
Del 7 al 30 de novembre

Revolta i/o transformació?



Revolta i/o transformació?



Sota les llambordes trobareu preguntes

Què entenem per transformació? En què volem 
transformar-nos? Què vol dir revolta? Les estructures 
de poder faciliten la transformació? Quin tipus de 
transformació? Existeixen formes organitzatives 
possibles fora de les establertes? Quin és el poder real 
de la ciutadania? Tenim capacitat de decisió sobre 
com vivim, on vivim, què mengen, quina sanitat 
volem, què ensenyem als nostres fills, quina cultura 
volem, a quina tenim accés, qui ens manté informats, 
quins polítics ens governen,  a quin  sistema social 
pertanyem? En què creiem? De què tenim por? Per 
què obeïm? Què pensem?

Sota les llambordes d’un canvi trobarem preguntes, i 
aquest vol ser un programa de preguntes, d’incògnites 
i de diàlegs. Un programa de coneixement, reflexió i 
trajectòries vitals plenes de compromís. 

Així doncs, us convidem a formar part de les 
preguntes, i potser així, construir-ne de noves 
conjuntament.

Del 7 al 30 de novembre

Revolta i/o transformació?



Dijous 8 de novembre a les 19 h

THEATRUM MUNDI: CIUTATS, TEATRE, 
CINEMA, INTERNET I REALITAT 
VIRTUAL
Amb Maria Sisternes, urbanista, escriptora  
i co-fundadora de Mediaurban. 
Sala d’actes del Centre Cultural el Casino 
Pg. Pere III, 27

La xerrada revisarà l’evolució en la concepció 
de l’espai públic de les ciutats al llarg de la 
història, explorant els conceptes de monumen-
talitat, culte, participació i representació. Es 
revisaran els rols d’artistes, mecenes, institu-
cions democràtiques i moviments socials en la 
producció artística de la ciutat i s’apuntaran 
tendències de futur que plantegen la disrupció 
tecnològica i les eines digitals al segle XXI.

Organitza: Cercle Artístic de Manresa, Col.legi d’Ar-
quitectes de Catalunya Demarcació de les Comarques 
Centrals i Centre Cultural el Casino.

Dimecres 7 de novembre a les 20 h

REVOLTA I/O TRANSFORMACIÓ?
Conversa entre Ramón Cotarelo i Quico Sallés
Espai Plana de l’Om 
Plana de l’Om, 6

Ramón Cotarelo conversarà amb Quico Sallés 
per parlar-nos de política, de pensament, de 
transformació, de revolta, de República, però 
també de l’actualitat d’aquest termes.
Ramón Cotarelo és politòleg, escriptor, traductor 
i catedràtic emèrit de Ciències Polítiques i de 
l’Administració de la UNED. El seus estudis i 
treballs són amplis i plurals, des de l’estructura 
i funcionament dels partits polítics, la transició 
espanyola, l’Estat del Benestar a la societat de la 
informació. És autor de nombrosos llibres i del 
blog Palinuro.
Quico Sallés és periodista polític i col.laborador 
habitual de diversos mitjans de comunicació.

Organitza: Demarcació Catalunya Central del Col.legi 
de Periodistes de Catalunya i Centre Cultural el Casino
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Divendres 9 de novembre a les 19 h

L’ESTAT DE L’AgRICULTURA I 
L’ALIMENTACIÓ A CATALUNyA
Amb Gustavo Duch, activista per  
la sobirania alimentària i escriptor
Sala d’actes del Centre Cultural el Casino 
Pg. Pere III, 27

Com a territori, Catalunya defensa la seva 
la sobirania alimentària o privilegia un 
model d’agricultura intensiva en mans de 
grans corporacions? Un debat necessari 
des d’una perspectiva ecològica i social.

Organitza: Agrupació Astronòmica de Manresa i 
Centre Cultural el Casino. 

