La vida en un món accelerat
Els vincles en l’entorn urbà
Del 13 d’octubre
a l’1 de desembre de 2022

CC Casa Golferichs,
CC Navas, CC Torre Llobeta,
CC El Sortidor i CC Vil.la Florida

Conferències
La Xarxa de Centres Cívics de Barcelona enceta
,
la tercera edició del programa
que va començar ara fa un any amb el Centre
Cívic Casa Golferichs.

La vida
en un món
accelerat

En aquesta ocasió, experts, docents i
investigadors de diverses disciplines conversaran
i compartiran el seu coneixement al voltant de
dos eixos temàtics que vertebren avui la nostra
experiència quotidiana a la ciutat: la vida en un
món accelerat i els vincles en l’entorn urbà.
Aquestes dues qüestions articulen un seguit
de xerrades que exploraran, des de diferents
mirades, com el temps i el seu control condicionen
la vida urbana contemporània. L’imperi de la
productivitat o l’acceleració de les nostres vides
són algunes de les causes i conseqüències de
determinades situacions de precarietat. Com
també ho és l’impacte que té un món estressant en
la salut física i mental d’una part de la ciutadania.
Al mateix temps, s’estan plantejant noves formes
de resistència com a reacció a aquest ritme de
velocitat imparable per tal d’imaginar altres futurs
possibles i avançar cap a ciutats més habitables i
que potenciïn els vincles i la vida en comunitat.
Seran un total de vint sessions repartides entre
cinc centres cívics. Amb la participació a cada
xerrada de dos convidats i un moderador, es vol
potenciar un format de conversa propera, fluida i
oberta a la participació. També hi col·laboraran
agents i entitats dels territoris on s’ofereixen les
trobades per contrastar la seva visió amb la dels
especialistes i experts.

El temps és salut?
L’acceleració de la vida sembla imposar-se cada
vegada amb més força. Però quin impacte té això en
la nostra salut? Les exigències de la lògica productiva,
que es manifesten en l’àmbit laboral —però que
sovint tenyeixen també les relacions personals—
acaben amenaçant el nostre benestar físic i mental.
Reflexionarem sobre les dinàmiques que ens hi
empenyen i exposarem estratègies per gestionar el
temps d’una manera saludable.

Participen: Assun Reyes i Núria Codina

CC Vil.la Florida

Dimarts, 29 de novembre - 19.00 h
Modera: Marta Ballesta

Ganduls: en defensa del temps
improductiu
La vagància i la peresa, tradicionalment
estigmatitzades en la nostra societat, poden ser
justament una forma de resistència a l’acceleració
imperant en el món actual. Davant l’imperi de la
productivitat, hi ha espai per a la insubmissió? La
mandra és revolucionària? Tractarem els usos del
temps que busquen boicotejar o fugir de la lògica de
la productivitat econòmica per fruir amb llibertat de
cada moment.

Participen: Daniel Gasol i Anna Pacheco

CC El Sortidor

Dijous, 13 d’octubre - 19.00 h
Modera: Marta Ballesta

CC Casa Golferichs

Dimarts, 8 de novembre - 19.00 h
Modera: João França

CC Torre Llobeta

Dijous, 17 de novembre - 19.00 h
Modera: João França

CC Vil.la Florida

Dimarts, 22 de novembre - 19.00 h
Modera: Marta Ballesta
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Imaginant temps futurs
El ritme accelerat ens dificulta tenir el temps i la
capacitat d’imaginar un futur diferent d’aquell que
sembla estar escrit. Com construirem un futur millor si
no imaginem els temps que vindran? El nostre model
de producció i consum perpetua un determinat model
social i econòmic? On podem trobar les escletxes
per imaginar un altre futur possible? Hi pensem amb
dues autores que ho aborden des de la cultura i la
tecnologia.

Participen: Layla Martínez i Carme Torras

CC Navas

Una mirada intercultural sobre el temps
El rellotge és un instrument que ens acompanya des de
temps antics. La seva manera de mesurar el temps és
tècnicament homogènia, però la vivència d’aquest bé
intangible no és, en absolut, universal. Aprofundirem
en el valor que diverses societats i cultures donen al
temps i com això en configura les quotidianitats.

