Can Ricart

Obrim
Can Ricart
amb una pila
d’activitats,
tallers i
espectacles
per a tothom

COM ARRIBAR-HI:

Can Ricart: C/ Marroc
(Entre Bilbao i Espronceda)
Poblenou (L4) / Bac de Roda (L2)
Bus 7 / 40 / 42 / 71
Tramvia línia T4 - Parada Fluvià

AMB LA PARTICIPACIÓ DE:

Vine a la Festa
de Linguamón!
Diumenge 16 de maig al Poblenou
D’11 h a 14 h

www.linguamon.cat
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Els espais de la festa:
1. La veu dels nadons
2. Contes de la Mediterrània
3. La ca(p)sa de les llengües
4. Acosta’t a l’Índia
5. Un mar especial
6. El drac del Japó
7. Contes i cançons de l’Àfrica

La veu dels nadons

Acosta’t a l’Índia

Cançons i petits jocs de falda en tagal i català,

Descobrim les lletres de l’alfabet sànscrit de l’Índia a

que estimulen els sentits i us faran gaudir de la

través de l’estampació amb tampons artesanals.

musicalitat d’una de les llengües de les Filipines.
Per a infants de 0 a 3 anys

Per a totes les edats
D’11 h a 12 h

D’11 h a 11.30 h i de 12 h a 12.30 h

Contes de la Mediterrània

Un mar especial
Taller de plàstica que ens permetrà viatjar per les

Fa molts anys, el vaixell d’un comerciant grec es

llengües, fent servir els ingredients i les espècies

va enfonsar a la costa catalana i va haver d’arribar

que trobem a totes les cuines de la Mediterrània.

nedant fins a la platja. L’única manera que se li va
ocórrer per sobreviure va ser explicant tots els
contes que havia après en els seus viatges.

Per a totes les edats
De 12 h a 13 h

Per a totes les edats
D’11.30 h a 12 h i de 12.30 h a 13 h

El drac del Japó
La mitologia japonesa ens explica com el país va

La ca(p)sa de les llengües
La llengua és reflex d’una cultura i, fins i tot, d’una
manera d’entendre el món. La Casa de les Llengües
serà un espai cultural obert a tothom, que acollirà
els parlants de tots les llengües i en reconeixerà

arribar a ser un conjunt d’illes i com plegades fan
un drac. Jugarem amb les lletres japoneses per
vestir el drac i fer-ne un collage.
Per a totes les edats
De 12 h a 13 h

la seva singularitat. A partir d’aquesta idea, el taller
pretén que cadascú doni la seva visió sobre com ha
de ser la Casa de les Llengües. Amb les aportacions
de tothom construirem la futura seu.
Per a totes les edats
CARRER DEL MARROC

D’11 h a 13 h

Contes i cançons de l’Àfrica
Ens apropem a les llegendes, cançons i danses
d’origen mandinga.
Per a totes les edats
De 13.30 h a 14.30 h

PARC DEL CENTRE
DEL POBLENOU
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