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Vine i ens coneixerem! T’esperem!
Divendres, 1 de juny 2018
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Divendres, 1 de juny amb motiu del dia de l’Associacionisme Cultural obrirem les
portes perquè pugueu gaudir d’una jornada plena d’activitats mentre coneixeu de
primera mà el funcionament de l’Associació.
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Tothom hi és convidat. Us esperem a la nostra seu situada al carrer Providència 42,
al barri de Gràcia de Barcelona.
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Durant tot el matí (11 – 14h) :
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De les 11 a les 14h00: - Benvinguda i acollida dels assistents. Visita a l’Hotel
d’Entitats de Gràcia a on som ubicats i presentació de l’entitat i del seu treball.

De les 11 a les 14h00: - Benvinguda i acollida dels assistents. Visita a l’Hotel
d’Entitats de Gràcia a on som ubicats i presentació de l’entitat i del seu treball.

- Exposició a la Sala d’Actes.
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- Exposició i parada de llibres i material occità (samarretes, banderes, …).
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- Passi del documental “En viatge”, sobre la caminada de 1.300 quilòmetres que es
va fer l’any 2009 des de les valls occitanes d’Itàlia fins a la Vall d’Aran, per demanar
a l’UNESCO que la llengua occitana fos Patrimoni Mundial Immaterial de la
Humanitat.
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A les 13h00: Refrigeri amb vi i formatge occità.

A les 13h00: Refrigeri amb vi i formatge occità.

Aquest dia tothom que es faci soci de l’entitat tindrà un obsequi.
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