
 

 

 

 

 

 

ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES 

PEL DESENVOLUPAMENT  

 INTEGRAL DE LA PERSONA 

NIF G63406938 

 

 

 

 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS ANY 2020 

 

 

 
www.entitatsmanlleu.cat/diba_entitat/afadip 

També es poden consultar a la Biblioteca Municipal BBVA 

 

 

 

Manlleu, desembre de 2020



AFADIP - MEMÒRIA D’ACTIVITATS ANY 2020 -2- 

Cicle de conferències Aula oberta 

Dia 9 de gener: Del romànic al gòtic. Introducció a la simbologia i a la iconografia de 

l’art medieval 

Andrea Serrano, doctora en Història de l’Art i educadora 
del Museu Episcopal de Vic, un dels més importants del món 
quant a romànic i gòtic, ens mostrà unes imatges com a 
exemples catalans de la pintura, arquitectura i escultura 
romànica: els frescos de Sant Climent de Taüll, la col·legiata 
de Sant Vicenç de Cardona i la portalada de Santa Maria de 
Ripoll. També va destacar el frontal d’altar de Sant Martí de 
Puigbò (s. XII), dels tallers de Ripoll, peça magnífica i molt 
valuosa sobre fusta, amb la figura central del Crist Salvador i 
escenes de la vida de sant Martí, bisbe de Tours. El romànic 
és de simbologia complexa, la qual cosa ens diu que estava fet 
per estudiosos  amb coneixements molt elevats en teologia, és 
a dir, per clergues i monjos als monestirs. La major part de la 

població era analfabeta, les obres havien de ser  didàctiques, explicades de forma literal perquè s’entengués 
bé el missatge. A la pintura predominen els colors càlids, no hi ha paisatge ni perspectiva geomètrica, no hi 
ha realisme, però sí una gran expressivitat i simbolisme. Ens va fer copsar les diferències entre un 
pantocràtor i una majestat, o elements com la figura oval o la circular; els nimbes, els atributs que ens 
ajuden a identificar els personatges, els símbols; el tetramorf,  la psicòstasi, que és el terme que es refereix 
al judici dels morts, amb la valoració del bé i el mal, i de la qual tenim una excel·lent mostra al museu. Al 
segle XIII comencen a créixer les ciutats, l’art es torna més amable, el romànic evoluciona cap al gòtic.  

 

 

Dia 23 de gener: Els bandolers de la plana de Vic: Desmitificant el bandolerisme   

 
Un gran treball de recerca d’Elisenda Collelldemont i Vives, 
doctora en Història sobre el bandolerisme en la seva tesi 
doctoral. Es va centrar en els bandolers de la plana de Vic. La 
imatge romàntica que tenim dels bandolers està mitificada, 
sembla que no és del tot cert que robaven als rics per donar-ho 
als pobres. A casa nostra, el bandoler més famós és Joan Sala i 
Ferrer, àlies Serrallonga, del mas la Sala de Viladrau, de 
pagesia benestant. Es casà amb Margarida Tallades del mas 
Serrallonga −d’on va agafar el nom−, de Sant Hilari Sacalm. 
Ell era d’aparença atractiva segons els gravats de l’època i es 
distingia de la resta de la quadrilla. El 1622, als 30 anys, va tenir 
un incident amb un veí, es defensà a trets i el matà. Moltes 
vegades s’arribava al bandolerisme per circumstàncies de la 
vida o per mala sort. El 1633 Serrallonga és denunciat pel seu 
antic protector, l’hereu del mas Agustí de Santa Coloma de 
Farnés. El virrei el fa executar amb una violència  extrema i  

