
Organitza:

PLA 
COMARCAL 
PER LA
IGUALTAT

VI TROBADA
COMARCAL
DE
DONES

“L’amor és un llenguatge 
que si es parla amb tothom

 esdevé una Torre de Babel”
Text de Picasso

Les dones de Picasso
Les guerres marcaren la vida de Picasso i la seva pintura. 
La primera guerra mundial, la guerra civil espanyola, la 
segona guerra mundial. El seu art va generar moltes de 
les avantguardes del segle XX, tot i que no es deixà 
enquibir en cap. Va deixar una empremta decisiva en els 
artistes de les generacions posteriors. La seva font 
d’inspiració de fou el paisatge humà que el voltava, molt 
especialment les dones.  
Vuit d’aquestes dones varen ser protagonistes de la vida 
de Picasso i varen incidir poderosament en la seva obra; 
els seus rostres i les seves ànimes es troben a molts dels 
seus millors quadres, i van ser camps de batalla de nous 
estils. Vuit històries d’amor a vegades confuses, dolces, 
repetitives, hermètiques, amargues , dramàtiques. Vuit 
històries d’amor que varen sustentar la seva inspiració 
des de la vida bohèmia de Montmartre fins a la seva 
fructífera vellesa. 
Una d’elles, la primera, Fernande Olivier, fou la companya 
de Picasso en els temps del seu viatge a Gósol, el 1906. 
Algunes obres pintades a Gósol, algunes pàgines del 
Carnet català, tenen Fernande com  a protagonista. 
Altres dones hi apareixen, però. Són dones gosolanes, 
fortes de cos i d’esperit. Picasso descobrí a Gósol una 
feminitat desconeguda per a ell, que el portaria, onze 
mesos després de Gósol, a la realització de les 
Demoiselles d’Avignon, una de les obres cabdals de la 
pintura del segle XX.  

Amb la VI Trobada comarcal de dones, volem donar a 
conèixer aquest retall d’història d’unes feminitats que 
s’entrecreuaren en el camí creatiu de Picasso i el 
portaren a la més gran revolució pictòrica dels temps 
moderns.

Ajuntaments de:

Avià
Berga
Borredà
Casserres
Capolat
Castell de l’Areny
Castellar de N’Hug
Castellar del Riu
Cercs
La Pobla de Lillet
L’Espunyola
Fígols
Gironella
Gisclareny
Gósol
Guardiola de Berguedà
Montclar
Montmajor
Puig-Reig
Sagàs
Sant Jaume de Frontanyà
Sant Julià de Cerdanyola
Santa Maria de Merlès
Vallcebre
Vilada
Viver i Serrateix

organitza:

amb la col·laboració:

Picasso i Gósol, 1906: la trobada 
amb la dona forta
Vine i comparteix!!

Gósol  
26 d’octubre de 2013 
de 10h a 17h
al Centre de Muntanya de Gósol



PROGRAMA
D’ACTES

10:00h. Arribada i esmorzar

10:30h. Benvinguda i 
presentació   a càrrec de: 

Lluis Campmajó i Puig. Alcalde de Gósol.

Maribel Iglesias i Trasserra. Consellera comarcal de 
l’Àrea d’atenció a les persones.

Núria Balada i Cardona. Directora de l’Institut Català 
de les dones

11:00h. “Picasso i Gósol, 1906: 
la trobada amb la dona forta”
conferència a càrrec de Jessica Jaques. Professora 
d’Estètica i Teoria de les Arts de la Universitat Autònoma 
de Barcelona

Jessica Jacques ens mostra el paper rellevant de les 
dones en la vida i especialment en la seva obra pictòrica.  
A Gósol descobreix les dones de planta forta , una dona 
desconeguda per a ell.

12:00h. 
Tallers participatius

Taller de pintura
Els ocres de Gósol a càrrec de Guillem Quer.
Aprendrem a pintar amb els colors de les terres de Gósol.

Taller de balls en línia  
A càrrec de Queralt Roca.
Movem-nos amb ritme, provarem diferents balls , ritmes 
llatins, country i fins i tot els clàssics.

Taller d’autodefensa personal
A càrrec de Karin Konclé, autora del llibre ¿Estás segura? 
Autodefensa y las claves de la auténtica seguridad.

La primera línia de defensa personal és una seguretat 
física que es crea a partir de mantenir la calma, escoltar la 
intuïció, tenir consciència de l’espai i la possibilitat de 
perill, així com comunicar-se amb claredat verbal i 
físicament. 

13:30h.  Visita guiada per 
petits grups al Museu Picasso

14:30h. Dinar

Nom i Cognoms:

Adreça:

Població:

Telèfon:

Correu electrònic:

Necessiteu transport? (transport gratuït)

SI  NO

Dinar (preu: 13 euros)

SI  NO

Tallers (marqueu el taller que vulgueu participar)

Taller els ocres de Gósol

Taller de balls en línia

Taller d’autodefensa personal

Inscripcions:

Al Consell Comarcal, demanar per Núria Mariano

per telèfon al 93 821 35 53

per fax al 93 822 09 55

per correu electrònic a igualtat@ccbergueda.cat

Per motiu d’organització és imprescindible inscriure’s abans 
del 18 d’octubre.

butlleta 
d’inscripció


