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1. PRESENTACIÓ  

Milestone Project Girona neix a Girona el 2012 per tractar de desenvolupar un festival 

contracultural en un moment de profunds canvis en el panorama social, cultural i 

econòmic. Amb base en l'art però sense oblidar la profunditat necessària del pensament, 

Milestone Project intenta traçar modestament una línia sobre la importància de l'art i 

l'educació en la societat.  

Enguany aquest projecte cultural multidisciplinar tindrà lloc del 9 al 21 de juny i en 

proposa “Pensar i pintar la ciutat de Girona” amb una nova edició basada en dos eixos 

fonamentals: l’Art Urbà i el Pensament. 

- L'Art Urbà entès com a catalitzador per un canvi del nostre dia a dia. Art lliure, gratuït i 

de primer nivell per a la societat, que ha de transformar visualment espais en desús en 

llocs de trobada i referència. Una acció que afavoreixi el pensament positiu de 

transformació dels nostres espais més convencionals millorant, a més, l'estètica de 

l'entorn. Aquest any l’enorme collage de work-in-progress que suposa que una 

representació dels millors artistes d’aquesta disciplina de reconeguda categoria mundial 

es reuneixi a Girona durant 10 dies per desenvolupar les seves obres convertirà la ciutat 

per uns dies en la capital mundial de l’Street Art. Podem afirmar que, sens dubte, aquesta 

edició de Milestone Project és ja un dels festivals d’Art Urbà internacionals amb una de 

les millors programacions de l’actualitat. Com a novetat per aquets any, afegim als 

treballs pictòrics de gran format i murals tres noves seccions: una exposició d’art que 

recull una selecció de treballs “de galeria” d’alguns dels millors artistes de la disciplina del 

moment, una secció d’acció de carrer, posant-hi molt d’èmfasi en les instal·lacions 

mòbils, i un seguit de tallers amb alguns dels artistes d’Art Urbà. 
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- El Pensament vinculat a la cultura en aquesta edició serà articulat en una única 

conferència sobre la creativitat i la neurociència que comptarà amb la participació de 

Manuel Villar Pujol, Ignacio Castro Rery, Oriol Leira i Daniel Inglada al Centre Cultural 

de la Mercè en un únic dia (el divendres 13 de juny) ens proposa la reflexió com a pòsit 

del coneixement i expressió de la paraula on, poc a poc, hem d'anar contribuint a 

recolzar les bases sobre les quals nostra la societat s'ha de construir. La necessitat de 

convertir l'educació com a símbol real de progrés, imprescindible per a la comprensió de 

les pròpies accions que també realitzarem al Milestone Project. 

 

Milestone Project Girona 2014 serà doncs un període de 13 dies durant el qual la ciutat 

acollirà treballs dels millors artistes gràfics d’Street Art del moment –siguin accions 

pictòriques de gran format, siguin accions de carrer en format mòbil, o bé exposant les 

seves obres “de galeria”-,  diversos tallers amb artistes i conferències amb pensadors i 

intel·lectuals de renom que ens faran reflexionar sobre la nostra realitat. 
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La tercera edició de Milestone Project avança en la unificació de l’art, el pensament i la societat 

en la ciutat de Girona. Del 9 al 21 de juny, Girona s’exposarà i es pensarà. L’objectiu de 

Milestone sempre és arribar a gaudir de l’art com a mitjà d’expressió i del pensament com a camí 

pel desenvolupament. 

Durant dues setmanes Girona tindrà al seu abast els artistes urbans més reconeguts 

internacionalment, conferències amb les reflexions i el pensament més necessari, així com de 

tallers i exhibicions dirigits pels propis artistes i pensadors.   

Dues intenses setmanes on  pensament i art urbà es trobaran en El Centre Cultural de la Mercè, 

com el cor de les seves activitats, amb les exhibicions del pensament i l’art urbà.  

Mostrant el costat més extrem de la personalitat humana a través d’un tema candent avui dia en 

la nostra  societat, l’exhibició dedicada al pensament tractarà sobre els controvertits avenços que 

s’estan realitzant en el camp de la neurociència en la mecànica de l’estímul en mode artificial de la 

creativitat per generar nous individus creatius. Creativitat i Neurociència o como forçar cada cop 

més la societat a explorar els seus propis límits personals en favor de la explotació productiva. 

