
Àlbums il·lustrats, 
llibres, documentals, 
instal·lacions, converses 
amb escriptors... ens 
apropen, mitjançant 
l’empatia, a noves 
maneres de gestionar 
els conflictes.
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Disseny Jana Martínez

Entre setembre i gener,  
a la Biblioteca del Mil·lenari, 
els centres d’ensenyament, les 
llibreries i altres espais de la 
ciutat, ens apropen a l’habitatge 
digne i l’urbanisme sostenible 
amb múltiples activitats.

I ho fem per mitjà d’un fil conductor: els àlbums 
il·lustrats. Llibres en què les il·lustracions i el text es 
donen la mà per parlar-nos des del llenguatge de 
les emocions.

S’han programat activitats en múltiples formats 
amb relació a tres eixos temàtics.

· Memòria Històrica, Persones Refugiades,  
Exiliades i Desplaçades 

De febrer a juny del 2010

· Dret a l’Habitatge i a la Ciutat 
De setembre del 2010 a febrer del 2011

· El Respecte a la Diversitat 
De febrer a juny del 2011

Cada eix disposa d’una Guia de recursos que 
recull el fons bibliogràfic ampliat de la Biblioteca i 
ens proposa àlbums il·lustrats, novel·les, exposici-
ons i materials per aprofundir-hi al nostre gust.

Dret a l’Habitatge i a la Ciutat, a més, disposa 
d’un Quadern d’experiències que ens apropa a 
les diverses iniciatives que es presenten durant el 
període programat.

Des de la Biblioteca del Mil·lenari, 
centres d’ensenyament i altres espais 
de la ciutat, infants, joves i famílies ens 
endinsem en la construcció de la pau.

!

!

Més de  
8.000 persones han participat en el Bibliomón entre 

febrer i juny  
del 2010

Recursos per a un món millor

Construcció de pau: 
Dret a l’Habitatge i a la Ciutat

De setembre del 2010 a gener del 2011



!

L’urbanisme ens apropa o ens distancia, 
ens transmet una concepció determina-
da de la societat: del treball, de les rela-
cions entre gèneres, del tractament a la 
infància. Pot provocar conflictes socials o 
pot apaivagar-los.

Participant en les activitats del Bibliomón 
podràs descobrir la capacitat de les perso-
nes per influir en el seu medi urbà i transfor-
mar-lo en un espai de convivència en pau. 
El nostre entorn condiciona l’univers en 
què es desenvolupen els infants i es jubi-
len els grans. 

El Bibliomón mostra iniciatives que han fet 
una lectura de l’entorn urbà i han decidit 
intervenir-hi. 

Iniciatives d’apropiació de l’espai públic 
o que reflexionen sobre l’ús de l’espai 
per part dels infants. Iniciatives que di-
namitzen la vida dels veïns en un entorn 
més amable i pacífic, o experiències de 
reivindicacions per transformar urbanísti-
cament ciutats i pobles. Accions de coope-
ració amb el sud per transformar entorns 
precaris en habitatges dignes, o històries 
de barraquisme en el nostre entorn...

Construcció de pau: 
Dret a l’Habitatge i a la Ciutat

Parc de l’Hermitage, Marroc De l’1 al 31 de desembre, a la Biblioteca

Els artistes de La Source du Lion i el veïnat del Parc de l’Hermitage de Casablanca coo-
peren per transformar un espai d’inseguretat i deixadesa en un espai digne.

Projecte Morrinho, Brasil De l’11 al 30 de gener, a la Biblioteca
Instal·lació 

Un projecte social, cultural i artístic que neix, a Rio de Janeiro, per iniciativa d’uns 
adolescents, amb una maqueta gegant que reprodueix la vida a les faveles. Una 
experiència que ha recorregut diverses ciutats europees i americanes.

La volta al món en vuitanta cases De l’1 al 31 de desembre, a la Biblioteca
Exposició 

Viatge per sis pobles del món que dissenyen les cases i les construeixen reflec-
tint-hi la vida comunitària, social, cultural, econòmica i política. La cooperació al 
desenvolupament hi treballa per millorar-ne les condicions de vida.

Mostra d’experiències d’arreu Novembre, recorregut urbà

Mitjançant un quadern d’experiències i una exposició, descobrirem com col-
lectius de veïns, de professionals, d’infants i de joves intervenen en el seu entorn 
per afavorir una millor qualitat de vida.

