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La Biennal, en xifres: 

 

124 activitats programades entre l’octubre i el desembre de 2018. 64 durant la 

setmana del 15 al 21 d ‘octubre; i 60 més que s’allargaran fins mitjans de 

desembre. 

142 participants locals, nacionals i internacionals; entre els quals hi ha 68 

dones i 74 homes; i 153 entitats implicades dins el programa de la Biennal. 

88 espais dels 10 districtes de la ciutat acolliran les múltiples activitats de la 

Biennal.

  



                                           

 

 

 
La ciutat a debat. Espai obert i d’acollida, espai de força transformadora i 
creativa. Una oportunitat per celebrar la riquesa humana de les ciutats, la 
multiplicitat de vides, històries i mons que les configuren. 
 
La Biennal de pensament et convida a pensar, a debatre i a imaginar la ciutat, 
a experimentar-la i a mirar-la amb uns altres ulls. A parlar d’innovació 
tecnològica, d’arquitectura, d’art. De cultura, de convivència i de col·laboració. 
 
Molts especialistes d’arreu del món compartiran amb nosaltres preguntes i 
explorarem plegats noves respostes. Debatrem iniciatives polítiques, socials, 
tecnològiques que poden ajudar-nos a fer de les ciutats del segle xxi societats 
més justes i solidàries.  
 
La Biennal s’estructura en quatre itineraris: 
 
CIUTAT DEMOCRÀTICA 
Converses, debats i altres activitats que ens permetin avançar cap a una 
societat plenament democràtica, sense exclusions. 
 
CIUTAT DIGITAL 
Tallers, conferències, activitats participatives... Aquí debatrem quines són les 
oportunitats i els reptes que planteja la revolució tecnològica a les ciutats. 
 
CIUTAT DIVERSA 
Cada cop més la diversitat és un valor a considerar i subratllar. Les diversitats 
(de gènere, culturals, de mobilitat...) tenen un lloc essencial a les ciutats. Cal 
debatre com conviure des del reconeixement de la diferència. 
 
CIUTAT HABITABLE 
Quin és el futur de la ciutat com a conjunt d’habitatges, espais públics i 
equipaments? Quins exemples i experiències d’altres ciutats són importants 
per tenir-los en compte? Com encarar problemes com l’especulació 
immobiliària i la gentrificació?  
 
 
 



                                           

 

 

Les 20 perles de la Biennal 

 

 La Nit de les llibreries, que se celebrarà el dijous 18 octubre, on una  

vintena de llibreries de la ciutat obriran les portes de nit per oferir 

diverses propostes que reforçaran el seu paper com a centres d’interès 

crítics, propers, centrals i oberts a la ciutadania. 

 

 El Palau de la Música acollirà el dijous 18 octubre, l’activitat Música per a 

la convivència, una conversa entre el pianista i escriptor austríac Alfred 

Brendel i el catedràtic de Sociologia i músic Richard Sennet. 

 

 Gayatri Spivak, prestigiosa crítica literària i teòrica de la literatura, 

dialogarà amb la filòsofa Marina Garcés, defensora del poder 

emancipador de l’educació, fonamental per a la vida col·lectiva, el 

dimarts 16 d’octubre a la plaça Joan Coromines. 

 

 El cicle “La ciutat a debat” donarà veu a arquitectes, escriptors i artistes 

internacionals que analitzaran les ciutats de Lisboa, Dacca, Medellín, 

Madrid i Barcelona. Aquestes converses ens dotaran de l’oportunitat de 

descobrir veus com la de Marina Tabassum, una de les poques 

arquitectes asiàtiques dones, que també realitzarà tallers educatius en 

instituts d’alumnat majoritàriament immigrat de l’Àsia; o de Manuel 

Aires Mateus, referent de l’arquitectura portuguesa, que conversarà 

sobre Lisboa amb l’escriptor Gonçalo M. Tavares. Les sessions tindran al 

Fossat del Mercat de Sant Antoni, una per dia, entre el dilluns 15 i el 

divendres 19 octubre.  

 

 Durant la setmana també tindran lloc diferents converses on es 

reflexionarà sobre gènere. Les catedràtiques Judith Butler i Fina Birulés 

conversaran sobre “L’embolic del gènere” el 15 d’octubre; el filòsof, 

comissari d’art i escriptor Paul B. Preciado i el doctor en Humanitats i 



                                           

 

 

professor de Teories de la Cultura i d’Art Contemporani a la Universitat 

Pompeu Fabra, Eloy Fernández Porta, ho faran el dimarts 16 d’octubre a 

la conversa “Gènere, sexe i sexualitat”; el dia 15 d’octubre serà el torn 

de Rita Segato, professora d’Antropologia i Bioètica de la Càtedra 

UNESCO de la Universitat de Brasília, i Gabriela Wiener, escriptora, 

poeta i periodista, que conversaran sobre “La ciutat de les dones”. 

Totes aquestes converses tindran lloc a la plaça Joan Coromines. 