Participen: Alberto Tarragó (Migrantour)
i Asmaa Aouattah

CC El Sortidor

Dijous, 27 d’octubre - 19.00 h
Modera: Marta Ballesta

Dimecres, 19 d’octubre - 18.30 h
Modera: João França

Els vincles
en l’entorn
urbà

CC Casa Golferichs

Dimarts, 22 de novembre - 19.00 h
Modera: João França

Moltes més coses que àvies
L’envelliment actiu reivindica l’escolta de les necessitats
i aspiracions de les persones grans i alhora en promou
la participació en els diferents àmbits de la societat.
Però fins a quin punt es respecta realment la seva
voluntat? En l’entorn familiar, sovint es veuen o bé
arrossegades a cobrir necessitats desateses per un
sistema ofegat de precarietat, o bé com una càrrega.
Escoltarem el seu testimoni i traçarem camins per
exercir un envelliment lliure i saludable.

Participen: Dolores Juliano i Elionor Sellés (Can 70)

CC Torre Llobeta

Dijous, 1 de desembre - 19.00 h
Modera: Marta Ballesta

Time is money: feina i precarietat
Viure en un món accelerat marca molt les nostres vides:
com treballem, com ens relacionem o el nostre estat
de salut física i mental. Quin és l’impacte d’aquesta
acceleració en les nostres condicions de treball? És la
precarietat, la que ens pren el temps? Què en fem, del
temps? L’estem destinant a coses que potser no són les
que ens fan estar bé? Buscarem respostes i, sobretot,
alternatives.

Participen: Eudald Espluga i Imma Cortés

CC Casa Golferichs

Dimarts, 29 de novembre - 19.00 h
Modera: João França

Com construir la memòria de barri

El pas inexorable del temps ens aboca implícitament
a decidir quina relació establim amb la memòria, tant
individual com col·lectiva. Ens acostarem a la tasca
dels arxius de proximitat i coneixerem projectes que
promouen la participació i contribució ciutadana en la
construcció d’un llegat col·lectiu sobre el qual escriure
el relat compartit del passat.

Participen: Iván Sánchez-Moreno (Grup d’Història
de Nou Barris) i Andrés Antebi (OVQ)

CC Torre Llobeta

Dijous, 20 d’octubre - 19.00 h
Modera: Marta Ballesta

Comunitats a foc lent

Des de sempre, la cuina ha estat un espai de trobada
on compartir, sobretot entre dones. Aquest espai i les
persones que l’ocupen no sempre tenen el prestigi
social que correspondria a un entorn tan ple de sabers
fonamentals per a la vida. Des dels fogons, pensarem
com la cuina pot ser un punt de partida per aportar
una mirada comunitària a les nostres vides i a la
nostra manera de relacionar-nos.

Participen: Marina Monsonís i Lucía Zaratti
Chevarría (Sindillar)

CC Vil.la Florida

Dimarts, 18 d’octubre - 19.00 h
Modera: João França

CC Navas

Dimecres, 26 d’octubre - 18.30 h
Modera: João França
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Comunitats digitals, comunitats reals

La trama urbana

En un món en què cada cop les tecnologies digitals
tenen un paper més important en les nostres vides, hem
de pensar les comunitats més enllà d’allò tangible,
intentant trobar els riscos i els avantatges d’aquestes
eines, i imaginar com articular-les de manera
comunitària. Pel seu impacte en les nostres vides i
perquè es construeixen sobre la base d’infraestructures
físiques, les comunitats digitals són reals.

Les ciutats s’impulsen i evolucionen de manera
diversa segons el pes de determinats factors socials,
geogràfics, culturals, econòmics o polítics. Partint
de Barcelona i del Pla Cerdà, reflexionarem sobre
els valors a partir dels quals es transformen les urbs,
tot posant l’accent en la necessitat que aquests
valors responguin a criteris d’equitat, inclusivitat i
sostenibilitat.

Participen: Efraín Foglia i Liliana Arroyo

Participen: Miquel Corominas i Marisol García

CC Navas

CC Casa Golferichs

Construir comunitats des dels marges

Una ciutat on càpiga tothom

La discriminació, l’estigma o els prejudicis empenyen
moltes persones als marges de la nostra societat i
generen situacions d’exclusió. Les persones, però, són
moltes més coses que les etiquetes que els posa la
societat, i a partir d’experiències relacionades amb la
salut mental i el sensellarisme, veurem com es poden
construir comunitats entre iguals trencant les idees
preconcebudes.

