
us conviden a la

Restaurant El Mesón 
 Plaça d’Octavià, 6 – Sant Cugat del Vallès

a les 19:30 h

22 
de maig 
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de maig

5
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12
de juny

10. edició 
commemorativa

Restaurant El Mesón - Plaça d’Octavià, 6 - Sant Cugat del Vallès
dilluns 22 i 29 maig/ 5 i 12 de juny. 
Totes les tertúlies comencen a les 19:30 h 

2017



10 anys de tertúlies amb berenar

Amb aquesta edició volem commemorar els 10 anys del Cicle “Tertúlia amb amics” 
que ens ha portat al llarg d’aquesta dècada al voltant de 40 personalitats destacades 
-algunes d’elles amb projecció internacional- del món cultural, social i polític a Sant 
Cugat. Amb elles hem compartit tertúlies i berenar.
Enguany, presentem un cicle amb temes tant candents com: la judicialització de la 
política, els refugiats, la situació de la dona als països àrabs,  la homosexualitat dins 
les institucions religioses i el paper que hauria de jugar la Cultura en el món actual. 
Aquestes temàtiques seran presentades per quatre persones  diverses en l’origen, edat  
i pensament, però que tenen un nexe en comú, el coratge. Quatre persones valentes: 
una noia a l’Afganistan dels talibans que es fa passar durant 10 anys per home per 
poder accedir al treball i poder ajudar la seva família; un sacerdot, funcionari del Vaticà, 
que declara sense embuts la seva homosexualitat i és expulsat de l’Església; una 
històrica advocada, corredora de fons, defensora dels drets humans i de les llibertats 
de Catalunya; i un actor nascut al barri del Raval, assidu de les xarxes socials, que no 
es mossega la llengua quan parla de teatre, de cultura o de política.
Vinguin, escoltin i opinin. Els hi esperem

Dolors Vilarasau, presidenta de l’Associació Amics de “Pedra i Sang”        

Presentació



10a. edició

10a. edició
Restaurant El Mesón -Plaça d’Octavià, 6 - Sant Cugat del Vallès

Dilluns, 22 de maig a les 19,30 h.  

Tertúlia amb 

NADIA GHULAM escriptora d’origen afganès 

Ser dona refugiada i sobreviure en l’adversitat
Presentarà la convidada:  Dolors Vilarasau presidenta d’Amics de Pedra i Sang, directora teatral

Dilluns, 29 de maig a les 19,30 h.  

Tertúlia amb 

MAGDA ORANICH advocada, parlamentària

La brigada Aranzadi contra Catalunya
Presentarà la convidada:  Josep Maria Vallès periodista, director del TOT Sant Cugat

Dilluns, 5 de juny a les 19,30 h.  

Tertúlia amb 

KRZYSTOF CHARAMSA ex-sacerdot, escriptor

Les minories sexuals a les religions
Presentarà el convidat: Roser Casamitjana bioquímica

Dilluns, 12 de juny a les 19,30 h.  

Tertúlia amb 

MARC MARTÍNEZ actor, cantant i director de teatre

El debat sobre la Cultura comença a P3 o a les urnes?
Presentarà el convidat: Eduard Jener crític d’arts escèniques



Tertúlia

Dolors Vilarasau 
presidenta d’Amics de Pedra i Sang, directora teatral

Presentarà la convidada: 

Us vull fer una xerrada informal sobre la situació de 
les dones a l’Afganistan. Un debat sobre com afecta 
la guerra a tota una cultura i com afecten els canvis 
polítics en la vida social d’un país, en l’economia i en 
les relacions entre les persones. Us explicaré perquè 
hi sóc a Badalona.  Què significa perdre casa teva. 
La supervivència en un camp de refugiats. El dol 
d’haver de deixar el teu país, la teva gent i les teves 
expectatives i il·lusions. I deixo obertes pel debat 
aquestes preguntes. Què esperem dels refugiats? 
Quines són les nostres condicions? I les seves?     
  

Ser dona refugiada i sobreviure en l’adversitat

NADIA GHULAM
escriptora d’origen afganès 

Dilluns, 22 de maig
a les 19,30 h.  



Tertúlia

Presentarà la convidada: 

Josep Maria Vallès
periodista, director del TOT Sant Cugat

L’Aranzadi és el nom col·loquial de totes les lleis, 
reglaments i sentències que creen jurisprudència. Els 
advocats de l’Estat manen avui a Espanya i fabriquen 
la òptica amb la que l’Estat es mira Catalunya. Es parla 
de la judicialització de la Política, però és la Justícia que 
intervé en la Política o bé és la Política que judicialitza 
la Justícia?    
  

 La brigada Aranzadi contra Catalunya

MAGDA ORANICH
advocada, parlamentària

Dilluns, 29 de maig
a les 19,30 h.  



