
9:00 - 10:00 h:  
Inici i presentació 

de la Jornada 
Plana de l'Om 

10:00 - 10:30 h: 
Esmorzar 

10:30 - 11:15 h:  
1r taller 

(diferents espais) 

11:30 - 12:15 h:  
2n taller 

(diferents espais) 

12:15 - 12:30 h 
Recollida de 

material i trobada 
a la Plana de l'Om 

12:30 - 13:30 h: 
Cloenda amb 
Jordan Bosco 

Ins Pere Fontdevila, Gironella 

Ins Guillem Catà, Manresa 

Ins Lacetània, Manresa 

Ins Lluís de Peguera, Manresa  

Ins Pius Font i Quer, Manresa  

La Salle, Manresa 

Ins Gerbert d'Aurillac, St Fruitós de Bages 

Ins Tona, Tona 

Es
p

ai
s 

Plana de l'Om 

Carrer Sant Miquel 

Plaça de Sant 
Domènec  

CentreCultural 
Casino 



 

Aforismes al carrer, per Ramon Moix i Maria Verdaguer. Espai: Plaça Sant 
Domènec. 
Realització d'un aforisme FILOSÒFIC amb bona presentació. Tindran llibres i 
materials per utilitzar. Després cada participant el penjarà en les cordes habilitades 
a la Plaça. 

Taller de rap, per Irene Alerm. Espai: Plana de l'Om. Preparar la lletra (denúncia) 
d'un tema de rap i cantar-lo amb el suport de nois del món del rap que ens faran 
una demostració. 

Presó Stanford, per Francesc García. Espai: Auditori Centre Cultural Casino. Debat 
sobre el mal en l'ésser humà a partir d'un documental que explica l'experiment fet 
per un psicòleg als Estats Units. 

Busquem paridòlies, per Josep M. Chaves. Espai: Carrer Sant Miquel. Les 
paridòlies són un fenomen perceptiu generat per un afany extrem del nostre 
cervell per trobar racionalitat en un món que no ho és, produint l'efecte contrari: 
se'ns pot aparèixer la imatge de Crist en una torrada.. 

Dilemes morals,  per Anna Gomà. Espai: Sala de reunions del centre cultural 
Casino. 
Es tracta de plantejar situacions concretes en les que podem prendre diferents 
decisions i veure quins valors orienten la nostra decisió. 

Què en penses?,  per Mercè Garcia. Espai: Placeta de Sant Miquel. Entrevistar i 
gravar en vídeo (mòbil) gent del carrer a partir de frases que triareu i en traureu 
conclusions. 

FotofiloManresa, per Pere Sobrerroca. Espai: Plaça Sant Domènec. Les imatges 
que prenem amb els nostres mòbils ens poden fer qüestionar coses. En aquest 
taller volem reflexionar a través d'instantànies  que prendrem pels carrers de 
Manresa i que compartirem al compte d'Instagram #fotofilomanresa2018  

Penja una idea,  per Joan Trabal. Espai: Plana de l'Om. 
Dóna un nou sentit a les paraules dels diaris, fes un collage que provoqui un canvi 
en el teu entorn.  
   

FiloAcció, per Olga Mateo. Espai: Placeta carrer Sant Miquel. Demanarem a gent 
que escriguin alguna experiència, algun aprenentatge vital i que ho vulguin 
compartir. Després, entre tots, els llegim en veu alta i ho comenten. 

Un altre món és posssible, per Gina Traveria. Espai: Plaça Sant Domènec.  
Identificar els principals reptes mundials i plantejar-se: Un altre món és possible? 
Escriure-ho en un pòsit i enganxar-ho en la representació del planeta Terra. 