L’exhibició, que es mostrarà del 12 al 20 de juny al Centre Cultural la Mercé, ha estat dirigida per 

Manuel Villar, Oriol Leira i Daniel Inglada amb la assistència de Javier Macià, i comptarà amb la 

inestimable participació de Ignacio Castro Rey, un dels filòsofs més destacats del panorama 

estatal.  

Simultàniament, també en el Centre Cultural la Mercé s’exposarà una petita però molt escollida 

mostra d’art urbà que s’estendrà alhora en l’edifici contigu, al restaurant Jardins de la Mercè. 

Aquesta exposició mostrarà treballs originals dels artistes més importants de l’escena 

contemporània internacional como Blu, Erica il Cane, Sam3, Vhils, etc.  

De nou –un any més- Girona s’inundarà de l’art més honest i públic del moment. Pintors urbans 

procedents –entre d’altres- d’EEUU, Itàlia, Ucrània o Suècia envairan la ciutat d’ art, deixant la seva 

empremta a l’entorn urbà. Artistes tan destacats com Interesni Kazki, Brad Downey, Cyop&Kaf o 

Boris Hoppek participaran en aquesta tercera entrega de Milestone Project, dedicada a l’arte 

abstracte, amb (possiblement) els seus tres referents més destacats internacionalment: 108, Momo 

i Akay. 

També com a novetat d’enguany, es realitzaran tres tallers artístics amb artistes del festival, a més 

d’altres en col·laboració amb diversos personatges rellevants de la cultura local.  

 

Nacho Moltó, Milestone 
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2. AGENDA 

 

ART URBÀ 
 

 

PENSAMENT 
 

 

EXPOSICIONS 
 

 

TALLERS 
 

 

DILLUNS  

9 JUNY 

DIMARTS  

10 JUNY 

DIMECRES  

11 JUNY 

DIJOUS  

12 JUNY 

DIVENDRES 13 

JUNY 

DISSABTE  

14 JUNY 

DIUMENGE 15 

JUNY 

ART URBÀ 

Work in progress de les obres pictòriques en diferents emplaçaments de la ciutat 

EXPOSICIONS d’ART URBÀ i PENSAMENT 

Centre Cultural de la Mercè i als Jardins de la Mercè 

   

 

 

FESTA 

INAUGURACIÓ 

19h  

Centre Cultural de 

la Mercè i Jardins 

de la Mercè 

CONFERÈNCIA 

“Creativitat i 

Neurociència” 

18h 

Centre Cultural de 

la Mercè 

TALLER 

2n dia 

SAM3 

10h 

Bòlit La Rambla / 

Àrt Cluster 

TALLER 

ANGELO 

MILANO 

10h 

Can Burgués  

   TALLER 

1r dia  

AKAY & BRAD 

DOWNEY 

16h 

Biblioteca Salvador 

Allende 

TALLER 

2n dia 

AKAY & BRAD 

DOWNEY 

16h 

Biblioteca Salvador 

Allende 

  

    TALLER 

1n dia 

SAM3 

16h 

Bòlit La Rambla / 

Àrt Cluster 

  

       

DILLUNS  

16 JUNY 

DIMARTS  

17 JUNY 

DIMECRES  

18 JUNY 

DIJOUS  

19 JUNY 

DIVENDRES 20 

JUNY 

DISSABTE  

21 JUNY 

 

ART URBÀ 

Work in progress de les obres pictòriques en diferents emplaçaments de la ciutat 

EXPOSICIONS d’ART URBÀ i PENSAMENT 

Centre Cultural de la Mercè i als Jardins de la Mercè 

   

 

 

TALLER 

DELPHINE 

DELAS 

17h 

Ass. Salsa Jove 
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3. ART URBÀ 

9 JUNY > 21 JUNY 2014 · GIRONA 

 

Milestone Project 2014 donarà el tret de sortida el proper 9 de juny amb l’inici de les 

activitats d’Street Art a diferents emplaçaments de la ciutat, protagonitzades per alguns 

dels més reconeguts exponents d'art urbà a nivell mundial. Fins al 21 de juny es podran 

veure les obres d'art urbà pels carrer de Girona d’un total de 11 artistes internacionals.  

Volem destacar que en aquesta edició, la programació artística d’Art Urbà es pot 

considerar com una de les més importants de tots els festivals europeus d’aquesta 

corrent artística, i per tant posa en el mapa a Girona com una de les capitals mundials de 

l’Street Art.  

