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SOR LUCÍA CARAM PADILLA
DOMINICA CONTEMPLATIVA

Dominica contemplativa,
nascuda a Tucumàn Argentina i que viu a Manresa. Promotora del projecte
Mosaic DE Salut mental. Del
Grup de diàleg interreligiós
de Manresa i de la Fundació
del Convent de Santa Clara
de Manresa
Impulsora del programa Invulnerables contra la pobresa infantil, que ja funciona a
11 municipis de Catalunya.
Participa activament als
mitjans de comunicació

d’àmbit català i espanyol
a través, per exemple,
del programa Punt de
trobada de Ràdio 4 o El
suplement de Catalunya
Ràdio. Va rebre el Premi
Català de l’Any 2014.

homeopatía y la humanización de la medicina.

El 2018 va rebre la Creu de
Sant Jordi .

 Estimar la vida i compartir-la: sobre la felicitat i
el compromís. A Dios rogando. Barcelona: Plataforma,
2012.

També és autora de diferents llibres, entre d’altres:
 Santa Catalina de Siena:
el coraje en la Iglesia..
 Saludablemente bien: la

Organització

 Celebramos la vida:
“contemplando y predicando”

Comarcal

 Mi claustro es el mundo,
que es autobiogràfica
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 Sor Lucía se confiesa.
Barcelona: Plataforma,
2015.
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Patrocini

JOSEP M. MAINAT CASTELLS
CANTANT, PRODUCTOR DE TELEVISIÓ I MEMBRE DE LA TRINCA

Josep Maria Mainat i Castells és cantant i productor
de televisió`i membre de
La Trinca. Va acabar els estudis de solfeig, harmonia
i composició al Conservatori de Barcelona, els d’arquitectura, en canvi, no els
va acabar.

Amb Toni Cruz, a qui va conèixer de molt jove, i amb
Miquel Àngel Pasqual l’any,
1969 van formar l’inoblidable Trinca . Van organitzar el
festival Sis Hores de Cançó i
van participar en l’organització de l’edició del 2014
del festival Canet Rock.

la va fer créixer fins a convertir-la en una de la grans
productores de l’Estat espanyol. Després de l’absorció
de Gestmusic per Endemol,
Mainat va continuar al capdavant de la companyia
amb el càrrec de director
executiu.

Parla vuit llengües: quatre a la perfecció (català,
castellà, anglès i francès)
i quatre amb un nivell que
li permet tenir converses
fluïdes (italià, portuguès,
alemany i neerlandès).

Al final de la dècada de
1980, també al costat de
Toni Cruz i Miquel Àngel
Pasqual, va entrar en el
món de la producció televisiva, i el 1987 van fundar
la productora Gestmusic i

Ara, juntament amb el seu
inseparable Toni Cruz, porta Reset TV, des d’on creen
nousformats televisius.
Diuen que és l’home més
entès en televisió de l’Estat
espanyol.

Col·laboració

Amb el suport de

MOVISTAR CENTRE
Plaça Catalunya
cantonada Portal de l’Àngel

Barcelona

p r e s e n ta c i ó
francesc fàbregas bonet
President de l’Associació Catalana
de la Premsa Comarcal
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10.00 a 10.30 h
INSCRIPCIONS

10.35 a 10.45 h
OBERTURA de l’acte a càrrec de FRANCESC FÀBREGAS BONET,
president de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal

10.45 a 11.15 h
CARME PIGEM BARCELÓ, de RCR Arquitectes.
L’UNIVERS DE LA CREATIVITAT COMPARTIDA
CARME PIGEM BARCELÓ
RCR ARQUITECTES

Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta van
acabar els seus estudis a
l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura del Vallès
l’any 1987 i des de 1988
treballen junts, sota el
nom de RCR ARQUITECTES a la seva ciutat natal
Olot amb un equip format
al seu costat. I han rebut
continnuades distiocions a
l’obre i han gunayat diferents concurosos nacional
i internacionals
Són Premi Pritzker 2017,
Premi Nacional de Cultura
d’Arquitectura 2005 de la

Generalitat de Catalunya,
Chevalier i Officier de l’ordre des arts et des lettres
2008 i 2014 de la Repúblique Française, Membres
honorífics per la AIA American Institute of Architecture 2010, Membres honorífics per el RIBA Royal
Institute of British Architects 2012 i Medalla d’Or
de l’Académie d’Architecture Francesa 2015.
Creen el 2017 el laboratori RCR LAB·A i el 2013
funden la fundació RCR
BUNKA per estimular la
valoració per l’arquitectu-

ra, el paisatge, les arts i la
cultura.
Han rebut continuades distincions a l’obra. Han guanyat diferents concursos
nacionals i internacionals.
D’entre els projectes i les
obres destaquen, a més de
les anomenades en distincions, l’estadi d’atletisme
“Tossols Basil” a Olot, la
mediateca “Waalse Krook” a Bèlgica, l’escola
“del Sol” a Font-Romeu i
els més de 20 habitatges
unifamiliars… Per citar-ne
algunes.

11.15 a 11.45 h
SOR LUCÍA CARAM PADILLA, dominica contemplativa.
EL RESSÒ LOCAL ESDEVÉ UNIVERSAL.
COMUNICACIÓ I TRANSPARÈNCIA

11.45 a 12.15 h
JOSEP M. MAINAT CASTELLS, cantant,
productor de televisió i membre de La Trinca.
UNA VIDA DE CASUALITATS
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12.15 h
CLAUSURA DE L’ACTE,
a càrrec de MIQUEL GAMISANS MARTÍN,
secretari de Difusió i Atenció Ciutadana

12.30 h
‘BRUNCH’ al mateix recinte