Vídeos a la carta A la Biblioteca

Una oportunitat per tastar, al gust de cadascú, les diferents experiències de trans-
formació dels usos dels espais urbans trobades arreu del món.

Mirades A la Biblioteca
Instal·lació de Teresa Blasco Del 4 d’octubre al 30 de gener
Maquetes del Col·lectiu Bufallums De l’1 de desembre al 30 de gener

La il·lustradora santcugatenca Teresa Blasco ens ofereix la seva perspectiva ar-
tística sobre el dret a l’habitatge i a la ciutat. El col·lectiu Bufallums ens mostrarà 
maquetes d’habitatges d’arreu.

Un desig anomenat realitat 
Cinema Programació de Nadal i Reis a la ciutat

La càmera Lupita emprèn un viatge per recollir els desitjos dels nens i nenes que 
viuen i treballen als carrers d’arreu del món. Produït per l’associació Mama Latido.

Cafè dolç, cafè amarg A l’Escola d’Art de Sant Cugat
A càrrec de Subi i Anna 29 d’octubre

Conversa i taller amb l’il·lustrador Subi –Joan Subirana– i l’escriptora Anna Obi-
ols, que ens introdueixen en el procés de creació, l’apropament a la temàtica i 
allò que ens volen comunicar amb la seva obra.

Fons bibliogràfic ‘Dret a l’Habitatge i a la Ciutat’ A la Biblioteca

Àlbums il·lustrats, novel·la gràfica i llibres per a infants, joves i persones adultes.

Guia de recursos ‘Dret a l’Habitatge i a la Ciutat’

Llibres, música, pel·lícules i curts, organismes i ONG locals que treballen el tema.

Taller Imaginant la Ciutat Als centres d’ensenyament

L’artista Julia Pelletier proposa treballar la imaginació i la creativitat dels nens i 
nenes mitjançant propostes d’orientació i representació de la seva ciutat.

Repensar l’habitatge Als instituts 

Tallers, a secundària, en els quals es podrà comprendre el sentit i la lògica dels 
habitatges en les diferents cultures. A càrrec d’El Globus Vermell.

Racons públics Novembre, recorregut urbà
Exposició Arquitectes Sense Fronteres

Un projecte de disseny de l’espai públic i de participació ciutadana a la ciutat de 
Barcelona. Guanyadora d’un premi FAD.

A propòsit del 7è Objectiu del Mil·lenni A l’Escola d’Arquitectura del Vallès
Dinàmica Arquitectes Sense Fronteres

El barraquisme surt sovint als butlletins informatius per parlar-nos de la cara 
més fosca de les ciutats. Amb la participació de la Xarxa Solidària de Sant Cugat.

El mur perforat 3 d’octubre, a la plaça dels Quatre Cantons
En el marc del Dia Mundial de l’Hàbitat 

Creació col·lectiva de nens i nenes, en què cada habitatge, en la seva persona-
litat individual, forma un tot harmònic. A càrrec d’El Globus Vermell.

Taller Habitant el Món Als centres d’ensenyament, a càrrec d’Ombú Acció 

Creem consciència entre infants, joves i equips docents sobre els milions de per-
sones que viuen en faveles, cantegriles, barris de barraques, ciutats misèria...

BasurArte Exposició i taller creatiu, al Pati de Llibres

L’artista plàstic santcugatenc Gusti ens acompanya en la creació d’objectes amb 
materials de rebuig i ens parla de l’impacte que tenen els residus a les ciutats.

Aparadors temàtics A les llibreries

Els aparadors de les llibreries es vesteixen amb l’emoció continguda en els àl-
bums il·lustrats i la novel·la gràfica relacionada amb la temàtica del Bibliomón.

Editoriales Cartoneras A l’Escola d’Art de Sant Cugat
Presentació de l’experiència i taller plàstic A càrrec de Colectivo7

Col·lectius que promouen el treball a les grans ciutats del sud, allà on l’empo-
briment i els residus s’entrellacen. El resultat: cultura a l’abast de tothom.

Activitats al Pati A la llibreria El Pati de Llibres

Durant els mesos d’octubre i novembre, amb inscripció prèvia, les famílies po-
dran participar en els tallers Imaginant la Ciutat, Habitant el Món i BasurArte.

4 d’octubre
Dia Mundial  
de l’Hàbitat
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AlexAndriA 
llibres

L`entorn urbà 
condiciona la vida 
de les persones.