La ciutat és un reflex viu de com la societat, massa
sovint, s’ha organitzat ignorant-ne la diversitat. És tan
important com urgent crear entorns urbans que siguin
inclusius en totes les seves esferes. Analitzarem els
reptes pendents i apuntarem camins de transformació
cap a una ciutat sense barreres.

Dimecres, 9 de novembre - 18.30 h
Modera: João França

Participen: Saïd Khouja (Sant Joan de Déu)
i César Montero (Ràdio Nikosia)

CC El Sortidor

Dijous, 3 de novembre - 19.00 h
Modera: João França

Història del futur de la ciutat
Imaginar com volem que siguin les nostres ciutats és
també pensar com volem desplegar un determinat
projecte social i polític per a la ciutadania. Si
indaguem com s’han imaginat les ciutats al llarg de la
història, podrem reconstruir la història darrere de les
diferents visions urbanístiques. Ens ajudarà a entendre
la ciutat en què vivim i, sobretot, a reflexionar sobre
com volem que sigui.

Participen: José Luís Oyón i Magda Mària

CC Navas

Dimecres, 23 de novembre - 18.30 h
Modera: João França

Dimarts, 18 d’octubre - 19.00 h
Modera: Marta Ballesta

Participen: Diego Falconí i Marc Buxaderas

CC Vil.la Florida

Dimarts, 15 de novembre - 19.00 h
Modera: Marta Ballesta

Una ciutat on trobar-nos
Com podem avançar cap a una ciutat més habitable,
que potenciï els vincles i la vida en comunitat?
Partint de l’arquitectura i l’urbanisme feminista
com a motor del dret a la ciutat i la sostenibilitat,
així com d’iniciatives d’acció i intervenció social,
repensarem els espais públics i domèstics,
dibuixant fórmules per afavorir la convivència
i la col·laboració en l’entorn urbà.

Participen: Blanca Valdívia Gutiérrez (Col·lectiu
Punt 6) i David Juárez (Straddle3)

CC El Sortidor

Dijous, 20 d’octubre - 19.00 h
Modera: João França
Participen: Roser Casanovas (Col·lectiu Punt 6)
i Sandra Pardo (Fundació Pare Manel)

CC Torre Llobeta

Dijous, 3 de novembre - 19.00 h
Modera: Marta Ballesta
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Moderen

Participen

Marta Ballesta

Alberto Tarragó

Llicenciada en Humanitats i Periodisme, màster en Món Àrab
i Islàmic i postgrau en Direcció de Comunicació i Imatge
Corporativa. Ha treballat a Catalunya Ràdio, iCat FM,
RNE - Ràdio 4, la XTVL i, actualment, a betevé. També ha
estat professora col·laboradora del Màster de periodisme
i comunicació digital de la UOC, ha exercit en el tercer
sector i ha estat implicada en diversos projectes culturals,
especialment d’art urbà.

Migrantour és un projecte de turisme social i solidari que se
centra en les persones migrants perquè siguin acompanyants
interculturals i expliquin la seva cultura, la seva història
personal i la cara més invisible de Barcelona. Una ruta de
dues hores i mitja que realça la riquesa intercultural, mostra la
resiliència del Raval i lluita contra el racisme i l’estigma.

Periodista

João França
Periodista

Graduat en Humanitats i màster en Antropologia i Etnografia.
Treballa explicant històries de gent que s’organitza per
construir un món més habitable. Ha escrit Habitar la trinchera,
Retrats de la Barcelona comunitària i La PAH: manual de uso,
i ha dirigit El fil rosa, sobre el moviment LGTBI. És professor al
programa BaPIS de la UPF.

Coordinador de Migrantour de Barcelona i de projectes
de Cultura de Pau a Nexes Interculturals SCCL

Andrés Antebi

Antropòleg urbà i documentalista
Des del 1999 coordina l’Observatori de la Vida Quotidiana
(OVQ), una organització interdisciplinària situada a Barcelona
que treballa per la confluència entre la recerca social i les arts
gràfiques i visuals. Ha estat professor d’Etnografia Urbana i
Visual a Elisava (UPF) i forma part de GRECS (Grup de Recerca
sobre Exclusió i Control Social), de la Universitat de Barcelona.