Dijous 8 de novembre a les 20 h

ESPAÑA INgOBERNABLE
D’Alberto San Juan i Fernando Egozcue
Sala Petita del Teatre Kursaal 
Pg. Pere III, 35

L’actor Alberto San Juan torna a visitar el 
Teatre Kursaal amb l’espectacle “España 
ingovernable”, un espectacle que ens recorda 
totes aquelles ocasions en què el poble, la 
ciutadania, s’ha organitzat al carrer per lluitar 
pels drets i els llibertats públiques en els 
darrers temps.
Preu: 15€. Carnet Galliner, menors de 25 
anys i més grans de 65: 10€

Organitza: Teatre Kursaal de Manresa

D
iv

en
dr

es
 d

e 
ci

èn
ci

a



Dimecres 14 de novembre a les 19 h

CIUTADANIA ORgANITZADA
Taula rodona
Sala d’actes del Centre Cultural el Casino 
Pg. Pere III, 27

La ciutadania pot organitzar-se i motivar una 
transformació social? Aquesta transformació 
ha de ser transversal i ha d’aparèixer en els 
diversos àmbits que configuren una societat? 
Hi ha models organitzatius? Existeixen 
detonants? Totes aquestes preguntes, i 
moltes d’altres, les volem posar sobre la 
taula en aquest debat participatiu en el 
qual intervindran representants d’entitat no 
governamentals i activistes que treballen 
des de diferents àmbits ciutadans: cultura, 
pensament, educació, comunicació, natura, 
alimentació i salut.
Charles-André Descombes (Associació l’Era), 
Guillem Cabra(Periodista, activista en 
migracions i refugiats), Ekhi Lopetegi 
(Espai en Blanc), Eder Pozo (Artistes de la 
República), Àngels Serentill (Associació 
Cultural El Galliner).
Moderador: Llorenç Planes

Organitza: Grup de Professors de Filosofia de la Cata-
lunya Central, Cercle Artístic de Manresa, Agrupació 
Astronòmica de Manresa, Demarcació Catalunya 
Central del Col.legi de Periodistes de Catalunya,  
Col.lectiu Una altra educació és possible i Centre 
Cultural el Casino.

Dimarts 13 de novembre a les 19 h

L’ART AL SERVEI DE LA 
TRANSFORMACIÓ SOCIAL
Amb Pablo Hasél i Natxo Tarrés, músics
Sala d’actes del Centre Cultural el Casino 
Pg. Pere III, 27

Encara ens cal prendre molta consciència 
del valor de la cultura i l’art com a eina de 
transformació social. Alguns i algunes ho 
tenen clar i fan servir l’art com un espai de 
transmissió d’idees, donant veu a aquells que 
el “poder” vol esclafar. Les idees transformen 
el món, ens obren a noves possibilitats per 
explicar qui som, com volem viure i cap 
on volem anar. L’art i la cultura son el pal 
de paller de les nostres societats i hem de 
prendre consciència del valor de la cultura 
com a eina de transformació social

Organitza: Cercle Artístic de Manresa i Centre Cultural 
el Casino.
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Dijous 15 de novembre a les 20 h

NI REVOLUCIONS NI UTOPIES: 
L’ALEgRIA DEL DESENgANy
A càrrec de Nemrod Carrasco, professor  
de filosofia a la Universitat de Barcelona i 
el responsable de l’assessorament filosòfic 
de la sèrie “Merlí”. 
Sala d’actes del Centre Cultural el Casino 
Pg. Pere III, 27

La revolució significa, en general, la presència 
d’un canvi profund. Tot i així, la paraula 
revolució s’aplica avui dia a qualsevol cosa. 
Hi ha revolucions per tot arreu i, no obstant 
això, tenim la terrible sensació que no passa 
res de l’altre món; hi ha revoltes cada dia, 
però intuïm que tot continua més o menys 
com sempre. Ens volem fer dues preguntes: és 
possible la revolució en un món com el nostre, 
és a dir, un món que sembla haver bloquejat 
qualsevol intent veritablement transformador? 
Quin és el sentit de lluitar per una utopia?

