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Cinemafòrum 
La meva pell 
(Barcelona, 2018)

Dijous 21 de novembre, a les 19 h
Casal de Barri Trinitat Nova
Org.: Entrepobles

Aquest documental produït per SICOM i Entrepobles amb el 
suport de l’Ajuntament de Barcelona ens apropa a la realitat de 
sis dones que han exercit el seu dret a la lliure mobilitat, i posa 
el focus en l’acollida des del punt de vista de la dona com a 
supervivent d`una doble discriminació: com a migrant i com   
a dona.
L’exposició “Llibertat 
significa moviment”, 
que forma part 
també d’aquest 
cicle i es pot visitar 
a la biblioteca 
Les Roquetes, 
complementa el 
documental i ens 
ajuda a conèixer 
encara millor el 
viatge que han hagut 
de viure aquestes 
dones.
 

Cinemafòrum 
Sense cinema, d’Ammar-Khodja     
(Algèria-França, 2014)

Divendres 29 de novembre, a les 19 h
Casal de Barri Trinitat Nova
Org.: Sodepau

La pel·lícula del director algerià Lamine Ammar-Khodja dibuixa un 
animat retrat de la ciutat d’Alger i proposa una reflexió sobre el 
lloc del cinema a Algèria, posant en valor el paper que juga l’espai 
públic en el manteniment de la convivència i l’acceptació de la 
diversitat.
Al final de la projecció podrem gaudir de la presència  
i aportacions del mateix autor de la pel·lícula en un debat 
dinamitzat per Sodepau.

Adreces:

Biblioteca Les Roquetes
Via Favència, 288-B 

Casal de Barri Trinitat Nova
C. Garbí, 3

#NouBarrisMon

Consulteu programació a 

barcelona.cat/noubarris



El concepte de justícia global neix de la necessitat 
de donar resposta des d’una nova perspectiva a les 
realitats complexes que defineixen l’escenari local  
i mundial en l’actualitat. 

La crisi de valors a les societats occidentals, les 
crisis humanitàries, les desigualtats i els conflictes, 

entre d’altres factors, situen els veïns i veïnes de la nostra ciutat i 
del nostre districte davant un seguit de desafiaments i oportunitats. 

La reflexió al voltant d’aquestes situacions com a ciutadans i 
ciutadanes compromesos/es és obligada. Per aquest motiu, el 
Districte de Nou Barris vol posar en marxa un nou espai de reflexió 
i acció al voltant dels principals àmbits que abasta el concepte de 
justícia global: la defensa dels drets humans, la justícia de gènere, 
el dret a migrar, la justícia mediambiental i la justícia econòmica.

En aquest marc, us presentem el nou cicle “De Nou Barris al 
Món”, una programació que neix fruit del treball conjunt entre el 
Districte de Nou Barris, la Direcció de Justícia Global i Cooperació 
Internacional, la Xarxa 9 Barris Acull, Sodepau, Entrepobles,  
Asendi NB i la Biblioteca Les Roquetes. Durant aquesta primera 
edició i sota el títol “Conviure en la diversitat”, el cicle proposa  
un seguit d’activitats entre les quals vull destacar especialment  
les jornades de la Xarxa 9 Barris Acull, jornades que se celebren  
des de fa més de deu anys per reflexionar sobre temàtiques 
relacionades amb la convivència i la incorporació dels nous veïns   
i veïnes procedents de les migracions als barris del districte. 

La tasca que la Xarxa 9 Barris Acull porta a terme en el districte 
per la convivència és encomiable. Aprofito, doncs, per agrair 
especialment a les entitats que la componen la seva dedicació, 
agraïment que faig extensiu a la resta d’entitats i equipaments  
que han fet possible aquesta programació, i per convidar a tothom 
a participar en aquest nou cicle.

 Margarita Marí Klose. Regidora de Nou Barris

Exposició “Llibertat significa moviment”

Del 18 al 29 de novembre
Biblioteca Les Roquetes
Org.: Entrepobles

L’exposició “Llibertat significa moviment” reprodueix les etapes 
que viuen i pateixen les persones migrants i refugiades des  
d’un enfocament feminista i ens convida a fer 
una reflexió crítica sobre la reiterada 
vulneració del dret a migrar que 
massa sovint s’està produint en 
l’actualitat.
L’exposició completa el treball 
realitzat per Entrepobles amb 
el documental La meva pell, 
que es podrà veure projectat 
al Casal de Barri de Trinitat 
Nova dins d’aquest mateix 
cicle.

Inauguració

Dilluns 18 de novembre, a les 19 h
Biblioteca Les Roquetes
Org.: Ajuntament de Barcelona, Entrepobles i Sodepau

Inaugurem el cicle amb la presentació a càrrec de Sodepau del 
llibre Jo soc vosaltres, un recull de poemes de sis poetes de Síria. 
A continuació oferirem un recorregut de presentació per l’exposició 
Llibertat significa moviment produïda per l’associació Entrepobles.
 
Taller Tots i totes som migrants

Dilluns 18 i dimarts 19 de novembre, a les 15.15 h
Casal de Barri Trinitat Nova 
Org.: Ajuntament de Barcelona

L’alumnat de 3r. d’ESO de l’Institut Escola Trinitat Nova participarà 
en dos tallers dinamitzats per Ferran Quevedo, fotoperiodista   
i autor de l’exposició “La guerra que no es veu: la doble lluita   
de les dones al Pròxim Orient”.
 
Jornades 9 Barris Acull. 
Evolució del paisatge demogràfic de Nou Barris: 
reptes de la convivència en la diversitat

Divendres 22 i dissabte 23 de novembre
Casal de Barri Trinitat Nova
Org.: Xarxa 9 Barris Acull

Enguany les jornades de la Xarxa 9 Barris Acull plantegen una 
reflexió sobre el fet migratori durant els darrers vint anys al 
districte. La diversitat del nou paisatge demogràfic, l’aparició 
d’una generació que viu entre dues cultures i els reptes per a la 
convivència seran les tres grans temàtiques que s’abordaran dins 
aquesta nova edició. Cal inscripció prèvia al http://www.9bacull.org

Exposició “La guerra que no es veu: 
la doble lluita de les dones al Pròxim Orient”

Fotografies de Ferran Quevedo
Del 18 de novembre al 7 de desembre
Casal de Barri Trinitat Nova
Org.: Ajuntament de Barcelona

Aquesta mostra de fotografies inèdites del fotoperiodista 
Ferran Quevedo ens aproxima a la realitat que viuen les dones 
refugiades als camps del Pròxim Orient i a la seva lluita invisible 
per mantenir les bondats quotidianes en un context de conflicte  
i vulneració de drets.
El dimarts 19 de novembre, a les 18 h, l’autor oferirà una visita 
guiada oberta i accessible que ens permetrà conèixer les històries 
de vida i resiliència que hi ha darrere de cadascuna de les 
imatges.

Servei d’interpretació amb llengua de signes.