desmesurada. En els s. XVI i XVII a Catalunya hi havia violència, segrestos, etcètera, i poques vegades 
agafaven els bandolers; les institucions eren incapaces de caçar-los. La monarquia era a Madrid, ells se’n 
mofaven i aquí es va mitificant la figura del bandoler. També ha arribat a la nostra memòria Perot 
Rocaguinarda, que Cervantes ja el cita en el Quixot quan arriba a Catalunya. Aquest el tenim mitificat com a 
bona persona. Al Principat es distingien dos bàndols: els nyerros, demòcrates, populars i afrancesats, més 
de muntanya; i el cadells, servidors dels senyors, establerts a la plana, de la burgesia, més de ciutat. 
Segimon Paratge i de Bellfort, de la casa pairal de Manlleu, cadell, no era un bandoler qualsevol, tenia títol 
nobiliari. Els bandolers no tenien cap connotació política. En el cas dels nobles, els seus matrimonis són una 
eina més per als beneficis del seu propi llinatge, sempre en el context històric.  
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Dia 6 de febrer: Les heroïnes del teatre de F. García Lorca i les seves intèrprets 

principals 

 
Carme Rubio i Larramona, filòloga, catedràtica de 

literatura i excel·lent pedagoga, ha treballat per acostar la 

literatura i, com no, els grans autors catalans, als joves. 

Federico García Lorca, el més significatiu i internacional 

autor de la literatura espanyola del s. XX, gran poeta i 

dramaturg, nascut a Fuente Vaqueros (Granada) el 1898, va 

renovar el teatre a Espanya en prosa i vers. Però es va 

estroncar la veu del seu temps quan va morir assassinat per 

la seva afinitat al Front Popular i les seves idees liberals 

l’agost del 1939. Recorregué Espanya portant el teatre als 

pobles, donant més èmfasi al cançoner popular d’arrel  

tradicional. Als anys 20 va establir una gran amistat amb Salvador Dalí, fet que li va permetre conèixer 

Catalunya. Més tard, marxà a Nova York i a Cuba, d’on sortí molt enriquit pel coneixement d’altres cultures. 

En la seva obra s’hi copsen tres influències: el teatre grec, el del segle d’or i el d’avantguarda. Es va inspirar 

molt en Margarida Xirgu, la seva actriu preferida, que interpretà totes les seves obres i que va ser 

l’ambaixadora del seu teatre a Amèrica. Les obres més representatives de Lorca foren Mariana Pineda, del 

1937, retrat històric del personatge del s. XIX, jove vídua amb fills petits que es converteix en heroïna al ser 

executada al garrot vil quan troben a casa seva una bandera republicana, brodada amb les lletres Igualdad, 

Libertad, Ley. També va escriure La zapatera prodigiosa, Doña Rosita, la soltera, Bodas de Sangre, Yerma i 

La Casa de Bernarda Alba, del 1936, la més política de totes i, per a molts, l’obra mestra de l’autor, 

estrenada a Buenos Aires (Argentina) el 1945. Algunes de les actrius que van interpretar el teatre de Lorca 

són Catalina Bárcena, Lídia Cabrera, Josefina Tapia... i dels nostres dies, Aurora Bautista, M. Rosa Sardà o 

Núria Espert...  

 

 

 

Dia 20 de febrer:   El feminisme català i Maria Aurèlia Capmany  

 
Pilar Godayol i Nogué, doctora en Teoria de la Traducció 

per la UAB i catedràtica de la UVic, ens parlà dels espais 

físics i intel·lectuals del feminisme català en el 

postfranquisme. Godayol forma part, des del 2000, del grup 

de recerca d’Estudis de Gènere: traducció, literatura, història 

i comunicació, i n’és la coordinadora. Aquest grup treballa 

per donar visibilitat al paper de les dones i, sobretot, les 

dones catalanes que han destacat en diferents àmbits. La 

barcelonina M. Aurèlia Capmany −de qui es commemorà el 

centenari del seu naixement el passat 2018−, activista 

cultural, assagista, novel·lista i dramaturga, va ser la que va  

obrir l’escletxa de la dona a Catalunya. Durant la dictadura el paper de la dona a Espanya havia quedat en 

un context desolador des del punt de vista social i jurídic. Capmany va tenir com a referent, entre altres, 