Tertúlia

“Per sort, el desenvolupament dels drets humans 
és un signe distintiu del nostre temps. Avui en dia la 
conquesta dels drets humans per part de les minories 
sexuals, és tot un repte per la nostra societat, com 
ho és la lluita pels drets de les dones o de qualsevol 
col·lectiu discriminat. És un avís per a les religions. En 
aquest procés l’Església catòlica necessita iniciar. un 
diàleg serè amb els coneixements científics actuals 
sobre la homosexualitat” K.CH.    

Les minories sexuals a les religions

KRZYSTOF CHARAMSA
ex-sacerdot, escriptor

Roser Casamitjana 
bioquímica

Presentarà el convidat:

Dilluns, 5 de juny  
a les 19,30 h.  



Tertúlia

“Educar per ser lliures”. M’hauria de fer estampar una 
samarreta amb aquesta frase. La Cultura no és -tan 
sols- un luxe o un entreteniment, com ens volen fer 
creure. És la base on construirem la resta...La terra 
on plantar la sembra... L’aliment de l’ànima...Una 
necessitat bàsica, primària...El bressol del futur dels 
nostres fills.. Per això ha de ser, obligatòriament, a 
l’abast de tothom; de qualitat, plural i pública. Cada 
matí m’aixeco, prenc un cafè i surto al carrer a treballar 
per la cultura. Això em fa feliç” M.M.

El debat sobre la Cultura 
comença a P3 o a les urnes?

MARC MARTÍNEZ
actor, cantant i director de teatre

Eduard Jener
crític d’arts escèniques

Presentarà el convidat:

Dilluns, 12 de juny  
a les 19,30 h.  



ARCADI OLIVERAS, activista, president de “Justícia i Pau”

CARLES MARTÍNEZ, actor

DIANA GARRIGOSA, presidenta de la Fundació Pasqual Maragall

DOLORS VILARASAU, directora de teatre, presidenta d’Amics de 

“Pedra i Sang”

EDUARD JENER, crític d’espectacles, sots-president del Consell de 

Cultura

EMILI TEIXIDOR, escriptor

EMPAR MOLINER, escriptora

ENRIC JULIANA, periodista, sotsdirector de “La Vanguardia”

FERRAN MASCARELL, historiador, Conseller de Cultura

GLÒRIA ROGNONI, actriu, directora de teatre

JOAN GAYA, bioquímic

JOAN PUIGDOMÈNECH, físic, exdirector de l’Escola d’Arquitectura 

del Vallès

JOAN ROVIRA, ex-professor del Departament de Filosofia de la UAB

JOAN-ANTON BENACH, crític de teatre de “La Vanguardia” 

JORDI PICCORELLI, musicòleg, director d’orquestra

JOSEP FERRÉ, director d’orquestra

JOSEP VIDAL, metge, investigador 

JOSEP-MARIA BALCELLS, periodista, exdiputat 

JUDITH COLELL, cineasta, vicepresidenta de l’Acadèmia de cinema 

espanyol 

KRZYSTOF CHARAMSA, ex-sacerdot, escriptor 

LAURA BORRÀS, directora de la Institució de les LLetres Catalanes

LES XANDRINES, grup de teatre local

LLUÍS CALVO, escriptor

MAGDA ORANICH, advocada, parlamentària

MARC MARTÍNEZ, actor, cantant i director de teatre

MARTA PESSARRODONA, escriptora

MÀRIUS SERRA, escriptor i enigmista

MERCÈ CONESA, alcaldessa de Sant Cugat

MÒNICA TERRIBAS, periodista

MURIEL CASALS, presidenta d’Òmnium Cultural

NADIA GHULAM, escriptora d’origen afganès

NÚRIA TUBAU, escriptora, actriu

PITI ESPAÑOL, autor de teatre, guionista de ràdio i televisió

RAÜL ROMEVA, doctor en relacions internacionals i escriptor

SAM ABRAMS, poeta, crític literari 

SANTI VIDAL, jutge de l’Audiència de Barcelona

SALVADOR CARDÚS, sociòleg, membre del Consell per la Transició 

Nacional 

VICTÒRIA CAMPS, filòsofa

VIRGÍNIA MARTÍNEZ, cantant del grup “La porta dels somnis”

XAVIER BOSCH, periodista i escriptor

XAVIER BRU DE SALA, escriptor, Comissari de l’Any Espriu

XAVIER ESCURA, historiador, tinent d’alcalde de Cultura 

TERTULIANS AL LLARG DE LES DEU EDICIONS  DE LA TERTÚLIA AMB AMICS

Tertulians



Totes les tertúlies van acompanyades d’un berenar proposat pel tertulià o per la tertuliana.

Venda de tiquets al Restaurant El Mesón. 
Preu del tiquet-berenar 7 euros (socis d’Amics de Pedra i Sang 5 euros).

Donada la capacitat limitada de l’aforament, s’aconsella comprar el tiquet per anticipat 
al propi Mesón, o fer la reserva de plaça al correu electrònic: pedraisang@gmail.com

(pagareu el dia de la tertúlia i se us guardarà la plaça fins 15 mn abans de l’Inici)

www.pedraisang.cat

www.criteri.cat

Amics de Pedra i Sang

@pedraisang 

Segueix-nos