Anna Pacheco

Periodista i escriptora
Posa el focus en temes socials, feminismes i cultura popular
amb perspectiva de classe i de gènere. Els seus textos s’han
publicat en mitjans com VICE, PlayGround, La Marea,
Público i El País. Al pòdcast Carne Cruda, ha aprofundit
en l’ètica del treball en el capitalisme tardà. Actualment és
copresentadora del Ciberlocutorio, a Radio Primavera Sound,
i col·labora amb el programa Planta baixa (TV3). També
ha participat en diverses antologies i és autora de Listas,
guapas, limpias, la seva primera novel·la.

Asmaa Aouattah
Escriptora i activista

Autora del llibre de contes L’etern retorn i del poemari Entre
cendra i foc. Hi parla sobre la migració i sobre la seva
terra, el Rif. És llicenciada en Filosofia i treballa com a agent
d’igualtat al Consell Comarcal del Maresme, on viu des de
fa més de quinze anys.

Assun Reyes Camps

Metgessa de família jubilada, activista pels drets socials
Nascuda a Barcelona el 1955, metgessa de família a Sant
Cugat del Vallès i a Rubí durant quaranta anys. Activista
política (PSUC, ICV, Comuns) i social (Marea Blanca
Catalunya i Sant Cugat, Refugiats Benvinguts, PAH...).
Membre del FoCAP (Fòrum Català d’Atenció Primària) i de la
FCCSM (Fundació Congrés Català de Salut Mental).

Blanca Valdivia Gutiérrez
(sessió del 20 d’octubre / El Sortidor)

Sociòloga urbana i integrant del Col·lectiu Punt 6
El Col·lectiu Punt 6 és una cooperativa d’arquitectes,
sociòlogues i urbanistes de procedències diverses amb quinze
anys d’experiència local, estatal i internacional. Treballen
per repensar els espais domèstics, comunitaris i públics
perquè promoguin la diversitat social sense discriminacions ni
jerarquies; des d’una perspectiva de gènere interseccional,
a través de la participació i l’acció comunitària i fomentant
la sostenibilitat i l’economia social, solidària i feminista.
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Carme Torras

Efraín Foglia

Premi Nacional de Recerca 2020 per les contribucions a
la robòtica social i assistencial. Vicepresidenta del Comitè
d’Ètica del CSIC. Les seves novel·les La mutació sentimental
—premis Pedrolo i Ictineu—, Enxarxats —premi Ictineu— i
el recull de relats Estimades màquines aborden dilemes ètics
suscitats per la intel·ligència artificial i la robòtica.

Dissenyador d’interaccions digitals, investigador i docent.
El seu treball se centra en la intersecció entre el disseny,
l’activisme ciutadà i les tecnologies a la xarxa. Doctor en
Belles Arts per la Universitat de Barcelona, forma part del
Grup de Recerca en Cultura i Comunicació Digital de la
Universitat Oberta de Catalunya, on és professor de disseny i
comunicació.

Professora de Recerca a l’Institut de Robòtica (CSIC-UPC)
i escriptora de ciència-ficció

César Montero

Membre de guifi.net / exo.cat / xrcb.cat i professor i
investigador de la UOC

Membre de Ràdio Nikosia

Elionor Sellés

Nikosia és un dispositiu, un col·lectiu i una associació formada
per persones amb itineraris medicalitzats de patiment i sense
hi ha artistes, economistes, filòlegs, escriptores, poetes,
dietòlegs, professionals del dubte, psicòlegs, educadors,
antropòlegs i un llarg etcètera. És plaça oberta, plaça pública,
plaça íntima; transitada, múltiple, refugi porós, permeable,
amb una tendència constant i alegre a l’exogàmia.

Representant de Can 70
Aquesta professora jubilada és membre activa de Can 70,
grup sènior integrat a la cooperativa d’habitatge Sostre
Cívic, que pretén construir una alternativa al model actual
d’envelliment i proposa el cohabitatge en cessió d’ús com a
model ideal per viure una vellesa activa i conscient tot evitant
l’aïllament i la soledat.

