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MATARÓ 2019
Activitats en commemoració del

21 de maig

Dia Internacional de la Diversitat Cultural
El Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència
promou aquest programa d’activitats en motiu de la
celebració del dia 21 de maig, Dia Mundial de la Diversitat
Cultural.
Amb aquesta proposta s’ofereix a la ciutadania l’escenari
ideal per a compartir la gran riquesa i diversitat cultural
present a la nostra ciutat.
Enguany el centre d’interès dels actes gira entorn l’art, com
a eina de transformació social, ja que Mataró té una gran
riquesa i diversitat d’artistes de procedències diferents.

ACTIVITATS
Parlem... d’

ART

i transformació social
EXPOSICIÓ
Escoles d’altres mons
Del 2 al 30 de maig
Biblioteca Antoni Comas. C/ D’Enric Prat de la Riba, 110
A partir de 50 fotografies de Kim Manresa ens apropem a escoles,
mestres i alumnes de més de 30 països d’arreu del món.
Visites lliures en grup. Cal inscripció prèvia
Contacte: convivencia@ajmataro.cat
Organitza: Ajuntament de Mataró
Col·labora: Diputació de Barcelona

ACTIVITATS GENERALS
ACTIVITAT PER A TOTHOM
Festa de la interculturalitat. Escola i barri
Diumenge 5 de maig // a partir de les 10.30 h
Escola Monserrat Solà. Plaça dels Alocs, 1
Una festa per a tothom. Hi podeu trobar menjar, activitats i tallers
tradicionals de les diverses cultures d’origen de famílies de les
escoles del barri. Un espai de trobada i intercanvi en el barri
d’una ciutat diversa.
Organitza: AMPA Monserrat Solà
Col·labora: AMPA Anxaneta, AFA Joan Coromines

HORA DEL CONTE
De conte a conte i al món dona la volta
Dimecres 8 de maig // 18h
Biblioteca Antoni Comas. C/ D’Enric Prat de la Riba, 110
Va sortir de casa amb la motxilla buida i caminant, caminant,
s’anava omplint d’històries. Contes del nord i del sud, de l’est
i de l’oest. Uns venien del fred, altres, de la calor, del mar, de
les muntanyes... I totes parlaven de tu, de mi, de nosaltres i de
vosaltres. Les voleu escoltar?
A càrrec de Mercè Rubí
Organitza: Biblioteques de Mataró – Ajuntament de Mataró

Divendres 3 de maig // 19 h
Cafè del Mar. C/ Santa Rita, 1
Debatrem amb l’artista grafiter d’art urbà Mohamed L’Ghacham i
l’escriptora Lolita Bosch, sobre l’aproximació de l’art des de dues
perspectives professionals molt diverses i properes a la vegada.
Organitza: Ajuntament de Mataró

ACTIVITAT PER A TOTHOM
Viu l’art al carrer
Dissabte 4 de maig // a partir de les 10 h
Carrer Santiago Rusiñol
Activitat representativa de l’art urbà, on podrem gaudir en directe
de la creació d’una de les obres d’en Mohamed L’Ghacham.
A més a més, durant aquesta jornada es realitzarà: un taller de
rap, un concurs de rap, un taller de percussió i un de maquillatge
africà. Finalment, podrem gaudir d’un taller i exhibició de break
dance a càrrec d’Ivan Sier, i d’un recital de haikus musicats.
Organitza: Ajuntament de Mataró
Col·labora: Xarxa d’Espais Joves de Mataró, Escola Municipal
de Música, AV de Rocafonda-l’Esperança-Ciutat Jardi-Valldeix,
Versembrant

EXPOSICIÓ
Rocafonda és bella

DIÀLEG INTERCULTURAL. TAULA RODONA
Art i transformació, visions culturals de Mataró

Del 6 al 21 de maig

Dijous 16 de maig // 19 h

Centre Cívic de Rocafonda. C/ Santiago Rusiñol, 17-23
Una exposició elaborada per l’alumnat de l’Institut Les Cinc
Sénies, inspirada en el treball de l’artista Mariah Reading, sobre
medi ambient, residus i barri.
Organitza: Institut Les Cinc Sénies
Col·labora: Associació Veïnal de Rocafonda- l’Esperança-Ciutat
Jardi- Valldeix

