleta de jocs
d’arreu del món
Dimecres 2 // 13 a 14 h

ACTIVITATS parlem de... Salut

MAIG
intercultural

Jornada formativa sobre l’atenció a la diversitat i el dol migratori
des de la perspectiva i l’experiència de serveis i professionals que
treballen amb la petita infància i les famílies.
Se centrarà en com el dol migratori incideix en la criança, la
salut mental i en general en el desenvolupament dels infants. La
jornada s’obrirà amb la ponència del Dr. Joseba Achotegui, metgepsiquiatra especialista en temes de salut mental i migració.
Destinat a professionals de la petita infància.
Informació i inscripcions www.fundaciomaresme.cat
Organitza: CDIAP del Maresme - Fundació El Maresme

DIÀLEG INTERCULTURAL. TAULA RODONA
La salut, un interès comú
Dijous 10 // 19 h

Biblioteca Antoni Comas. C/ d’Enric Prat de la Riba, 110

Tothom viu la salut de la mateixa manera? Ens comuniquem
igual quan anem al metge?... Aquesta i moltes altres qüestions es
plantejaran a la taula rodona amb quatre expertes de diferents
orígens culturals que intercanviaran perspectives i experiències.
Organitza: Assemblea de Creu Roja a Mataró
Col·labora: Ajuntament de Mataró

EL DEBAT / Parlem de salut
Dimecres 30 // 19 h

Sala d’actes de Can Palauet. C/ d’en Palau, 32

Debatem amb el Dr. Xavier de Balanzó i l’antropòleg Rafael Crespo
sobre l’aproximació de la salut i de la sanitat des d’una perspectiva
cultural i de la immigració en l’actualitat.
Una mirada des de dues perspectives i professionals molt
diverses i properes a la vegada.
Organitza: Ajuntament de Mataró
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Hi havia una vegada una família japonesa que es delia per tenir
un fill, tantes ganes en tenien que tant se valia si els sortia pelut o
pelat, ben gros o gras, petit o esquifit…
Tant ho desitjaven que un 5 de maig, per la festa del Kodomo, va
néixer l’Issun Boshi. Aquesta és la història de com un nen ben
estimat obre les ales i emprèn un viatge per conèixer el món.
Organitza: Biblioteques de Mataró – Ajuntament de Mataró
6

Biblioteca Antoni Comas. C/ d’Enric Prat de la Riba, 110

Després d’un tifó en una illa filipina, el mico Filós i la tortuga
Ballaruga decideixen replantar alguna palmera per tenir plàtans.
La tortuga no sap enfilar-se pel tronc i agafar els fruits. El mico
decideix ajudar-la però no tot és tan fàcil com sembla…
El mico i la tortuga és l’adaptació d’un conte tradicional filipí.
Organitza: Biblioteques de Mataró – Ajuntament de Mataró
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Una festa per a tothom on es podrà trobar menjar, activitats i
tallers tradicionals de les diverses cultures d’origen de famílies de
l’Escola Joan Coromines.
Un espai de trobada i intercanvi en el barri d’una ciutat diversa.
Organitza: AFA Joan Coromines
Col·labora: AMPA Anxaneta i AMPA Montserrat Solà

ACTIVITATS PER A TOTHOM
Cantem pel diàleg - Recitem Haikus
Dimecres 23 // 10.30 h
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Biblioteca Antoni Comas. C/ d’Enric Prat de la Riba, 110

Asmaa Aouattah ens obsequia amb un recull de contes de
persones de procedència amaziga i marroquina que viuen
a Catalunya, records màgics del país dels ancestres, d’ales
migrants, de somnis evaporats, de lluites per la vida i per la
dignitat. Presentació del llibre i unitat didàctica per treballar a
diferents espais.
Organitza: Biblioteques de Mataró – Ajuntament de Mataró

Recull de textos de dones del projecte “Totes Plegades” de
la Vocalia de Dones de l’AV de Rocafonda. Històries sobre la
migració, adaptades dramatúrgicament per Núria Parera.