Daniel Gasol

Eudald Espluga

Artista i doctor per la Universitat de Barcelona, qüestiona els
discursos dominants sobre identitat, treball, classe o consum,
que converteix en formes de ficció o realitat. Recentment ha
publicat Art (in)útil: Sobre com el capitalisme desactiva la
cultura i ha presentat Orden público: vagos, maleantes y
peligrosidad social a la Galeria Chiquita Room.

Girona, 1990. Llicenciat en Filosofia i màster en
Comunicació i Estudis Culturals per la Universitat de Girona.
Ha col·laborat en mitjans com ICON, El Salto, PlayGround,
Vice, RAC1 o Núvol. És autor dels assajos No seas tú mismo
(2021), Rebeldes (2021) i Las pasiones ponderadas (2015).

Treballador cultural

David Juárez

Arquitecte i membre fundador de Straddle3
Straddle3 és un col·lectiu de Barcelona que treballa temes
d’arquitectura i ciutat des d’una perspectiva crítica i inclusiva.
Ha desenvolupat projectes d’habitatge social, processos de
participació ciutadana sobre recuperació de teixit industrial
i cultural, intervencions col·laboratives en espais i edificis
públics, o construcció d’edificis a partir de materials reciclats.

Diego Falconí

Advocat especialitzat en drets humans i doctor en Teoria
de la Literatura i Literatura Comparada.
Director editorial de la revista Iuris Dictio i codirector del
grup Intertextos entre el Dret i la Literatura. Membre del grup
Cos i Textualitat, de la UAB. Les seves línies d’investigació
giren entorn del comparativisme i l’anàlisi literària, el dret i la
normativitat, els estudis gais, lèsbics i queer, les teories post- i
descolonials i els estudis andins, àrees en què té diverses
publicacions individuals i en coautoria. És premi Casa de las
Américas 2016 en la categoria d’assaig.

Dolores Juliano
Antropòloga social

Nascuda a l’Argentina el 1932, el cop d’estat del 1976
la va obligar a exiliar-se i es va establir a Barcelona, on va
ser professora d’Antropologia de la Facultat de Geografia
i Història fins que es va jubilar, el 2001. Ha publicat
nombrosos estudis sobre antropologia de l’educació,
moviments migratoris, minories ètniques, gènere i exclusió
social. El 2010 va rebre la Creu de Sant Jordi.
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Assagista i periodista cultural

Imma Cortés

Metgessa especialista en Salut Pública, doctora en
Metodologia de la Recerca Biomèdica i Salut Pública.
La seva trajectòria professional s’ha centrat en l’àmbit de la
salut i el treball, abordant tant des de la pràctica professional
com de la recerca temes com l’atur, la inestabilitat laboral,
la qualitat i precarietat del treball i els factors de risc
psicosocial, sempre tenint en compte les desigualtats en salut,
especialment les de gènere. Actualment és cap del Servei de
Salut i Treball de l’Agència de Salut Pública de Barcelona

Iván Sánchez-Moreno

Doctor en Història de la Psicologia i integrant del Grup
d’Història de Nou Barris
El Grup d’Història de Nou Barris va ser creat al Centre
Cívic Can Basté l’any 1995 per difondre la història local
entre veïnes i veïns del districte. L’han integrat persones
de diversa índole acadèmica (historiadors, antropòlegs,
periodistes, arqueòlegs, professors), que han fet conferències,
exposicions, taules rodones, itineraris guiats i publicacions.

José Luís Oyón

Catedràtic de la UPC
Ha dedicat la seva activitat a la història urbana. La seva
producció editorial mostra un marcat interès per la ciutat en
el pensament anarquista. És autor de La quiebra de la ciudad
popular i de La ciudad en el joven Reclus 1830-1871 i ha
coeditat Autoconstrucción: por una autonomía del habitar.
Escritos de John F. C. Turner sobre vivienda, urbanismo,
autogestión y holismo.
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Layla Martínez

Marisol García

Editora a l’editorial independent Levanta Fuego i escriptora.
Ha publicat l’assaig Utopía no es una isla (Episkaia, 2019)
i la novel·la Carcoma (Amor de Madre, 2021). Ha impartit
tallers sobre literatura de terror i sobre arquetips femenins
del mal, i ha coordinat cicles de cinema sobre terror social
i sobre la utopia al cinema. Actualment treballa en la seva
segona novel·la.