ACTIVITAT PER A TOTHOM
Mostra Intercultural de Cerdanyola

Divendres 17 de maig // de 17 a 19 h

Diumenge 2 de juny // a partir de les 10 h

Biblioteca Antoni Comas. C/ D’Enric Prat de la Riba, 110
Veniu a gaudir d’una tarda de tallers per conèixer l’Índia i la tasca
de la Fundación Vicente Ferrer: podreu fer un rangoli solidari,
jugar amb un memory de comerç just o fer-vos una guardiola.
Organitza: Biblioteques de Mataró – Ajuntament de Mataró
Col.labora: Fundación Vicente Ferrer

Parc de Cerdanyola
Activitat representativa de les cultures que formen part del barri
de Cerdanyola. Podrem trobar tastets gastronòmics, actuacions
musicals variades i espectacles de dansa. En el marc de la festa
major del barri. Cultura en plena essència.
Organitza: Ajuntament de Mataró - TEC (Taula d’Entitats de
Cerdanyola) - Comissió de Festa Major.

ACTIVITAT PER A TOTHOM
Iftar Popular
Dissabte 18 de maig // a partir de les 19.30 h
Pista esportiva 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”. Anirem a
celebrar-ho i conèixer aquesta tradició conjuntament amb altres
activitats culturals promogudes per diverses entitats.
Organitza: Associació Arrissalah
Col·labora: AV de Pla d’en Boet i Ass. Hidaya

ACTIVITAT PER A TOTHOM
Hora del conte
Contes d’aquí i d’allà
Dimecres 22 de maig // 18h

Biblioteca Antoni Comas. C/ D’Enric Prat de la Riba, 110
Després d’observar les fotografies de l’exposició, si tu fossis en
Kim Manresa, què fotografiaries de la teva escola?
Organitza: Biblioteques de Mataró – Ajuntament de Mataró

ACTIVITAT PER A TOTHOM
Tarda de Comparses

ACTIVITATS PER A TOTHOM
Matinal de jocs del món a l’antic Escorxador

Diumenge 12 de maig // 17.30 h

Dissabte 25 de maig // d’11 a 13 h

Casal Nou L’Aliança de Mataró, Carrer Bonaire 25
Si et vas quedar amb més ganes, ara tens l’ocasió de passar una
tarda molt carnavalera amb la Comparsa de Mataró Cenizas i la
Comparsa Gaditana de Barcelona Los marea.
Organitza: Cita Flamenca Mataró
Col·labora: Casal Aliança
Preu: Entrada 5 euros

Biblioteca Antoni Comas. C/ D’Enric Prat de la Riba, 110
Gaudirem de dos espais de joc: un d’exterior i un d’interior, amb
jocs procedents de diferents indrets del món.
Organitza: Ajuntament de Mataró – Biblioteques de Mataró
Col·labora: Espai Jove Rocafonda i Associació de Dones
Africanes Musu Kafo.

Dissabte 11 de maig // 11 a 13 h

Biblioteca Antoni Comas. C/ D’Enric Prat de la Riba, 110
Com es viu l’art en altres països? Què simbolitza l’art per a les
diferents cultures? Aquesta i moltes altres qüestions es plantejaran
a la taula rodona amb quatre expertes de diferent orígens
culturals, que intercanviaran perspectives i experiències.
Organitza: Assemblea de Creu Roja a Mataró
Col·labora: Ajuntament de Mataró

ACTIVITAT PER A TOTHOM
Taller a la biblio

Biblioteca Antoni Comas. C/ D’Enric Prat de la Riba, 110
Què passa quan hi ha algú que és diferent? Una cadena de fets
que ens trasllada a les pors d’acostar-nos a qualsevol persona o
animal que és diferent; i el conte d’un soldat que arriba a un poble
en plena guerra i afamegat, decideix fer la sopa de pedres on la
solidaritat serà l’ingredient principal.
A càrrec de Raig de Sol Contes
Organitza: Ajuntament de Mataró – Biblioteques de Mataró

ACTIVITAT PER A TOTHOM
Espai creatiu

Amb la col·laboració de:

I també heu de saber...
18è aniversari del Campionat final del
Juguem a l’Aualé
Més de 800 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 3er, 4rt i 5è de primària
a jugar a jocs de diferents països del món

www.mataro.cat/convivencia
Facebook Ajuntament de Mataró

Twitter @matarocat

#maigintercultural

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