Organitza: Centre Cultural el Casino i Grup  
de Professors de Filosofia de la Catalunya Central.
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POESIA, ART, ACCIÓ. JOAN BROSSA I LA 
CONTINUÏTAT EN LA REVOLTA POÈTICA
Presentació inaugural de l’exposició-
instal.lació “No em va fer Joan Brossa”.A 
càrrec de cabosanroque, artistes sonors, i 
Vicenç Altaió, escriptor, traficant d’idees i 
president de la Fundació Joan Brossa.
Sala d’actes del Centre Cultural el Casino

L’obra de Joan Brossa està marcada per un nucli 
d’acció que des del llenguatge posa en estat de 
paradoxa els gèneres literaris, teatrals, musicals, 
etc. i així posa en crisi el principi de realitat. 
Amb la revolta poètica, Brossa transforma la 
cultura. Dels seus amics, tots en van quedar 
afectats: Santos, Portabella, Perejaume... Entre 
els seus alumnes rebels hi ha Cabosanroque 
(Laia Torrents, Roger Aixut) i Vicenç Altaió.

Organitza: Departament de Cultura, Fundació Joan 
Brossa, Centre Cultural el Casino. Producció de Cabo-
sanroque, Festival Temporada Alta, Teatre Nacional 
de Catalunya, Institució de les Lletres Catalanes i 
Fundació Lluís Coromina.



Dimecres 21 de novembre a les 20 h

CONVERSA AMB DAVID FERNÀNDEZ
El periodista Marc Martínez Amat, 
cap de política de RAC1 entrevistarà a 
David Fernàndez
Sala d’actes del Centre Cultural el Casino 
Pg. Pere III, 27

David Fernàndez és periodista de La 
Directa i cooperativista. Recentment ha 
publicat amb l’Anna Gabriel “August 
Gil Matamala. En el principi de tot hi 
ha la guerra”. Entre 2012 i 2015 va ser 
diputat i portaveu de la CUP-Alternativa 
d’esquerres al Parlament de Catalunya. 
Amb la periodista Mònica Terribas i el 
filòsof Xavier Antich, dinamitza “El Racó 
de pensar” a Catalunya Ràdio.

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

Dimarts 20 de novembre a les 19 h

68, LA REVOLTA DE TOTES  
LES REVOLTES
A càrrec de Josep Ramoneda, filòsof, 
escriptor i col.laborador en diversos mitjans 
de comunicació escrits
Sala d’actes del Centre Cultural el Casino 
Pg. Pere III, 27

L’any 68, un seguit de revoltes va recórrer 
el món. Revoltes, no revolucions: en cap 
moment l’assalt al poder va estar a l’ordre 
del dia. La reacció va triomfar arreu. Però 
les hegemonies polítiques i culturals varen 
quedar seriosament afectades, tant a Occident 
com als països de l’òrbita soviètica. S’obria 
així un esvoranc que en els anys 80 canviaria 
al món i no sempre en la direcció somiada.

Organitza: Centre Cultural el Casino i Grup de Profes-
sors de Filosofia de la Catalunya Central
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Dijous 22 de novembre a les 20 h

LOS BANCOS REgALAN 
SANDWICHERAS y CHORIZOS
De la cia. José y sus hermanos
Sala Petita del Teatre Kursaal
Pg. Pere III, 35

Una obra imprescindible per entendre el 
nostre context social i polític actual. Un 
espectacle vital, carregat de joventut, música 
i humor, que lluita contra la impotència a 
la que ens aboca aquesta societat i els seus 
dirigents. Qui som i com vivim després de 
40 anys de dictadura a Espanya? Quin és el 
sentiment dels joves davant els rastres del 
franquisme? Què significa per ells la figura de 
Franco, mort ara fa 43 anys? La coneixen en 
profunditat? Com influeix en les seves vides 
la transició i els silencis?

Organitza: Teatre Kursaal de Manresa

Dijous 22 de novembre a les 19 h

COPS DE gENT. MOBILITZACIONS, 
REVOLTES I REVOLUCIONS
A càrrec de Manuel Delgado, professor 
d’Antropologia de la Universitat de Barcelona
Sala d’actes del Centre Cultural el Casino 
Pg. Pere III, 27

De manera recurrent, i des de fa segles, el 
carrer ha estat escenari protagonista de tota 
mena d’apropiacions massives i tumultuoses 
que han provocat sacsejades sovint d’abast 
històric. En tots els casos, prenent com a 
model la festa popular, munions humanes 
feien seu al carrer per convertir-lo en 
prosceni dramàtic de tota transformació o, si 
més no, del seu desig. 

