Fòrum Manresa 2022:

FÒRUM MANRESA 2022
El Fòrum Manresa 2022 és una iniciativa
conjunta de l’Ajuntament de Manresa, la
FUB, la Fundació la Cova, la UOC i la UPC.
És un espai de reflexió i aprofundiment en
la figura de Sant Ignasi i la influència dels
valors ignasians en la societat actual, i
de com aquests poden contribuir en el
lideratge i la governança dels diferents
àmbits de les ciutats del futur.
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Coorganitza:
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ESPAI SANT IGNASI

ESPAI VALORS DE CIUTAT
Dijous 15 de gener a les 20h
CIUTATS INTERMÈDIES
A càrrec de Josep Maria Llop, arquitecte-urbanista,
director de UIA-CIMES Programa Unió Internacional
Arquitectes i Càtedra UNESCO sobre les Ciutats Intermèdies del Departament de Geografia de la Universitat de Lleida.
Casa Lluvià – Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Delegació Bages - Berguedà
C. Arquitecte Oms, 5

Presentació de la dimensió de les ciutats de rol intermediari en el sistema de ciutats del món com a centres
dels territoris. Els trets i els potencials de les formes,
dimensions i característiques urbanes d’aquestes ciutats; les pautes i polítiques urbanes que es deriven de
la configuració.

Dijous 9 d’abril a les 20h
LA CIUTADANIA EN LA GOVERNANÇA DE LES CIUTATS DEL SEGLE XXI

Dijous 26 de març a les 20h
SANT IGNASI COM ARQUETIP
DE PELEGRÍ

A càrrec de Jaume López, professor del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra.
Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
Avda. Bases de Manresa, 61-73

A càrrec de Xavier Meloni, sj. Membre de l’equip sj
del Centre d’Espiritualitat de Manresa, doctor en Teologia i llicenciat en Antropologia Cultural, professor a la Facultat de Teologia de Catalunya especialitzat en diàleg interreligiós.
Centre Internacional d’Espiritualitat Ignasiana (CIEI)
Camí de la Cova, s/n

L’aprofundiment democràtic que reclama la ciutadania
s’ha de donar a tots els nivells, però és fonamental
que comenci pel més proper, el de ciutat o municipi.
Calen reformes per apoderar la ciutadania i que es faci
seu l’espai públic. L’allunyament de la política comença per no sentir com a propi el que és de tots. Tendència que es pot revertir amb els canvis necessaris.

Coorganitza: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
Delegació Bages – Berguedà.

Dimecres 28 de gener a les 20h
LA CIUTAT FUTURA ÉS AVUI
A càrrec de Jordi Borja, geògraf-urbanista, professor de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) i
president de l’Observatori DESC (Drets Econòmics,
Socials i Culturals).
Sala d’Actes del Centre Cultural el Casino
Pg. Pere III, 27

Avui hi ha ciutat i urbanització sense ciutat. A totes
les ciutats es produeixen dinàmiques negatives i dinàmiques positives. Les polítiques públiques poden
reforçar unes o altres. Catalunya-Ciutat avui no és solament una idea, és una realitat, però hi han dinàmiques i també propostes dissolvents.

Dijous 16 d’abril a les 19h
LIDERATGE I VALORS EN LA GOVERNANÇA DE LES CIUTATS AL S. XXI
A càrrec d’Àngel Castiñeira, director de la Càtedra
de Lideratges d’ESADE (URL), professor del Departament de Ciències Socials d’ESADE i director de
l’Observatori de Valors de la Fundació Lluis Carulla.
Sala d’Actes de la FUB
Avda. Universitària, 4

Com haurem d’actuar com a ciutat en el futur? Quines responsabilitats i compromisos voldrem assumir
davant del món? Sota quina imatge i valor de marca
voldrem que se’ns identifiqui en la nostra manera de
servir els ciutadans? Els valors no són allò que fem,
sinó allò que som. Els valors són inseparables de la
idea de projecte. El que defineix avui el lideratge en la
governança de les ciutats, va lligat a la capacitat de
generar un projecte de vida col·lectiva de qualitat. I
aquesta qualitat és inseparable dels valors.

Durant tota la seva vida, Ignasi es va sentir “pelegrí”.
També nosaltres i la nostra cultura ens sentim en procés, inacabats. Per això ens ressona tant l’”arquetip”
de “Pelegrí”.

Dijous 28 de maig a les 20h
COM RECORDA SANT IGNASI LA SEVA
MANRESA DES DEL 1550
A càrrec de Carles Marcet, sj. Membre de l’equip sj
del Centre d’Espiritualitat de Manresa.
Centre Internacional d’Espiritualitat Ignasiana (CIEI)
Camí de la Cova, s/n

Relectura que fa el pelegrí, a la seva autobiografia,
de l’any viscut a Manresa i que tant va marcar els seu
itinerari posterior.