Per aquest any, la proposta d’Art Urbà, a part de comptar amb experiències molt similars 

a la de les altres edicions a nivell de formats pictòrics i murals, també es vol iniciar una 

part d’acció de carrer, posant-hi molt d’èmfasi en les instal·lacions mòbils. Per aquest 

nou format comptarem amb alguns dels artistes més rellevants, com són  

Brad Downey & Akay i Boris Hoppek. Aquesta corrent artística dins el propi Art Urbà, 

pretén anar més enllà de la pròpia visualització de les obres, i va destinada a que la gent 

en formi part d’una manera més directa i probablement més activa.  
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Delphine Delas 

 

Delphine Delas va néixer a Bordeus, França. Va viure a Barcelona durant gairebé 10 anys, 

i continua treballant a la ciutat. Des que era molt jove, ha treballat en l'art contemporani, 

el dibuix i la pintura en general. La seva formació és en la història de l'art i l'arqueologia, 

per tant la seva feina és, lògicament, al llarg de les línies del seu fons, format per 

múltiples influències, que van des de les historietes, l'etnologia i l'antropologia, "art brut", 

antigues civilitzacions i tribus actuals… que s'inspira en qualsevol cosa ja que l'espectador 

pot submergir-se en un món poètic i de somni, sobretot amb els actors, éssers o 

estranyes formes naturalistes d'haver arribat directament de la seva pròpia imaginació. 

Amb els anys, el seu art ha estat present a França, Espanya, EUA, Itàlia, etc.... en galeries, 

museus, festivals, etc..., en col·leccions privades europees. Diversos articles han estat 

publicats en el seu treball i la seva anàlisi. Actualment viu a Mont-real. 
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Akay & Brad Downey 

     

Akay va ser un dels primers escriptors de graffiti d’Estocolm en els anys 80. 

Posteriorment va començar a treballar amb imatges i més endavant va acabar 

experimentant amb les instal·lacions. És un artista que gaudeix més amb  el 

desenvolupament i execució d’una idea que amb l’admiració sobre una obra ja 

finalitzada. Partidari de la interacció amb d’altres artistes, moltes de les seves 

instal·lacions han estat creades en col·laboració, rebent gran atenció mundial emb els 

seus treballs dins del col·lectiu d’artistas suec Kisterpeter. 

Una de les seves propostes més controvertides va ser “Traffic Island”, projecte de 

construcció d’un petit refugi amb jardí enmig de dues autopistes properes a Estocolm. 

Concebut com una acció que havia de ser observada des de la pròpia carretera, va 

acabar convertint-se en un lloc de trobada pels ciutadans que, durant tres anys, acudien 

al refugi a descansar, reunir-se o fer picnics.  

La exploració artística de Akay sobre els espais urbans l’ha motivat a transformar-los, 

convertint alguns no-llocss en espais vius per a l’encontre ciutadà.  

 

http://www.akayism.org 

vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=1t0a9ASvXcc 

 

El treball de Brad Downey tracta sobre el control dels espais públics per una multitud de 

senyals i sistemes que de manera imperceptible ens influeixen a tots i a la nostra pròpia 

aclimatació als mateixos, que ens porta a que la subtil manipulació i proliferació 

d’aquestes senyals siguin de difícil identificació. 

http://www.akayism.org/
https://www.youtube.com/watch?v=1t0a9ASvXcc
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Aquest serà el tema principal de l’obra de l’artista estatunidenc Brad Downey, que tracta 

de donar visibilitat a la regulació institucional o privada de caràcter públic, esperant que 

mitjançant el seu treball la gent sigui més conscient dels missatges subliminals que ens 

rodegen. El treball de Downey és subtil, còmic i tot sovint provocatiu, reinventant els 

elements arquitectònics i urbans. L’obra efímera i perturbadora de Downey confronta allò 

públic i y privat, l’espai urbà i el personal. 

 

http://www.braddowney.com 

vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=IxA8dzk71y8 

 

Akay & Brad Downey estaran realitzant la seva obra conjunta entre el 9 i el 15 de juny.  