Simone de Beauvoir, que havia escrit El segon sexe, i ella esdevé referent aquí amb l’assaig La dona a 

Catalunya: consciència i situació, que es va publicar a mitjans dels anys 60. El maig de 1976 van tenir lloc a 

la Universitat de Barcelona les primeres Jornades Catalanes de la Dona, de cabdal importància per al 

moviment feminista, ja que van aplegar dones de diferents tendències polítiques i estrats socials. Godayol 

també va esmentar els diferents locals que van sorgir en aquell moment, com la Llibreria de les Dones i el 

bar-biblioteca La Sal. Encara avui, cal lluitar contra l’oblit de moltes dones que són un punt de referència per 

a les futures generacions: “Per les que ens van precedir, per les seves deixebles i per les que vindran.”  

 

AQUESTA CONFERÈNCIA VA SER UNA COL·LABORACIÓ EL DIA DE LA DONA 
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Dia 5 de març:  Apunts sobre Gioachino Rossini 

 
Jordi Domènech i Subiranas, contratenor i 

compositor, va saber endinsar-nos amb la seva 

habitual pedagogia musical que el caracteritza, en la 

vida i obra del gran músic italià G. A. Rossini. Va néixer 

a la ciutat costera de Pesaro, al costat del mar Adriàtic, 

el 29 de febrer de 1792, fill de pare trompetista i mare 

cantant. Als divuit anys estrena a Venècia la seva 

primera òpera: Demetrio i Polibio. Fou un músic molt 

prolífic, ja que del 1810 al 1823 va escriure trenta-

quatre òperes. Va fer de pont entre el món dels 

castrats i el romanticisme. Els primers anys la seva 

òpera era bufa i més endavant es van tornar més serioses. Unes obres significatives seves foren: Tancredit, 

Otel·lo, La Cenerentola (La Ventafocs), El barber de Sevilla i Guillem Tell; va ser en aquesta última òpera on 

Gilbert du Prest va fer el primer do de pit. Aquesta època de Nàpols va ser molt exitosa i a Viena va ser 

rebut amb un entusiasme desbordant. Allà conegué Beethoven i Rossini quedà impactat perquè ell, jove, 

vivia molt folgat, i en canvi Beethoven, molt més gran, vivia quasi en la indigència. 

Uns anys més tard, conegué un joveníssim Wagner. Als 37 anys, al cim de la popularitat, abandona la 

composició operística i, per diverses circumstàncies, viu una etapa personal anodina. Més endavant, és 

cridat a París, on té trobades amb intel·lectuals, polítics i l’alta societat, i escriu peces soltes per a piano que 

anomena Pecats de vellesa. També fou conegut dins aquest cercle per ser un sibarita de la bona cuina, d’ell 

ve el nom dels famosos canelons i els ous Rossini, etc. Morí a la seva vil·la de Passy (París) el novembre de 

1868. Com a cloenda va interpretar uns fragments dels Petits Cantors de la Creu de París amb el Duet dels 

dos gats. Una autèntica delícia! 

 

 

 
                                                       _______________________ 
 

 

 

 
Justificació: 
 
 

La situació actual de la pandèmia ens va obligar a suspendre l’activitat de les conferències 
programades per al segon trimestre sense que tampoc es poguessin reprendre a 
l’octubre. 
 
D’altra banda, això ha set motiu per poder reorganitzar i catalogar el nostre arxiu fotogràfic 
de les activitats que, com a associació inclosa al Consell Municipal dels Serveis Socials 
(31-05-2005) i al Consell de la Gent Gran (16-10-2014) la nostra associació va portar a 
terme en el seu moment i que no varen ser publicades. 
 
