
Mirades i veus del català és una iniciativa de l’Espai Avinyó – Llengua i Cultura que s’ha dut a 

terme en col·laboració amb el Centre de Normalització Lingüística de Barcelona i la Plataforma 

per la Llengua. 

La inauguració coincideix amb el Dia Europeu de les Llengües (26 de setembre), iniciativa del 

Consell d’Europa iniciada l’any 2001 per celebrar la diversitat lingüística i promoure 

l’aprenentatge de llengües. http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/es-ES/Default.aspx 

Objectius de l’exposició i producció audiovisual: 

1. Fomentar l’ús social del català com llengua comuna de comunicació i cohesió social 

2. Reconèixer i valorar l’esforç de les persones immigrades que aprenen el català i en fan 

ús en el seu dia a dia 

3. Fer visible la diversitat de parlants  

4. Mostrar la riquesa de l’intercanvi cultural entre persones amb diferents trajectòries 

Recorregut temporal de l’exposició: 

• Inauguració de l’exposició a l’Espai Avinyó: 26 de setembre de 2013, 19h   

•        Exposició a l’Espai Avinyó de setembre a desembre 2013 

• Itinerància de l’exposició pels diferents districtes de la ciutat de Barcelona durant l’any 

2014 (CNL de Barcelona) 

• Itinerància de l’exposició per diferents municipis de Catalunya durant l’any 2015 

(Plataforma per la Llengua) 

Estructura: 

• 11 pantalles enrotllables (3 informatives, 7 amb testimonis) 

• 1 panell amb dues cares i un taulell (Cara A: Benvinguda; Cara B: Exercici interactiu;) 

• 4 vídeos de 6 minuts amb testimonis: Orígens, Descoberta, Fent xarxa i La meva veu, la 

meva mirada 

•        1 vídeo de divulgació de l’exposició  d’un minut 

• Pendents de crear un blog, amb canal youtube 

  



Continguts: 

Els continguts de l’exposició es presenten en diferents suports i des de perspectives 

complementàries: 

Pantalles enrotllables. El contingut segueix dos eixos: 

Tres plafons de context que mostren la diversitat de la societat catalana: Dades sobre 

població; sobre coneixement de la llengua i sobre l’activitat de les institucions 

promotores de la iniciativa 

Tres plafons amb testimonis, que des de la pròpia experiència fan evident els 

avantatges que el coneixement del català aporta als ciutadans d’arribada més recent i 

també, la riquesa que l’intercanvi de llengües i cultures aporta a la societat catalana: 

Motius per aprendre el català; Llengua i educació; Llengua i feina; Llengua i relacions 

socials; Les llengües a Catalunya; Compartint cultura; Conclusions en forma de 

piulades 

I jo que hi puc fer?: els visitants poden aportar la seva experiència, el seu punt de vista 

per consolidar el català com la llengua de la cohesió social entre ciutadans d’orígens 

diferents. 

Suport audiovisual: 4 vídeos de 6 minuts ”Un diàleg sobre la vivència del català com a llengua 

comuna” 

a) Orígens, l’arribada i el primer contacte amb la societat catalana 

b) Descoberta de la llengua, els diferents processos i camins seguits per aprendre el 

català; 

c) Fent xarxa dins la societat mitjançant la llengua: a la feina, a l’escola, amb els amics, 

etc.  

d) Mirades i veus: opinions i percepcions sobre la llengua.  