Organitza: Centre Cultural el Casino i Grup de Profes-
sors de Filosofia de la Catalunya Central.
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Dimarts 27 de novembre a les 19 h

ESCOLES EN PROCÉS  
DE TRANSFORMACIÓ
Amb la participació de diverses escoles
Sala d’actes del Centre Cultural el Casino 
Pg. Pere III, 27

Cinc escoles ens expliquen el seu procés  
de transformació en els darrers 10 anys  
i els reptes de futur més importants  
que es plantegen. 

Organitza: Col.lectiu Un altra educació  
és possible.

Divendres 23 de novembre a les 19 h

EL NEgOCI DEL MENJAR. QUI 
DECIDEIX ALLÒ QUE MENgEM?
Amb Esther Vivas, periodista i autora de 
“El negocio de la comida”
Sala d’actes del Centre Cultural el Casino

Tots i totes mengem cada dia, però poques 
vegades ens preguntem d’on vénen els aliments, 
com han estat produïts, en quines condicions. 
Amb aquesta conferència volem destapar 
la cara oculta del negoci de l’alimentació i 
explicar els perquès dels aliments quilomètrics, 
la pèrdua de l’agrodiversitat, l’empobriment de 
la pagesia i les malalties provocades per l’actual 
model alimentari. En definitiva, explicar qui 
surt guanyant amb aquest model i qui hi surt 
perdent, i plantejar alternatives en el marc de la 
sobirania alimentària i el consum crític.

Organitza: Agrupació Astronòmica de Manresa i  
Centre Cultural el Casino.

ESCOLES EN PROCÉS  
DE TRANSFORMACIÓ
Amb la participació de diverses escoles
Sala d’actes del Centre Cultural el Casino 
Pg. Pere III, 27

Cinc escoles ens expliquen el seu procés  
de transformació en els darrers 10 anys 
i els reptes de futur més importants 
que es plantegen. 

Organitza: Col.lectiu Un altra educació  
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Divendres 30 de novembre a les 19 h

JOSEP MARIA ESQUIROL ENTREVISTAT 
PER EVA PIQUER
Espai Plana de l’Om 
Plana de l’Om, 6

La periodista i escriptora Eva Piquer 
entrevistarà el filòsof Josep Maria Esquirol. 
Al llarg de la conversa repassarà l’obra 
d’Esquirol i, especialment, els seus dos 
darrers llibres “La penúltima bondat” i “La 
resistència íntima”. També es parlarà de 
filosofia, entesa com una manera de veure 
la realitat, com una interpretació de l’ésser i 
com una manera de fer. 

Organitza: Grup de Professors de Filosofia de la 
Catalunya Central, Demarcació Catalunya Central del 
Col.legi de Periodistes de Catalunya i Centre Cultural 
el Casino.

Dimecres 28 de novembre a les 20 h

CONVERSA AMB TXELL BONET
Enric Badia, president de la demarcació 
de la Catalunya Central del Col.legi de 
Periodistes entrevista a Txell Bonet
Sala d’actes del Centre Cultural el Casino 
Pg. Pere III, 27

Txell Bonet és periodista, locutora, guionista 
i he fet incursions en la poesia. La seva 
parella és Jordi Cuixart, president d’Òmnium 
Cultural, en presó preventiva des de fa 
un any. Des d’aleshores, Bonet ha passat 
a primera línia mediàtica per reclamar la 
llibertat de Jordi Cuixart, de Jordi Sànchez i 
de la resta de polítics catalans empresonats. 

Organitza: Demarcació Catalunya Central del  
Col.legi de Periodistes de Catalunya i Centre Cultural 
el Casino.
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Revolta i/o transformació?

Volem ser solidaris:
Taquilla inversa en totes les conferències 
per a tothom qui vulgui col.laborar en 
els projectes de SETEM. Aquesta ONGD, 
independent i participativa, sensibilitza 
la nostra societat sobre les desigualtats, 
denunciant les causes i promovem 
transformacions personals i col.lectives per 
aconseguir un món més just i solidari. La 
promoció del consum conscient, la banca 
ètica i la mobilització social, són algunes de 
les seves principals actuacions.

Volem ser acollidors:
Durant el Cosmògraf, la Demarcació de la 
Catalunya Central del Col.legi de Periodistes de 
la Catalunya Central, amb coordinació amb el 
PEN Català, acollirà, rebrà i donarà suport a 
Milthon Robles, el periodista hondureny exiliat 
i acollit enguany pel PEN Català.

