
    

    

Projecte social: Explica’ns 

El funcionament del programa "Explica'ns" està basat en trobades sobre temàtiques 

quotidianes de persones de cultures diverses amb l'objectiu de promoure el coneixement i 

l'ús del català i la integració social. Els resultats previstos seran la interacció entre les persones 

participants, l'intercanvi cultural i lingüístic i l'apropament de persones nouvingudes al moviment 

ateneístic.  

El projecte serà dut a terme paral·lelament per un mínim de dos ateneus. Cada ateneu 

organitzarà 3 trobades amb la participació de persones originaries de diferents cultures, inclosa 

la cultura catalana, que poden estar representades per unitats familiars, colles d'amics o veïns. 

Es recomana que el número de participants per sessió sigui de 10 persones i que aquestes 10 

persones participin a les 3 sessions que es facin al mateix ateneu.  

Aquestes trobades promouran l'intercanvi cultural amb l'ús del català com a llengua 

vehicular i versaran sobre temàtiques quotidianes per promoure l'intercanvi entre cultures 

diverses. Les sessions es desenvoluparan amb una durada aproximada de dues hores. Hi 

haurà un dinamitzador, membre de cada ateneu participant, per cada sessió. A cada sessió hi 

haurà una presentació dels assistents mitjançant una dinàmica grupal breu.  

A partir del tema específic de les sessions, els participants aportaran el seu punt de vista i 

el compartiran tot explicant-ne les curiositats i la història, rerefons social, vivències vinculades 

amb la resta del grup. El dinamitzador s'encarregarà d'acompanyar l'activitat. Quan tots els 

participants hagin fet la seva aportació hi haurà una posada en comú o intercanvi informal 

d'impressions sobre la temàtica. 

Les temàtiques de les sessions podran ser escollides entre els següents temes: 

- Contes i tradició oral  

- Balls i danses  

- Festes, tradicions i cultura popular 

- Religió i creences    

- Història   

 

Com a cloenda del projecte s'organitzarà una trobada lúdica i festiva entre els ateneus i les 

persones que hi hagin participat, en la qual es tractarà la temàtica gastronòmica. La cloenda es 

realitzarà a la seu d'un dels ateneus participants. 

Cada entitat organitzadora podrà gaudir d’una quantitat econòmica per al 

desenvolupament del projecte al seu ateneu i la coordinació de la festa de cloenda. 