 

 

 

 

http://www.braddowney.com/
https://www.youtube.com/watch?v=IxA8dzk71y8
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Sam3 

 

Sam3, nascut a Múrcia, és conegut per les seves enormes representacions d’evocadores, 

dramàtiques i elegants siluetes negres en espais urbans, a les que anomena “ombres”. És 

probablement el més romàntic dels artistes públics contemporanis actuals. 

L’absència de detall en els seus treballs pictòrics li permet executar-les amb una gran 

rapidesa, al mateix temps que deixa completa llibertat a la interpretació de les mateixes 

per part del públic. El seu treball conflueix entre el poètic, l’oníric i la ironia.  Els seus 

vídeos, il·lustracions, pintures i escultures sorgeixen sempre de la investigació del cos 

humà, els seus comportaments, la sang, els nervis, els impulsos i els sentiments. 

 

http://www.sam3.es 

vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=z1136E4h5UQ 

 

http://www.sam3.es/
https://www.youtube.com/watch?v=z1136E4h5UQ
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Boris Hoppek 

 

Des que va començar a realitzar graffitis als carrers a principis dels noranta, Boris 

Hoppek ha desenvolupat un universal visual molt particular basat en imatges 

minimalistes, una paleta de color molt restrictiva i una pinzellada molt ràpida. 

Sent ja una artista internacionalment consolidat, la seva obra va passar a ser identificada 

per milions de persones en tot el món de la nit al dia després de dirigir l’art d’una 

campanya publicitària per a una coneguda marca de cotxes alemanys. Tot i que el seu 

treball sembla inicialment molt accessible, aquesta primera impressió sol ser rebatuda  

amb una segona o tercera observació de la mateixa. De fet, les seves representacions 

artístiques resulten familiars i adorables però se sobreposen al dur contrast dels 

recurrents temes de la seva obra: la violència, la misoginia, el racisme i la opressió.  

Boris Hoppek és un prolífic artista que ha treballat en diversos formats artístics com la 

il·lustració, la pintura, la fotografía, l’escultura o les instal·lacions. El seu treball ha estat 

àmpliament divulgat i exhibit a galeries, museus i festivals de tot el món. 

Boris Hoppek estarà realitzant la seva obra entre el 9 i el 20 de juny. 

 

http://www.borishoppek.de 

vídeo: http://vimeo.com/62751180 

 

http://www.borishoppek.de/
http://vimeo.com/62751180
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Momo 

 

Nascut a San Francisco, Momo ha estat viatjant durant gran part de la seva vida. Va 

establir la seva residència artística a Nova York durant sis anys, però actualment té el seu 

estudi a Nova Orleans.  

Considerat un dels grans exponents de l’art urbà contemporani. El seu treball, 

caracteritzat per fines línies que s’emtrecreuen i composen belles i acolorides xarxes, és 

abstracte i basat en la forma geomètrica però combinat amb un cuidat joc de llums, 

ombres i colors, és el desenvolupament d’un pensament i sensibilitat personal molt 

coherent en el decurs de la seva trajectòria.  

Si parlar de “post graffiti” ha tingut sentit alguna vegada, llavors hauríem de fer una 

retrospectiva sobre el treball que Momo ha estat desenvolupant en tot el món. Mentre 

els seus contemporanis encara treballaven amb paraules, tipologies o grans imatges 

figuratives, Momo sembla viure en el seu propi regne d’imaginació poblat amb 

obsessives formes recurrents i combinacions de colors.  

La seva personalitat alegre, propera i divertida, es reflecteix en la seva obra i sens dubte 

es trasllada a la mirada de l’espectador. Ha exhibit la seva producció en ciutats com Nova 

York, Seúl, Lisboa, Grottiagle o Girona. L’any 2012 va publicar, MOMO in 74 pieces, llibre 

que inclou imatges de la seva obres, des de 2008 i fins 2012. 

 

http://momoshowpalace.com/ 

vídeo: http://vimeo.com/70373488 

http://momoshowpalace.com/
http://vimeo.com/70373488
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Cyop&Kaf 

 

En solitari però amb gran constància, aquests dos artistes italians (perseguits tant pels 

col·leccionistes d’art com per la policia) continuen la seva missió d’alertar sobre allò 

anormal, irritant i “amagat” en la societat i la natura humana. Amb un sentit gairebé 

desesperat de l’esperit -més decaigut que mai- de la societat italiana, els treballs de 

Cyop&Kaf arriben des del més remot barri de classe obrera fins a les galeries d’art 

rebel·lant-se com una gota d’aigua més contra un moviment de pensament uniforme 

estandarditzat. 