És per això que a continuació es relacionen algunes activitats que es poden titular:  
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MEMÒRIA RETROSPECTIVA 
 

Col·laboració amb els consells municipals 

 

 
CONCERT DE NADAL - CORAL DE LA RAMBLA  

HOSPITAL ST.JAUME   08-12-2008 

 
DIA DE LA GENT GRAN - CORAL VEUS DEL TER 

HOSPITAL ST. JAUME   30-09-2009 

     
DIA GENT GRAN – RECITAL ARTISTES 

MANLLEUENCS 04-10-2009 

       
RECITAL ARTISTES MANLLEUENCS 

EL CANT DELS ADEUS   04-10-2009 

 
INAUGURACIÓ EXPO FESTES MANLLEU 

MUSEU DEL TER   10-10-2009 

 
CONCERT DE PRIMAVERA 

    CORAL VEUS DEL TER   25-03-2010 
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EXPOSICIÓ  DE 16 ARTESANS LOCALS 

SETMANA GENT GRAN   01-10-2011 

 

 
EXPOSICIÓ DE 16  ARTESANS LOCALS 

SETMANA GENT GRAN   01-10-2011 

 
EXPOSICIÓ DE 16 ARTESANS LOCALS 

SETMANA GENT GRAN   01-10-2011 

 
EXPOSICIÓ DE 16 ARTESANS LOCALS 

SETMANA GENT GRAN   01-10-2011 

     
EXPOSICIÓ DE 16 ARTESANS LOCALS 

SETMANA GENT GRAN   01-10-2011 

       
INAUGURACIÓ SETMANA DE LA GENT GRAN 

CAN PUGET   01-10-2011 

 
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 

DIA DE LA GENT GRAN   01-10-2012 

 
FLORS I DONES INTEL.LIGENTS 

DIA DE LA DONA   01-10-2012 



AFADIP - MEMÒRIA D’ACTIVITATS ANY 2020 -7- 

 
CONCERT DE NADAL – HOSPITAL ST. JAUME 

27-12-2013 

 

 
CONCERT DE NADAL – FAMILIA ROMA    

HOSPITAL ST. JAUME   04-01-2014 

     
EXPOSICIÓ: FLORS I DONES INTEL·LIGENTS 

   HOSPITAL ST. JAUME   08-04-2014 

 
CONCERT TAM TAM GOSPEL 

HOSPITAL ST. JAUME   08-04-2014 

     
TERTÚLIA ALS PASSADISSOS 

HOSPITAL ST. JAUME  08-04-2014 

       
VISITA A LA FIRA GRAN A BARCELONA 

06-06-2014 

 
SETMANA GENT GRAN: CORAL LLORIANA 

HOSPITAL ST. JAUME   03-10-2015 

 
 

 
SETMANA GENT GRAN: CORAL LLORIANA 

ESGLÉSIA DE GRÀCIA   04-10-2015 

 
       
      Fotos gentilesa de 
      Constanci Navarro  i Josep Maria Costa 
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  Col·laboració amb la Biblioteca Municipal 

 
SORTIDES CULTURALS AMB 

 COL.LABORACIÓ DE LA 

 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 

DE MANLLEU 
 

SITGES 

13-02-2007 

     
LA CATEDRAL DEL MAR - BARCELONA 

02-06-2018 

       
BESALÚ 

19-05-2009 

 
ARENYS DE MAR 

                              03-07-2010 

 
SANT PERE DE RODES 

                           18-06-2011 
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Junta directiva d’AFADIP 

 

      a partir de l'1 de març de 2020 

 

 

                                           Presidenta:              Anna Piella Cros 

         

                                           Vicepresidenta:       Gràcia Poblet Freixa 

 

                                           Secretari:                 Martí Rosanas Mas 

 

                                           Vicesecretària:         M. Rosa Casals Clapé 

 

                                           Tresorer:                  Joan Lleixá Temprado 

 

                                           Vicetresorera:          Maria Roca Prat 

 

                                           Vocals:                     Lluís Soler Pol 

 

                                                                            Carme Pous Batlle  

 

                                                                            Montserrat Pujol Llagostera 

 

                                             Dolors Rovira Ginesta 
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