 

 Dimecres 17 d’octubre, a la plaça de Bonet i Muixí, David Fernàndez, 

Marina Subirats, Ignacio Sánchez Cuenca, Xavier Antich i Laia Bonet 

participaran a la Taula rodona “Ciutats i sobiranismes”.  

 

 José María Lassalle, Josep Ramoneda, Máriam Martínez Bascuñán i 

Fernando Vallespín participaran el dijous 18 d’octubre a la taula rodona 

“Populismes. Contra el poder instituït” que tindrà lloc a la plaça de Bonet 

i Muixí. 

 

 El dissabte 20 d’octubre tindrà lloc a la Fabra i Coats, “Cocreació i 

memòria: laboratori de Ciutat Oberta”, una marató de noves 

tecnologies. Aquest laboratori és un exercici creatiu que involucrarà 

diversos col·lectius tecnològics i feministes, per pensar conjuntament 

què és una ciutat oberta.  

 

 L’ETSAB, Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, serà 

l’escenari el 18 d’octubre de les conferències de Carlo Ratti, Arquitecte i 

enginyer, i director de Senseable City Lab,  i de Ricky Burdett, catedràtic 

d’Estudis Urbans a la London School of Economics i director dels 

programes Urban Age i LSE Cities.  

 

 

 

 



                                           

 

 

 

 Yayo Herrero, antropòloga, educadora social i enginyera tècnica 

agrícola,  reflexionarà sobre “Com és una ciutat vivible” el 20 d’octubre a 

l’Ateneu L’Harmonia. Aquesta  activitat ha estat co-organitzada entre 

Yayo Herrero i La Ciutat Invisible. 

 

 La plaça de la Virreina acollirà el 20 d’octubre el debat entre Marta 

Porto, César Rendueles i Sylvie Duran, on parlaran d’ “Els drets culturals 

a la ciutat: parlem de desigualtats”  les desigualtats en els drets culturals 

a la ciutat.  

 

 El diumenge 21 d’octubre, tindran lloc les sessions sobre els refugiats a 

Europa al Centre de Cultura Contemporània (CCCB) amb la presència 

d’Òscar Camps (Open Arms), Blanca Garcés, Georges Didi-Huberman i 

Nikki Giannari. 

 

 El polític colombià Sergio Fajardo , convidat per Casa Amèrica Catalunya, 

analitzarà el bagatge dels seus gairebé vint anys d’activitat política dins 

el moviment cívic Compromiso Ciudadano el 20 d’ octubre a la plaça de 

la Virreina. 

 

 L’artista Perejaume realitzarà el diumenge 21 d’octubre una intervenció 

artística amb el títol “D’altra banda” al Centre de Cultura Contemporània 

de Barcelona (CCCB). 

 

 Entre l’octubre i el desembre tindrà lloc el cicle “Gènere i ciutat” a les 

biblioteques i centres cívics de la ciutat dins el programa +Biennal.  

 

 Durant tota la Biennal, entre el 15 i el 21 d’octubre i en la +Biennal, 

seran nombroses les propostes de sessions sobre  diversitat, en totes les 

seves accepcions (de gènere, culturals, de mobilitat...). 

 



                                           

 

 

 

 

 La Sala Beckett, el Teatre Tantarantana i la Lleialtat Santsenca acolliran 

obres teatrals sobre temàtiques diverses, com els prejudicis sobre la 

diversitat, les fronteres del saber o la democràcia. I el MNAC serà 

l’escenari de la peça de dansa “On Truth and Lie in an Extra-Moral 

Sense” de Peter Stamer. 

 

 La Biennal també oferirà propostes com les Passejades filosòfiques 

organitzades per la Casa dels Clàssics i Espai en Blanc. 

 

 El filòsof Simon Critchley reflexionarà sobre la relació entre la filosofia i 

el futbol el 20 de novembre dins el marc de +Biennal. 

 

 “Literatura i interculturalitat” seran les protagonistes de la conversa 

entre Najat El Hachmi, Igiaba Scego i Maria Àngels Roque el dia 23 

d’octubre que tindrà lloc a l’IEMed Institut Europeu de la Mediterrània. 

  



                                           

 

 

 
El cartell de la Biennal 

 

 

El concepte 

 

Imaginem, com ens suggeria Italo Calvino, ciutats contínues, amagades, 

subtils, enlairades, ciutats fetes de desig i de memòria, ciutats semàntiques… 

ciutats invisibles i possibles! 

 

Diversitat: la unitat del món global deixa molts mons i formes de vida als 

marges, a l’ombra, exclosos. Els hem de situar al centre del debat. 

 

Paraules: el pensament també són paraules que ens abriguen i ens consolen. 

El pensament és sempre i necessàriament diàleg. 

 

Llum: el pensament neix en la llum tènue, en la penombra, on tot és càlid i 

tendre, perquè massa llum és encegadora. 

 



                                           

 

 

Un món comú: treballar, estimar, pensar, sobreviure, habitar… són 

coordenades d’una geografia variable que dibuixa els seus contorns en un 

món que no és únic, però sí comú. 

 

Teixit: una ciutat és com un gran teixit, és capaç de crear contínuament 

formes úniques i d’omplir-se de relacions, malgrat els forats que hi ha entre 

els fils. 