Les seves investigacions se centren en la ciutadania i les
pràctiques ciutadanes, les ciutats i la governança urbana. Ha
estat professora visitant en diverses universitats internacionals.
És autora de més de cent publicacions i membre del grup
d’investigació Creativitat, Innovació i Transformació Urbana
(CRIT-UB).

Escriptora i editora

Liliana Arroyo Moliner

Doctora en Sociologia i investigadora de l’Institut
d’Innovació Social d’ESADE
Experta en transformació digital i impacte social. Actualment
investiga quin xoc social tenen les eines digitals en la
manera de fer, de sentir i de relacionar-se. Escriu a l’Ara i
El Periódico, entre d’altres, i ha col·laborat a RAC1 i TV3.
Recentment ha publicat Tú no eres tu selfi: 9 secretos digitales
que todo el mundo vive pero nadie cuenta (Editorial Milenio,
2020).

Lucía Zaratti Chevarría

Activista del sindicat Sindihogar/Sindillar
Sociòloga de professió nascuda a La Paz (Bolívia), de
pare italià i mare boliviana, va arribar a Barcelona fa tres
anys. Coordina el projecte d’economia feminista Saberes
y Sabores a Sindillar, el primer sindicat independent de
Treballadores de la Llar i de les Cures creat a Barcelona amb
perspectiva de gènere, classe i raça.

Magda Mària

Doctora arquitecta, professora de Projectes
Arquitectònics de la UPC i corresponsable del Grup de
Recerca HABITAR
Ha desenvolupat diversos projectes de recerca amb
finançament públic sobre la reutilització adaptativa d’edificis
i espais urbans. És fundadora i sòcia de Metamorfosi
Arquitectes, SLP.

Marc Buxaderas
Actor i humorista

És un noi de 23 anys que el 2016 va crear el projecte
“Posa un discapacitat a la teva vida” a partir d’una reflexió
sobre per què la gent feia “barbaritats” com les que relata
en els seus monòlegs. A través de xerrades a escoles i
instituts i espectacles propis, vol transmetre un missatge de
normalització vers la discapacitat.

Marina Monsonís
Artista visual

Treballa amb processos híbrids i heterogenis de transformació
social arrelats als territoris, en projectes col·lectius, comunitaris
i pedagògics que relacionen les ciències del mar, el disseny
basat en el lloc, la gastronomia, el grafit, la geografia
radical, l’etnografia i la memòria crítica, oral i gestual. És
coautora de La cocina situada: Un diccionario ilustrado para
la soberanía alimentaria.
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Catedràtica de Sociologia Urbana de la Universitat
de Barcelona

Miquel Corominas

Arquitecte i catedràtic d’Urbanisme a l’ETSAB
Premi extraordinari de doctorat per la tesi Suelo, técnica e
iniciativa, en los orígenes del Ensanche de Barcelona, és
autor de diverses publicacions, exposicions i conferències
sobre Cerdà i l’Eixample. Ha estat arquitecte municipal de
l’Ajuntament de Barcelona i, des del 2010, imparteix un curs
NY-BCN, on es comparen els eixamples de les dues ciutats.

Núria Codina

Psicòloga, investigadora i docent
Doctora en Psicologia, investigadora, professora i
directora del Departament de Psicologia Social i Psicologia
Quantitativa de la Universitat de Barcelona. Investiga la
gestió psicosocial del temps (activitats de lleure, activitat física
o procrastinació) en relació amb el benestar psicosocial i el
desenvolupament personal i social.

Roser Casanovas

(sessió del 3 de novembre / Torre Llobeta)

Arquitecta i integrant del Col·lectiu Punt 6
Vegeu la informació de Blanca Valdivia Gutiérrez.

Sandra Pardo

Presidenta de la Fundació Pare Manel
Sociòloga i educadora social amb trajectòria professional
vinculada al món social en diversos àmbits i sectors.
Actualment, és responsable del Programa Immigració de
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i presidenta de la
Fundació Pare Manel i l’Associació Llegat Jaume Botey i Vallès.

