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Actes cada dia a partir de dilluns a
la Setmana de la Cultura i
Economia Transformadores al
Bages
L'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central organitza taules rodones sobre
mobilitat sostenible i sobre salut i economia social i solidària; una formació sobre
economia feminista i de les cures, i la projecció del documental ?River blue' | La
Setmana culminarà l'1 de juny amb la Festa del Riu a Manresa

Un dels expositors de la Mostra d'Economia Social i Solidària del Bages de l'any passat | Sara Blázquez

L'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, en col·laboració amb l'Ajuntament de Manresa i
diverses entitats i administracions, organitza el gruix d'actes de la Setmana de la Cultura i
Economia Transformadores al Bages, que del 27 a 31 de maig servirà per escalfar motors de cara
a la Festa del Riu que es farà l'1 de juny a Manresa. Els actes de la Setmana estaran repartits per
diferents poblacions del Bages: Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, Navàs i Artés.
La Setmana arrencarà dilluns vinent, 27 de maig, amb la projecció del documental River blue, i un
posterior cinefòrum amb Àngels Parramon, de Cotó Roig, i la dissenyadora manresana Míriam Ponsa.
La projecció es farà a les 7 del vespre a la Casa Flors Sirera de Manresa. Prèviament, a 2/4 de 7 i
en el mateix lloc, es farà l'entrega de premis del concurs de curtmetratges «Societat civil i medi
natural: El valor dels ecosistemes aquàtics», que han organitzat Meandre i el Parc de la Sèquia.
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River blue (http://riverbluethemovie.eco/) és un documental estrenat el 2017 i que segueix Mark
Angelo, conservacionista de rius, mentre viatja pel món i analitza una de les indústries més
contaminants del planeta: la de la moda. ?River Blue' analitza la destrucció dels rius, els efectes
que té en la humanitat i les solucions que mantenen l'esperança d'un futur sostenible.
Sandra Ezquerra parla d'economies feministes i de les cures
Dimarts serà el torn de l'economia feminista i de les cures. Sandra Ezquerra, directora de la
Càtedra Unesco Dones, Desenvolupament i Cultures de la UVic-UCC, que tancarà el cicle
«Transformem l'economia», donarà eines per incorporar pràctiques d'economia feminista i de les
cures a les organitzacions de l'economia solidària. La sessió es farà a les 7 de la tarda a la sala de
plens de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.
El mateix dimarts 28 de maig a les 7 de la tarda es projectarà a l'auditori de la Plana de l'Om el
documental Foodcoop, sobre el supermercat cooperatiu que hi ha Nova York i en el qual s'ha
inspirat el que s'està impulsant des de Manresa i el Bages.
Mobilitat sostenible, territori i perspectiva feminista
Dimecres l'Ateneu organitza una taula rodona sobre «Mobilitat sostenible, territori i perspectiva
feminista». Ho farà amb la cooperativa Som Mobilitat, la Plataforma per la Promoció del Transport
Públic i el Col·lectiu Punt 6, que treballa l'urbanisme des de la perspectiva feminista. L'acte serà a
2/4 de 7 del vespre al Casal de les Escodines, a Manresa.
Dijous la Setmana es trasllada a Navàs, on hi haurà una taula rodona sobre finances ètiques amb la
participació de Fiare Banca Ètica, FETS i Oikocrèdit. L'acte serà a les 7 del vespre a la sala d'actes
de la biblioteca Josep Mas i Carreras de Navàs.
Salut i economia social i solidària
El divendres 31 l'Ateneu organitza una nova taula rodona, en aquest cas sobre salut i economia
social i solidària. Ho farà amb la participació de tres cooperatives que treballen en aquest àmbit des
d'una perspectiva transformadora: COS Salut, Pediatria dels Pirineus i Casa de Naixements
Migjorn. La taula rodona serà a 2/4 de 7 del vespre a l'Ateneu de les Bases de Manresa.
El mateix divendres, però, al matí ja hi haurà hagut un primer acte de la Setmana de la Cultura i
Economia Transformadores. Serà a partir de 2/4 de 10 del matí quan sortirà de Mengem Bages, a la
carretera del Pont de Vilomara, la ruta a peu «Transformem l'economia, practiquem el consum
responsable a Manresa». En el transcurs de la ruta es podran visitar i conèixer diferents
experiències transformadores des del punt de vista del cooperativisme i el consum responsable:
Mengem Bages, Cotó Roig, Roba Amig, Artfic i Fent País. Les inscripcions a la ruta es poden fer al
web festadelriu.cat.
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; maxwidth: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed {
position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

https://www.elsetembre.cat/noticia/709/actes/cada/dia/partir/dilluns/setmana/cultura/economia/transformadores/al/bages
Pàgina 2 de 3

La Setmana encara tindrà continuïtat el dia 6 de juny amb la jornada ?Produïm la nostra energia.
Autoconsum fotovoltaïc', organitzada per Som Energia del Bages-Moianès. La jornada es farà el
dia 6 a 1/4 de 7 del vespre a la sala d'actes de Cal Sitges, a Artés.
La projecció de River blue i les taules rodones sobre mobilitat i sobre salut tindran un servei de
canguratge per a infants que pot sol·licitar-se prèviament al correu laura.ateneucc@gedi.org.
I l'1 de juny, la Festa del Riu
La Setmana serà el preàmbul de la Festa del Riu
http://www.coopcatcentral.cat/2019/05/06/la-festa(
del-riu-i-la-mostra-deconomia-social-se-sumen-per-omplir-la-llera-del-cardener-de-musica-ipropostes-transformadores/) , que es farà el dissabte 1 de juny a l'Esplanada del Pont Nou de
Manresa. La jornada és el fruit de la fusió de la Festa del Riu i la Mostra d'Economia Social i
Solidària del Bages i combinarà al llarg de tot el dia la mostra pròpiament dita de més de 30
iniciatives d'economia social i solidària amb diferents actuacions culturals transformadores.
Es començarà a 2/4 d'11 del matí amb l'obertura de l'espai i s'acabarà al vespre amb un concert de
Roba Estesa. Al llarg del dia també hi haurà des de la tradicional desfilada de moda sostenible a
tallers, rutes guiades al Cardener, tast de vins cooperatius, concerts de Xics'n'roll, Pot Petit i La
Primavera, o una xerrada sobre cultura com a eina de transformació social amb Alguer Miquel de
Txarango i Ivan Prado de Pallassos en Rebeldia, entre moltes altres coses.
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