 
 
 
 
El pensament mai no neix  ni creix en un espai neutral.  
 
El pensament és sempre un diàleg, una relació, un compromís. Són encontres i 
intercanvis. Tothom, vingui d’on vingui i tingui la trajectòria que tingui, té veu 
en aquest debat sobre la ciutat que volem. 
 
El pensament no és unidireccional, ni superficial, ni susceptible a ser absorbit 
per les corporacions. El pensament pot ser un vehicle de compromís i 
transformació social. 
 
El pensament creix als marges, a la intempèrie, a tots els racons de la ciutat, a 

dins i a fora els habitatges, als bars, a les places i als carrers, perquè el 

pensament és paraula i diàleg. 

 

L’Apòstrof 

Cooperativa de comunicació  

 
 
 
 
 
 
 



                                           

 

 

 
 

Els 88 espais de la Biennal (per ordre alfabètic)

1. Ateneu Barcelonès  

2. Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana 

3. Ateneu de Fabricació de les Corts 

4. Ateneu de Fabricació Fàbrica del Sol 

5. Ateneu L’Harmonia 

6. Ateneu Popular 9 Barris 

7. Barcelona School of Management (UPF) 

8. Biblioteca Camp de l'Arpa - Caterina Albert 

9. Biblioteca Francesca Bonnemaison 

10. Biblioteca Gòtic - Andreu Nin 

11. Biblioteca Horta - Can Mariner 

12. Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra 

13. Biblioteca Jaume Fuster 

14. Biblioteca Poble-sec - Francesc Boix 

15. Biblioteca Sant Martí de Provençals 

16. Biblioteca Vila de Gràcia 

17. Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta 

18. Casa Almirall  

19. Casa del Llibre 

20. Casa Golferichs 

21. CCCB 

22. Centre Cívic Can Deu 

23. Centre Cívic El Sortidor 

24. Centre Cívic Sagrada Família i Biblioteca 

Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte 

25. Centre Cívic Sant Martí  

26. Centre Cívic Torre Llobeta 

27. Centre Cívic Vil·la Urània 

28. Centre Cultural Casa Orlandai 

29. Centre Cultural La Farinera del Clot 

30. CIDOB Centre for International Affairs 

31. CosmoCaixa Barcelona 

32. Disseny HUB Barcelona 

33. Edifici MediaTIC 

34. El Born Centre de Cultura i Memòria 

35. Escola Massana. Centre d’Art i Disseny 

36. ETSAB Escola Tècnica Superior 

d’Arquitectura de Barcelona 

37. Fabra i Coats - Fàbrica de Creació 

38. Facultat de Filosofia UB 

39. Fossat Mercat de Sant Antoni 

40. Fundació Antoni Tàpies 

41. Hangar 

42. IEMed Institut Europeu de la Mediterrània 

43. Istituto Italiano di Cultura 



                                           

 

 

 

44. La Bonne - Centre de Cultura de Dones 

Francesca Bonnemaison 

45. La Caldera Les Corts 

46. La Casa Elizalde 

47. La Escocesa 

48. La Model 

49. La Rubia Horiginal 

50. Lleialtat Santsenca 

51. Llibreria A peu de pàgina 

52. Llibreria Abacus 

53. Llibreria Al·lots 

54. Llibreria Altaïr 

55. Llibreria Animal Sospechoso 

56. Llibreria Antinous 

57. Llibreria Barra/Llibre 

58. Llibreria Bolibloc 

59. Llibreria Calders 

60. Llibreria Casa Usher 

61. Llibreria Cooperativa Jordi Capell 

62. Llibreria Espai Contrabandos 

63. Llibreria Gigamesh 

64. Llibreria La Caixa d’Eines 

65. Llibreria La Central 

 

 

66. Llibreria La Central del Raval 

67. Llibreria La Impossible 

68. Llibreria La Memòria 

69. Llibreria Laie 

70. Llibreria Pebre Negre 

71. Llibreria Rocaguinarda 

72. Llibreria Sendak 

73. MACBA 

74. MUHBA Vil·la Joana - Casa Verdaguer 

75. Museu Nacional d’Art de Catalunya – 

MNAC 

76. Palau de la Música Catalana 

77. Palau de la Virreina 

78. Palau Macaya 

79. Palau Robert 

80. Pati Manning 

81. Pavelló Mies van der Rohe 

82. Plaça de Bonet i Muixí 

83. Plaça de Joan Coromines 

84. Plaça de la Virreina 

85. Recinte Modernista de Sant Pau 

86. Sala Beckett - Obrador Internacional de 

Dramatúrgia 

87. Teatre Biblioteca de Catalunya 

88. Teatre Tantarantana 



                                                                                                               

 
 



                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institut de Cultura de Barcelona 
Oficina de premsa  

La Rambla, 99, 08002 Barcelona 
Tel 93 316 10 69  

premsaicub@bcn.cat 
 

Imatges i dossier per a premsa disponibles a: 
premsaicub.bcn.cat 

 