Així, el seu punt de vista sobre l’exposició del seu treball no s’entén únicament com una 

manera d’exhibir la seva obra passada per millorar els seus ingressos -quelcom que 

consideren conceptualment pobre- sinó que conviden el públic a participar durant els 

365 dies de l’any en una exposició permanent i en construcció. El centre i la immensa 

perifèria de Nàpols és l’espai principal en el qual aquests artistes compten amb la seva 

“principal galeria d’art públic”.  

Recentment Cyop&Kaf han estrenat el llargmetratge “Il segreto” (www.ilsegreto.org). 

Cyop&Kaf estaran realitzant la seva obra entre el 12 i el 17 de juny.   

 

http://www.cyopekaf.org 

http://www.cyopekaf.org/


 

DOSSIER DE PREMSA · MILESTONE PROJECT 2014 

 

www.milestoneproject.cat  14 

 

108 

   

108 és un artista procedent del nord d’Itàlia que ha desenvolupat la seva obra 

principalment en el camp de l’art urbà i la experimentació. Començant com a escriptor de 

graffiti, ben aviat va fer un gir cap a les representacions enormes i misterioses, formes 

amorfes i inquietants que envaïen l’espai públic. 

Influenciat per l’artista rus Kazimir Malevich, creador del suprematisme pictòric a principis 

del S.XX, 108 ha aconseguit combinar l’obra de carrer amb l’art contemporani,  

convertint-se en un dels pintors abstractes més influents a nivell internacional. 

Romàntic i intelectual, 108 recorre a les lecturas sobre història antiga i antropologia per 

desenvolupar la seva obra, que ell defineix com a intuïtiva ja que les seves 

representacions artístiques també provenen de somnis o de la influència musical. 

En los darrers anys, 108 ha format part de diverses exhibicions internacionals com, entre 

d’altres, Nusign 2.4 a París, Urban Edge Show a Milán, Segundo y Tercer Asalto a 

Zaragoza o a la Bienal de Venecia de 2007.  

 

http://www.108nero.com 

 

http://www.108nero.com/
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Interesni Kazki 

   

Interseni Kazki, un duet ucranià conformat per AEC i Waone.  El seu treball -que ja ha 

voltat per tot el món, des de la Índia o  Mèxic, a España i Rússia- té una gran càrrega 

simbòlica i conceptual. És una guerra entre dicotomies, ente la obscuritat i la llum, entre 

el bé i el mal. En aquesta lluita sovint les dues forces empaten i deixen com a resultat 

grans murals rics en colors. 

El nom del binomi es tradueix vagament com “interessants contes de fades”, i és ben 

proper de l’estil dels seus murals, donat que treballen una estètica bastant inusual: plena 

de colores brillants i amb temàtiques surrealistes que inclouen elements religiosos i 

espirituals. 

Segons les pròpies paraules d’AEC: “Amb la ajuda del llenguatge simbòlic de les nostres 

obres, volem dur a l’espectador el significat de la vida, el mecanisme de l’Univers, Déu i 

el mal. El llenguatge simbòlic és el llenguatge de l’arrel de les causes, i per tant, nosaltres 

transmetem això mateix a la nostra audiència”. 

Interseni Kazki estaran realitzant la seva obra entre el 15 i el 21 de juny. 

  

http://interesnikazki.blogspot.com.es/ 

vídeo: http://vimeo.com/48584578 

 

http://interesnikazki.blogspot.com.es/
http://vimeo.com/48584578
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4. EXPOSICIÓ D’ART URBÀ 

Una part dels artistes que ens acompanyaran aquest any amb les seves accions 

pictòriques en la tercera edició de Milestone també ens portaran part de la seva obra “de 

galeria” que s’exposarà en el Centre Cultural de la Mercè i als Jardins de la Mercè. 

Aquesta mostra d’art no només inclou l’obra d’artistes que participen o han participat al 

festival fins ara, sinó que l’exposició aplega l’obra de bona part dels millors artistes d’art 

Urbà del món, com Blu, Erica il Cane, JR, Swoon, Sam3, Escif, Aryz, Akay & Brad 

Downey, Vhils, Dem, Bastardilla, Momo, Boris Hoppek, Sickboy, David Ellis o 

Moneyless. 
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5. TALLERS 

Milestone ofereix aquest any quatre tallers gratuïts oberts al públic vinculats a l’Art 

Urbà ja que seran impartits per alguns dels artistes d’Street Art d’aquesta edició.  

