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QuÈ És?

La 'Biblioteca Vivent "funciona com una biblioteca normal, amb la diferència
que els "Llibres són persones", persones que podem creuar-nos pel carrer
un dia qualsevol però que no pertanyen als nostres cercles propers i amb
les que no tenim un contacte directe. Aquests 'Llibres / Persones' viuen o
han viscut situacions de discriminació i conflicte social.

QuÈ BUSQUEM AMB la biblioteca vivient?

La finalitat de la Biblioteca és crear una oportunitat per mantenir un
diàleg entre persones que normalment no tenen la posibilidade de
trobar-se i xerrar. Es presenta com una oportunitat per conèixer
realitats diferents, intercanviar opinions i aprendre dels altres.

com funciona?

TAULA RODONA “DONES PIONERES”
8 de març 17h teatre

Carme Jordi i Nebot

Doctora en Física per la Universitat de Barcelona, professora del Departament
d'Astronomia i Meteorologia de la mateixa universitat, membre de l'Institut de
Ciències del Cosmos (ICCUB) i de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya.
Ha participat en missions espacials com Hipparcos i INTEGRAL de l'Agència
Espacial Europea (ESA) i actualment participa de ple al projecte Gaia,
també de l'ESA. És membre del Gaia Science Team, l'òrgan científic assessor
de l'ESA per a aquesta missió.

Ylenia Sánchez

És una àrbitre de futbol de la primera divisió femenina d’Espanya i de la
segona catalana masculina. Aquesta és la seva sisena temporada.
Està cursant Ciències de l’activitat física i l’esport i és monitora de natació

El funcionament de la Biblioteca és simple: les persones que s’acosten
a l'activitat s’asseuen amb un "llibre / persona" per conversar durant uns
15-20 minuts aproximadament.
En aquest espai el Llibre compartirà la seva història de vida i / o aquelles
experiències que visibilitzin la discriminació a la qual es veu o s'ha vist
sotmesa pel lloc en què la societat l’ha situat a causa de prejudicis i
estereotips.

Alicia Montoro

com es porta a terme?

Mariola Dinarés

En un mateix espai s'estableixen diversos grups de conversa.
Cada grup funciona individualment i està format per 4-7 cadires
col·locades en cercle. A cada grup hi ha un "llibre / persona", la resta de
cadires estan buides i és on s’asseuran les persones que s'acostin a l'activitat
per participar-hi.

no jutgis un llibre per la seva portada

Aquesta bombera del cos de Barcelona tenia clar el que volia ser de gran des
de ben petita. Per això, va estudiar INEF i va començar a col•laborar amb els
bombers voluntaris i en campanyes forestals.
Va aprovar les oposicions al cos de Bombers i treballa al Parc de Bombers
de l’Eixample.

Periodista de ràdio i d'internet, Social Media Manager i emprenedora digital.
A través de la productora Mitjans a Mitges, que va fundar amb Joan Arenyes,
ofereix serveis de gestió de xarxes socials, locucions de tot tipus i creació
de continguts per viralitzar a la xarxa.
Actualment és presentadora del programa 'Popap' de Catalunya Ràdio,
i col•labora en la secció 'Consultori digital' del programa 'El matí de Catalunya
Ràdio'