DIÀLEG INTERCULTURAL. TAULA RODONA
La salut, un interès comú
Dijous 10 // 19 h

Divendres 18 // 11 h

Biblioteca Antoni Comas. C/ d’Enric Prat de la Riba, 110

Lloc: Teatre Monumental

ACTIVITATS PER A TOTHOM
Projecció de “Vaiana”
Dissabte 12 // 11 h

Contes i llegendes de països diferents del món adaptats per cada
grup de teatre escolar. Un transfons de treball en valors.

ACTIVITATS PER A TOTHOM
Matinal de jocs del món
Dissabte 26 // a partir de les 11 h

ACTIVITAT PER A TOTHOM
Iftar Popular
Dissabte 26 // a partir de les 21 h

Poliesportiu Municipal Eusebi Millan. C/ de Sant Cugat, 146
Durant el Ramadà, quan arriba el capvespre i es pon el sol, és
el moment del trencament del dejuni: l‘esmorzar o “Iftar”. Ho
celebrarem i coneixerem aquesta tradició conjuntament amb
altres activitats culturals promogudes per diverses entitats.
Organitza: Associació Arrissalah
Col·labora: AV de Pla d’en Boet

Sessió amb teatrí d’ombres i una altra part amb un conte
compartit amb les famílies sobre valors com ara l’ajuda, la
honestedat i la importància de la veritat per ser justos. Jugarem
amb la veu, el cos i les imatges per gaudir totes juntes d’una sessió
plena de creativitat.
Organitza: Biblioteques de Mataró – Ajuntament de Mataró

ACTIVITATS PER A TOTHOM
L’etern retorn. Presentació del llibre
Dijous 24 // 19 h

Mostra de Teatre Juvenil

Mostra de Teatre Infantil
Dimarts 22 // 18 h

Escoles Joan Coromines i Cor de Maria

Divendres 25 // 18 h

Escoles Joan Coromines, Germanes Bartomeu

Lloc: Foment Mataroní

Dimarts 22 // 18 h Escoles Cirera, Torre Llauder
Lloc: Institut Miquel Biada

Dilluns 28 // 18 h Escola Camí del Mig
Lloc: Institut Laia l’Arquera

16
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ACTIVITAT PER A TOTHOM
Mostra Intercultural de Cerdanyola
Diumenge 27 // a partir de les 10 h
Parc de Cerdanyola

Activitat representativa de les cultures que formen part del barri
de Cerdanyola. Podrem trobar tastets gastronòmics, desfilada
de vestits típics de diversos països, actuacions musicals variades
i espectacles de dansa. També hi haurà una plantada popular de
flors i plantes. En el marc de la festa major del barri. Cultura en
plena essència.
Organitza: TEC (Taula d’Entitats de Cerdanyola) - Comissió de
Festes de l’AV de Cerdanyola

CONTES DEL MÓN
Contes de l’Amèrica Llatina
Dimecres 30 // 18 h

Biblioteca Antoni Comas. C/ d’Enric Prat de la Riba, 110

Coneixerem molts jocs d’exterior i jocs d’interior procedents de
diferents parts del món per riure i passar-s’ho bé amb enginy
i habilitat. Enguany inclou proposta de jocs en línia a la sala
multimèdia.
Organitza: Espai Jove Rocafonda - El Palau / Biblioteques de
Mataró- Ajuntament de Mataró
Col·labora: Associació de Dones Gambianes Musu Kafo

Biblioteca Antoni Comas. C/ d’Enric Prat de la Riba, 110
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ACTIVITATS PER A TOTHOM
Mostra de Teatre Juvenil i Infantil
Del 18 al 25

Experiència pionera a Catalunya en què el teatre esdevé un
projecte educatiu de primer ordre dins l’horari lectiu dels centres
de primària i secundària.