 

Dijous 12 i divendres 13 de juny 

Taller amb Akay & Brad Downey – Biblioteca Salvador Allende – 16h 

Urban Play – Classe magistral de vandalisme cultural on els assistents seran els artistes, 

que acabaran exposant les seves pròpies obres a l’espai públic de Girona. El món al revés? 

 

Divendres 13 i dissabte 14 de juny 

Taller amb Sam3 – Bòlit La Rambla / Art Cluster – div 13 16h / diss 14 10h 

 Vídeo animació - En el seu taller Sam3 ens farà prestar atenció a les coses petites i 

precioses, a objectes quotidians amb moviment intern que ens permeti animar-los amb 

una simple càmera digital. 

 

Diumenge 15 de juny 

Taller amb Angelo Milano i Guadalupe Correa – Can Burgués- 10h 

Serigrafia Salvatge – classe magistral sobre serigrafia i disseny de roba amb un cert 

aroma agrícola. El taller tindrà lloc a la casa Milestone, on tots els pensadors i artistes 

comparteixen espai durant les dues setmanes que dura l’esdeveniment. 

 

Dijous 19 de juny 

Taller amb Delphine Delas – Associació Juvenil Salsa Jove - 17h 

Pintura – taller d’iniciació a la pintura per a nens 
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6. PENSAMENT 

El Pensament es desenvoluparà mitjançant una exposició (del 9 al 20 de juny) i una 

única conferència, titulada “Creativitat i Neurociència”, a càrrec de Manuel Villar 

Pujol, Ignacio Castro Rey, Oriol Leira i Daniel Inglada- el divendres 13 de juny al 

Centre Cultural de la Mercè (18h). 

 

El caràcter creatiu de la ment humana ha arribat a ser el lloc comú on han convergit 

diferents sabers: “La nostra consciència es consciència creadora del món”. La creativitat 

humana, abans monopolitzada per una minoria d’excèntrics tocats per les muses, passa 

ara a ser patrimoni de tots. 

Aquesta democratització de la habilitat creadora contrasta, per contra, amb els resultats 

de diferents estudis de la intel·ligència segons els quals en el camp de la creativitat el 

pensament convencional fracasa. Seria necessari, doncs, conèixer els mecanismes mentals 

que fan possible els moments Eureka i, si és possible, provocar-los artificialment. 

Sembla que els darrers descobriments de la neurociència  s’orienten en aquest sentit. La 

humanitat està a punt d’aconseguir per mitjà de les noves neurotècniques les desitjades 

espurnes d’enginy, estimulant determinades parts del cervell i inhibint-ne d’altres. 

El nostre objectiu és convidar a la ciutadania a reflexionar sobre les possibles 

conseqüències que podria tenir l’aplicació d’aquestes tècniques, més enllà de la creació, 

en àmbits com la moral, la educació, l’economia i la política. 
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Manuel Villar Pujol 

Nascut a Barcelona l’any 1961. El 1985 obtingué una llicenciatura en Filosofia en la 

Universitat Central de Barcelona. Va realitzar cursos de doctorat i va presentar una tesina 

sobre la obra de David Hume i el seu escepticisme religiós. Més endavant, dedicat 

plenament a la docència en instituts de secundària,  va obtenir dos premis Arnau de 

Vilanova en els següents treballs: Valors, tecnologia i medi ambient (2001) i Deliberació i 

civisme (2010). 

Es guanya la vida impartint classes com a catedràtic de filosofia a l’Institut Guillem Catà 

de Manresa. Ha impartit conferències com Filosofía, democracia y despolitización, 

Arriesgarse a caminar sobre un campo de minas i Los sofistas y la crisis financiera. Ha 

escrit articles en revistes com Illacrua i Fent Història. 