Saïd Khouja

Persona resident al Centre Residencial d’Inclusió
Creu dels Molers, de Sant Joan de Déu Serveis Socials
Barcelona
El CRI Creu dels Molers és un centre residencial d’inclusió
en el qual viuen homes i dones en situació de sensellarisme.
Al centre es cobreixen les seves necessitats bàsiques, alhora
que se’ls fa un acompanyament integral, i especialment en
inserció laboral, perquè puguin recuperar la vida autònoma.
El 2021 es van acompanyar 90 persones.
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Calendari
OCTUBRE
Dijous, 13 d’octubre – 19.00 h
Ganduls: en defensa del temps improductiu

CC El Sortidor

Dimarts, 18 d’octubre – 19.00 h
La trama urbana

CC Casa Golferichs

Dimarts, 18 d’octubre – 19.00 h
Comunitats a foc lent

CC Vil·la Florida

Dimecres, 19 d’octubre – 18.30 h
Imaginant temps futurs

CC Navas

Dijous, 20 d’octubre – 19.00 h
Com construir la memòria de barri

CC Torre Llobeta

Dijous, 20 d’octubre – 19.00 h
Una ciutat on trobar-nos

CC El Sortidor

Dimecres, 26 d’octubre – 18.30 h
Comunitats a foc lent

CC Navas

Dijous, 27 d’octubre – 19.00 h
Una mirada intercultural sobre el temps

CC El Sortidor

NOVEMBRE
Dijous, 3 de novembre – 19.00 h
Una ciutat on trobar-nos

CC Torre Llobeta

Dijous, 3 de novembre – 19.00 h
Construir comunitats des dels marges

CC El Sortidor

Dimarts, 8 de novembre – 19.00 h
Ganduls: en defensa del temps improductiu

CC Casa Golferichs

Dimecres, 9 de novembre – 18.30 h
Comunitats digitals, comunitats reals

CC Navas

Dimarts, 15 de novembre – 19.00 h
Una ciutat on càpiga tothom

CC Vil·la Florida

Dijous, 17 de novembre – 19.00 h
Ganduls: en defensa del temps improductiu

CC Torre Llobeta

Dimarts, 22 de novembre – 19.00 h
Ganduls: en defensa del temps improductiu

CC Vil·la Florida

Dimarts, 22 de novembre – 19.00 h
Imaginant temps futurs

CC Casa Golferichs

Dimecres, 23 de novembre – 18.30 h
Història del futur de la ciutat

CC Navas

Dimarts, 29 de novembre – 19.00 h
El temps és salut?

CC Vil·la Florida

Dimarts, 29 de novembre – 19.00 h
Time is money: feina i precarietat

CC Casa Golferichs

DESEMBRE
Dijous, 1 de desembre – 19.00 h
Moltes més coses que àvies
14

CC Torre Llobeta
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Xerrades i conferències
de la Xarxa de Centres Cívics

CENTRES PARTICIPANTS

CC Casa Golferichs

Gran Via de les Corts Catalanes, 491
933 237 790 - 08015 Barcelona
Dimarts, a les 19.00 h
Segueix les sessions a youtube.com/ccgolferichs

CC El Sortidor

Plaça del Sortidor, 12
934 434 311 - 08004 Barcelona
Dimecres, a les 18.30 h

CC Navas

Ptge. Doctor Torent, 1 (amb Navas de Tolosa, 312)
933 493 522 - 08027 Barcelona
Dimecres, a les 18.30 h
Segueix les sessions a youtube.com/centrecivicnavas

CC Torre Llobeta

Santa Fe, 2
933 585 614 - 08031 Barcelona
Dijous, a les 19.00 h

CC Vil.la Florida

Muntaner, 544
932 546 265 - 08022 Barcelona
Dimarts, a les 19.00 h

Activitats gratuïtes i amb inscripció prèvia.
Consulta les sessions de cada centre
que s’emetran en streaming a:
barcelona.cat/centrescivics
www.

@CcivicsBCN

CentresCivicsBCN

#ArgumentaBCN

Les dades contingudes en
aquest programa són correctes
el 22 de setembre de 2022.
Tota la informació al web.

DL B 18736-2022

CENTRES CÍVICS,
CENTRES CULTURALS