Biblioteca Antoni Comas. C/ d’Enric Prat de la Riba, 110

Cantata de l’alumnat del Centre Sant Pau de Càritas amb
diferents cançons populars. Amb motiu de la celebració del 50è
aniversari de Càritas Mataró.Tot seguit, lectura en veu alta de
poemes Haikus elaborats per les alumnes del Projecte Totes
Plegades. Poesia com a pont de cultures.
Organitza: Càritas Interparroquial de Mataró – Centre Sant Pau
/Vocalia de Dones de Rocafonda de l’AV de Rocafonda- Projecte
Totes Plegades

CONTES DEL MÓN
A la Xina i aquí contes per compartir
Dimecres 23 // 18 h

9

Organitza: Direcció d’Ensenyament i Direcció de Cultura –
Ajuntament de Mataró
Col·labora: Servei Educatiu de Mataró

Jardins de l’Antic Escorxador
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El petit drac Liu Xiau long veu patir l’amiga Xen i la seva gent per
falta d’aigua. Ell i tres dracs més demanen a l’Emperador de Jade
que faci ploure.
Organitza: Biblioteques de Mataró – Ajuntament de Mataró

La Vaiana és la filla del líder d’una tribu amenaçada del Pacífic. Per
seguir la recerca dels avantpassats i la seva cultura s’aventura
sola al mar amb un porquet i un gall. Aviat coneix un personatge
peculiar que ho sap tot perquè ho té tatuat a la pell.
Dins el projecte CINC, Cinema Infantil en Català.
Aforament limitat.
Organitza: Biblioteques de Mataró – Ajuntament de Mataró
Suport: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

ACTIVITATS PER A TOTHOM
Festa de la interculturalitat. Escola i barri
Diumenge 6 // a partir de les 10.30 h

CONTES DEL MÓN
Aigua
Dimecres 16 // 18 h

Biblioteca Antoni Comas. C/ d’Enric Prat de la Riba, 110

Biblioteca Antoni Comas. C/ d’Enric Prat de la Riba, 110

Escola Joan Coromines. C/ de Sant Pere, 4
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CONTES DEL MÓN
Issun Boshi
Dimecres 9 // 18 h

Biblioteca Antoni Comas. C/ d’Enric Prat de la Riba, 110

La ciutat comptarà amb una maleta plena de jocs del món. Un
recurs pedagògic i màgic per a tothom. Per tal de conèixer com
funciona i els jocs que conté, es fa un vermut presentació per a
professionals de l’àmbit de l’educació formal i de lleure.
Cal inscripció prèvia.
Contacte: convivencia@ajmataro.cat
Organitza: Ajuntament de Mataró / Servei Educatiu de Mataró

CONTES DEL MÓN
El mico i la tortuga
Dimecres 2 // 18 h

24a JORNADA CDIAP DEL MARESME
Família immigrada: entendre per atendre
Dilluns 7 // De 9 h a 17 h
TecnoCampus de Mataró. C/ d’Ernest Lluch, 32

Biblioteca Antoni Comas. C/ d’Enric Prat de la Riba, 110

2

Amb la col·laboració de:

Vols saber d’on és la rateta presumida? Vols conèixer l’home que
va parlar amb la seva sort? Com s’ho va fer el mico per guanyar
al tigre i no ser devorat? Totes aquestes històries són contes
tradicionals de l’Amèrica Llatina, històries fantàstiques per
passar-s’ho bé o per explicar abans d’anar a dormir.
Organitza: Biblioteques de Mataró – Ajuntament de Mataró
17

EL DEBAT / Parlem de salut
Dimecres 30 // 19 h

Sala d’actes de Can Palauet. C/ d’en Palau, 32

i també heu de saber..

17è aniversari del campionat final del Juguem a l’aualé. Més de
700 alumnes de 6è participaran en aquesta celebració ja clàssica
de la ciutat.
Un bagul màgic de jocs del món apareix a la ciutat durant una
setmana, tot convidant a l’alumnat de 3r, 4t i 5è de primària a jugar
a jocs de diferents països del món.
Més activitats al voltant de la temàtica en la programació de la
Setmana de Salut i Dona
Del 18 al 31 de maig, visiteu a la Biblioteca Antoni Comas l’exposició
Frente al Espejo sobre dona immigrada i emprenedoria al barri
de Cerdanyola.
No us perdeu la programació especial de
Mataró Ràdio amb motiu del Maig Intercultural!
Trobeu-la especialment en els següents
programes: Altaveu, Educació dia a dia,
Pecatta Minuta, Maresmejant, El Mirador, El
Calidoscopi, La Conversa, Mataró al dia