Actualment intenta mantenir viu el seu  blog “La pitxa un lio” 

(http://pitxaunlio.blogspot.com.es) i donar accés lliure a la ciutadania perquè gaudeixi (o 

no) de la filosofia en dues Websites: “Cavernícoles” 

(https://sites.google.com/site/cavernicoles/) i “Conviccions, les mínimes” 

(https://sites.google.com/site/conviccionslesminimes/) 

 

http://pitxaunlio.blogspot.com.es/
https://sites.google.com/site/cavernicoles/
https://sites.google.com/site/conviccionslesminimes/
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Ignacio Castro Rey  

Ignacio Castro Rey és doctor en Filosofia per la Universidad Autónoma de Madrid, ciutat 

on exerceix d’assagista, crític d’art i professor. Seguint una línia d’ombra que va des 

Nietzsche fins a Agamben, de Baudrillard a Sokurov, Ignacio Castro escriu en diferents 

mitjans (Silè, Anthropos, Arxipèlag, El vell talp, Lletra Internacional, Minerva i FronteraD) 

sobre filosofia, cinema, política i art contemporani. Ha pronunciat conferències a tot 

l’Estat i en diverses institucions i universitats estrangeres. Com a gestor cultural ha dirigit 

cursos en nombroses institucions, amb la publicació posterior de set volums col·lectius, 

entre els quals s’hi inclouen: Informe sobre l’estat del lloc (1998), Al costat de 

Jünger (1996) i Un altre marc per a la creació (1995). Entre els seves últimes llibres cal 

destacar: Societat i barbàrie (Barcelona, 2012),La depressió informativa del 

subjecte (Buenos Aires, 2011), Vots de riquesa (Madrid, 2007), La sexualitat i la seva 

ombra (Buenos Aires, 2004), Crítica de la raó sexual (Barcelona, 2002) i L’explotació dels 

cossos(Madrid, 2002). 

 

http://www.ignaciocastrorey.com 

http://www.ignaciocastrorey.com/
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Oriol Leira 

Oriol Leira Berenguer és llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona. Ha 

combinat la docència, l’activisme social i la reflexió. Exerceix com a professor de Filosofia i 

Ciències Socials en un centre de Secundària i Batxillerat on també és responsable de la 

coordinació pedagògica. La seva trajectòria com a activista en els moviments socials ha 

transcorregut pel moviment per la pau (MOC, Moviment d’Objectors de Consciència), 

ecologista (Acció ecologista), moviment pel decreixement i de defensa de comunitats 

minoritàries i llengües minoritzades (CIEMEN, Centre internacional Escarré per a les 

minories ètniques i les Nacions sense estat). Ha col·laborat en diverses publicacions 

(Mientras tanto, Ecología Política, Nous Horitzons, Anuario de la fundación Betiko), 

desenvolupant el seu treball de reflexió política i filosòfica, i ha estat cofundador i 

membre de la redacció de la revista Illacrua, actualitat i alternatives, considerada pionera 

de la premsa alternativa. 
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Daniel Inglada 

Daniel Inglada i Carratalà (Barcelona 1965) es llicenciat en Filosofia per la Universitat de 

Barcelona. Combina la docència amb la participació a la vida social i política de la seva 

ciutat, i la reflexió. És professor de Filosofia en un centre de Secundària i Batxillerat. Va 

ser membre fundador de l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC), membre 

del consell de redacció i també director de la revista GENERACIÓ, i també fou membre 

del consell de redacció de la revista BARCELONA METROPOLIS. Ha participat en diverses 

iniciatives en l’àmbit artístic –tant teatrals com d’arts plàstiques– des del punt de vista de 

la reflexió estètica i també de la pedagògica, en intentar traslladar el món de la creació i 

la reflexió a la ciutadania i, particularment, als adolescents. En aquest sentit ha participat 

en cursos sobre filosofia i teatre a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, així com 

en diversos centres de formació teatral, a la vegada que ha col·laborat en la presentació 

d’exposicions d’artistes plàstics. Juntament amb altres persones, en l’actualitat el seu 

centre d’interès gira al voltant de la filosofia política, fonamentalment en la revisió a la 

qual s’està sotmetent el concepte de democràcia.   
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7. INFORMACIÓ D’INTERÈS 

 

ESPAIS 

Conferències de Pensament, Tallers i Exposició: 

Centre Cultural de la Mercè   

c/ Pujada de la Mercè, 12. Girona 

 
 
 
 

Amb el suport de: 

 
 

 
Patrocinador oficial: 

 
 
 

 

Sala de premsa:  

http://www.comedia.cat/ca/comediateca/milestone-project-girona-2014 
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