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Cosmògraf arrenca dimecres amb
Ramón Cotarelo entrevistat per
Quico Sallés
La conversa girarà a l'entorn de temes d'actualitat i amb els conceptes de revolta i
transformació com a eix temàtic
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Ramón Cotarelo serà dimecres a Manresa | Rosa Maria Sauret

La segona edició del projecte Cosmògraf s'inicia aquest dimecres, a les 8 del vespre, a l'Espai
Plana de l'Om, amb el politòleg madrileny Ramón Cotarelo i el periodista bagenc Quico Sallés, on
parlaran i reflexionaran a l'entorn de temes d'actualitat, com la política, el pensament, la
transformació, la revolta i la República.
El cicle continuarà dijous amb dues propostes. D'una banda, la xerrada que es farà a les 7 de la
tarda a la Sala d'Actes del Centre Cultural el Casino a càrrec de Maria Sisternes, urbanista,
escriptora i co- fundadora de Mediaurban, en la qual revisarà l'evolució de la concepcio de l'espai
públic de les ciutats al llarg de la història, explorant els conceptes de monumentalitat, culte,
participació, i representació. D'altra banda, la representació de l'obra teatral España ingovernable a
càrrec d'Alberto Sajuán i Fernando Egozcue, al Teatre Kursaal a les 8 del vespre. Les entrades
són a 15 euros (general) i 10 euros (carnet del Galliner, menors de 25 anys i majors de 65 anys).
L'endemà, divendres 9 de novembre, l'activista Gustavo Duch reflexionarà sobre l'estat de
l'agricultura i l'alimentació a Catalunya en una conferència que es farà a les 7 de la tarda al Centre
Cultural el Casino.
Altres propostes
El cicle Cosmògraf continuarà fins al 30 de novembre amb altres propostes culturals i amb la
presència de figures importants dins del pensament filosòfic i la creació artística, que enguany tenen
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la idea de revolta i transformació com a eix temàtic. Així doncs, podeu consultar les diferents
xerrades, taules rodones, exposicions i obres de teatre aquí.
Totes les conferències seran d'accés lliure, però hi haurà una taquilla inversa 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 promovent
transformacions personals i col·lectives per aconseguir un món més just i solidari. La promoció del
consum, conscient, la banca ètica i la mobilitzaciósocial, són algunes de les seves
principalsactuacions.
El projecte Cosmògraf és un espai en què el pensament filosòfic, científic i artístic prenen el seu
protagonisme com a eines per a entendre el món i transformar-lo. Està organitzat per la regidoria de
Cultura de l'Ajuntament de Manresa, el grup de Professors de Filosofia de la Catalunya Central,
el Col·legi de Periodistes de la Catalunya Central, el Cercle Artístic de Manresa, l'Agrupació
Astronòmica de Manresa i el Col·lectiu Una altra educació és possible, així com d'altres aportacions
d'entitats de la ciutatque programen activitats en la mateixa línia del pensament, com el Col·legi
d'Arquitectes de Catalunya- Demarcació Bages -Berguedà, Manresana d'Equipaments Escènics
(MEES), PEN-Català, Espai en Blanc, Artistes de la República, Associació l'Era, C entre de
Recursos Pedagògics (CRP) del Bages, Setem, l'IES Lluís de Peguera i Barlins Teatreria.
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