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Les dones protagonitzen la VI edició del ‘Cosmògraf’ amb 
reconegudes expertes nacionals i internacionals d’àmbits 
diversos
El cicle de diàleg i pensament ‘Cosmògraf’ es converteix cada any en punt de trobada de reconeguts 
experts nacionals i internacionals que debaten al voltant d’un tema. Enguany, les dones són les 
protagonistes d’aquest espai en cinc taules rodones en què es parlarà sobre el seu poder transformador 
des de diferents vessants de la societat.

El programa, que arriba a la VI edició té un cartell de luxe, i els seus organitzadors han aconseguit portar fins a 
Manresa veus autoritzades com l’arquitecta i professora austríaca Franziska Ullmann, l’assagista i investigadora 
cultural Íngrid Guardiola; Maria del Mar Albajar, abadessa del monestir de Sant Benet de Montserrat o la 
sociòloga Jenabou Dembaga, entre d’altres, que conversaran al voltant de l’enunciat ‘Dones que transformen 
el món’.

El Centre Cultural El Casino, impulsor del ‘Cosmògraf’ ha convidat, amb el Grup de Professors de Filosofia de la 
Catalunya Central, la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Cercle Artístic 
de Manresa, la Demarcació Catalunya Central del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i l’Agrupació Astronòmica 
de Manresa, a destacades veus, d’àmbit nacional i internacional, de diferents disciplines (l’urbanisme, 
l’espiritualitat, el, periodisme, la literatura i la creació artística) per dialogar sobre dones, el camí que han 
recorregut i les fites han aconseguit.

URBANISME FEMINISTA. POSAR LES VIDES EN EL CENTRE (3 novembre)

Les ciutats per ser habitades han de ser acollidores i per això és imprescindible situar les vides en el centre. Es 
tracta de donar protagonisme a experiències invisibilitzades en la llarga història de les ciutats. Un urbanisme 
feminista ens situa en una altra posició i en uns altres valors per repensar i refer les ciutats d’altres formes. 
Ciutats en les que ser diferents no significa ser desiguals. Ciutats que valoren la vida quotidiana en la seva 
complexitat.

Ho debatrem amb Franziska Ullmann, arquitecta i professora, i Zaida Muxí, arquitecta i urbanista i professora 
d’Urbanisme de la ETSAB-UPC, especialista en urbanisme, arquitectura i gènere, i Claudina Relat Goberna, 
presidenta de la Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

Organitza: Demarcació Catalunya Central del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i Centre Cultural el Casino. 
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LA RELIGIÓ I L’ESPIRITUALITAT COM A MOTOR DE TRANSFORMACIÓ (4 de novembre)

En les societats patriarcals com la nostra, sovint, l’experiència i la veu de les dones han estat invisibilitzades o relegades a segon 
terme, també en els espais religiosos. Alhora, l’experiència espiritual ha estat sempre i continua essent, inevitablement, motor 
de transformació, tant interior com exterior. En aquest diàleg, coneixerem què viuen i com (es) transformen tres dones amb 
camins vitals molt diferents.

La taula rodona té com a convidades Maria del Mar Albajar, abadessa del monestir de Sant Benet de Montserrat; Laia de 
Ahumada, doctora en Filologia Catalana i escriptora i Jenabou Dembaga, sociòloga, editora convidada de la revista Contextos i 
membre d’Umbrales Umma i Diabi Ji Soninké. Modera la taula Clara Fons Duocastella, sociòloga i directora de la revista Dialogal 
i de lale.cat.

Organitza: Grup de Professors de Filosofia de la Catalunya Central, Revista Dialogal i Centre Cultural el Casino.

Maria del Mar Albajar Laia de Ahumada Jenabou Dembaga

REESCRIURE EL MÓN (8 de novembre)

Diuen que la literatura és una forma de descriure el món, els mons individuals i els col·lectius, també és però, un manera 
d’interpretar-los, reescriure’ls i transformar-los. Durant segles laliteratura escrita ha estat un territori bàsicament masculí, amb 
un visió i una sensibilitat purament masculina. En aquest diàleg, entre tres escriptores que conviuen envoltades de diferents 
llengües, volem reflexionar sobre la fina línia que han creuat les dones escriptores ens els dos darrers segles. Una conquesta 
lenta i subtil del poder seductor de la paraula, una revolta incansable que acaba de començar i que no deixa de dibuixar, dia a 
dia, mapes i camins cap a mons diferents.

Posarem aquests temes damunt la taula amb les escriptores Stefanie Kremser (Alemanya), Simona Škrabec (Eslovènia) i Monika 
Zgustová (Praga).

Organitza: Grup de Professors de Filosofia de la Catalunya Central i Centre Cultural el Casino.

Stefanie Kremser Simona Škrabec Monika Zgustová
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LA DONA ALS MITJANS: AMB VEU DE DONA (9 de novembre)

Volem conèixer com ha evolucionat el paper de la dona als mitjans de comunicació. Les dones periodistes cada vegada són 
més, tot i que els càrrecs directius els segueixen ocupant els homes. En parlarem amb les periodistes Mariola Dinarés (Catalunya 
Ràdio), Núria Bacardit (Televisió de Catalunya) i Carla Turró (Diari Ara), en una conversa moderada per Núria de José, vicedegana 
del Col·legi de Periodistes de Catalunya, que s’ha encarregat de l’organització de l’acte. 

Organitza: Demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya i Centre Cultural el Casino.

Núria Bacardit Pérez Mariola Dinarès i Quera Carla Turró Sol

DONA I CREACIÓ, UN DEBAT SUPERAT O ENCARA D’ACTUALITAT? (10 de novembre)

Existeix un procés creatiu pròpiament femení o avui en dia la creació és un concepte més ampli que supera l’àmbit del gènere 
i l’individualisme per convertir-se en una sèrie de processos col·lectius i transversals? Aquesta i altres qüestions es plantejaran 
en aquest diàleg entre dues
dones que afronten els reptes creatius des de dues perspectives diferents.

Les protagonistes seran Íngrid Guardiola, doctora en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, professora de la Universitat 
de Girona, assagista, realitzadora audiovisual i investigadora cultural i Mònica Rikić, artista electrònica.

Organitza: Cercle Artístic de Manresa i Centre Cultural el Casino.

Les taules rodones es podran seguir en directe per streaming al canal de Youtube de Manresa Cultura.

Mònica RikićÍngrid Guardiola (foto ©Esther Roig)
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