Volem ser coherents:
La filòsofa Begoña Roman, especialista en 
ètica, realitzarà una jornada de formació 
interna pel personal municipal. La jornada 
“Ètica i valors públics” se celebrarà el dilluns 
26 de novembre i girarà al voltant d’aquests 
objectius: Conèixer l’especificitat de l’ètica 
pública i els seus valors clau, deliberar sobre 
problemàtiques de caràcter ètic i fer propostes 
per implementar l’ètica a l’administració local. 



Dimecres 7 de novembre a les 20 h

REVOLTA I/O TRANSFORMACIÓ?  
AMB RAMÓN COTARELO I QUICO SALLÉS
Espai Plana de l’Om

Dijous 8 de novembre a les 19 h

THEATRUM MUNDI: CIUTATS, TEATRE, CINEMA, 
INTERNET I REALITAT VIRTUAL
Sala d’actes del Centre Cultural el Casino

Dijous 8 de novembre a les 20 h

ESPAÑA INgOBERNABLE
Sala Petita del Teatre Kursaal

Divendres 9 de novembre a les 19 h

L’ESTAT DE L’AgRICULTURA I L’ALIMENTACIÓ A 
CATALUNyA
Sala d’actes del Centre Cultural el Casino

Dimarts 13 de novembre a les 19 h

L’ART AL SERVEI DE LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL
Sala d’actes del Centre Cultural el Casino

Dimecres 14 de novembre a les 19 h

CIUTADANIA ORgANITZADA
Sala d’actes del Centre Cultural el Casino

Dijous 15 de novembre a les 20 h

NI REVOLUCIONS NI UTOPIES: L’ALEgRIA DEL 
DESENgANy
Sala d’actes del Centre Cultural el Casino. Pg. Pere III, 27

Divendres 16 de novembre a les 19 h

POESIA, ART, ACCIÓ. JOAN BROSSA I LA CONTINUÏTAT  
EN LA REVOLTA POÈTICA
Sala d’actes del Centre Cultural el Casino. Pg. Pere III, 27

Dimarts 20 de novembre a les 19 h

68, LA REVOLTA DE TOTES LES REVOLTES
Sala d’actes del Centre Cultural el Casino. Pg. Pere III, 27

Dimecres 21 de novembre a les 20 h

CONVERSA AMB DAVID FERNÀNDEZ
Sala d’actes del Centre Cultural el Casino

Dijous 22 de novembre a les 19 h

COPS DE gENT. MOBILITZACIONS, REVOLTES I 
REVOLUCIONS
Sala d’actes del Centre Cultural el Casino

Dijous 22 de novembre a les 20 h

LOS BANCOS REgALAN SANDWICHERAS y CHORIZOS
Sala Petita del Teatre Kursaal

Divendres 23 de novembre a les 19 h

EL NEgOCI DEL MENJAR. QUI DECIDEIX ALLÒ QUE MENgEM?
Sala d’actes del Centre Cultural el Casino

Dimarts 27 de novembre a les 19 h

ESCOLES EN PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ
Sala d’actes del Centre Cultural el Casino

Dimecres 28 de novembre a les 20 h

CONVERSA AMB TXELL BONET
Sala d’actes del Centre Cultural el Casino

Divendres 30 de novembre a les 19 h

JOSEP MARIA ESQUIROL ENTREVISTAT PER EVA PIQUER
Espai Plana de l’Om

Del 7 al 30 de novembre

Revolta i/o transformació?



Quines preguntes guardes sota les teves llambordes?



Col.laboren:
COL.LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNyAyAy
DEMARCACIó DE LES COMARQUES CENTRALS, 
MEES, PEN-CATALÀ, ESPAI EN BLANC, ARTISTES
DE LA RLA RLA EPúBLICA, ASSOCIACIó L’ERA, 
ASSOCIACIó CULTURAL EL GALLINER, SETEM I
FUNDACIó JOAN BROSSA. 

Organitza i coordina:
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GRUP DE PROFESSORS  
DE FILOSOFIA DE LA  LA  LA
CATALUNyAyAy  CA CA ENTRAL

Amb el suport de:




