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Manlleu, deseMbre de 2021

Col.laboració a l’activitat municipal
Primavera encantada

Dia 18 d’abril: Belluga’t a casa o a l’aire lliure.

Una sessió d’activitat física i salut a càrrec de Raquel Yuste
fisioterapeuta.
Participació en un conjunt d’actes organitzats juntament
amb altres associacions municipals.
Va tenir lloc als jardins de Can Puget i va consistir en un
protocol d’exercicis per fer a casa, per millorar la mobilitat.
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Cicle de conferències Aula oberta

Dia 7 d’octubre: La factura de la llum: què pago ? Què puc estalviar ?
Primera de les conferències d’Aula Oberta després d’un any i mig
d’inactivitat a causa de la pandèmia. Va tenir lloc a l’Auditori de
la Fundació Antiga Caixa Manlleu, local que molt amablement
ens cedeix l’entitat. La conferència va generar molta expectació
i hi va assistir un gran nombre de persones.
La conferenciant Mercè Coma Roura, Tècnica responsable de
l’Oficina d’Estalvi i Eficiència Energètica, no va defraudar. Va
saber mantenir a tothora l’interès del públic explicant pas a pas
el procés de la llum, començant pel petroli i el gas (que és el
que influeix més en el preu), passant per les subhastes,
transports, la distribució i les comercialitzadores.
Va finalitzar amb uns consells pràctics de caire domèstic
interessants per estalviar en la factura de la llum, tot
recomanant unes bones practiques ambientals i oferint als
ciutadans els serveis de l’Oficina creada a Manlleu el 2018.
A la sortida es va obsequiar als assistents amb un petit però pràctic present.

Dia 21 d’octubre: L’escalfament global
Pep Sanglas Casadevall ens va oferir un tema rellevant i
motiu d’estudi a nivell mundial en els últims anys.
La conferència, molt ben documentada amb dades i gràfics, va
ser seguida amb molt interès per un públic que va intervenir per
aclarir alguns conceptes com és el diòxid de Carboni CO2.
Cal distingir el que és el canvi climàtic de l’escalfament global,
amb previsions a curt o llarg termini de l’escalfament que afecta
el clima, amb les seves conseqüències naturals com poden ser:
vulcanismes extrems, variacions orbitals,... o l’efecte hivernacle
produït en gran part per l’activitat humana com els transports i
principalment la ramaderia intensiva.
També va apuntar d’altres efectes negatius com la desaparició
de les glaceres, la superfície de les quals retrocedeix any rere
any; la desertificació; els canvis que pateixen la fauna i la flora
en el seu hàbitat; el canvi en els cultius o la reaparició de
malalties.
Com a conseqüència d’aquests fenòmens, caldrà un esforç molt gran d’adaptació.

AFADIP - MEMÒRIA D’ACTIVITATS ANY 2021

-3-

Dia 4 de novembre: Frida Kahlo, vida i obra

Mercè Puntí Sañé llicenciada en Geografia, Història i Art. El
tema que va presentar, amb imatges i textos i molta
documentació, va ser la vida i l’obra de l’artista mexicana
Frida Kahlo, dona molt peculiar amb pensaments profunds i
contundents i molt rica i extensa.
Ella deia que havia nascut el 1910, any de la Revolució
mexicana de Zapata a qui ella admirava moltíssim.
Dona combativa per voluntat pròpia, la seva joventut va
quedar truncada el 1925 per un greu accident d’autobús que
la va deixar bona part de la seva vida al llit on va començar
a pintar. Va tenir una vida política activa vinculada al
marxisme i a la revolució. Sempre va vestir amb la
indumentària regional per tal de reivindicar les seves
arrels.
Molts dels seus quadres tenen elements fantàstics i surrealistes amb flora i fauna, encara que ella deia:
Nunca pinté mis sueños, pinté mi propia realidad.
Va conèixer el muralista mexicà Diego Rivera amb qui es va casar. Frida va tenir diversos avortaments
degut al seu accident i la frustració de ser mare queda també reflectida a la seva obra.
El simbolisme de les pintures, com Autoretrat 1926 (prostrada al llit); Frida y Diego Rivear ambdues
del1926; Mi nacimiento 1932, o “La columna rota” 1944, impactant, on Frida representa tot el seu sofriment.
També es va analitzar el gran mural del seu marit Diego Rivera El sueño de una tarde dominical en la
Alameda Central 1947, on es manifesta la cultura de la mort present en el país.
Frida Kahlo va morir el 1954 a Coyoacán a la mateixa casa on va néixer i que avui és el Museu Frida Kahlo
(La Casa Azul). El seu lema: Pies para que los quiero si tengo alas para volar.

Dia 18 de novembre: El Jazz i la seva influència en la música de ball a Catalunya

Joan Ramon Puntí, músic, docent i d’una important
trajectòria professional, manlleuenc i fill del Barri de Gràcia
com es va recalcar.Una introducció musical del vals “El
Danubi blau”, un swing, un tango, un pasodoble i una
sardana, va anar endinsant al públic en els orígens del Jazz
i la influència que va tenir en les orquestres de ball de
Catalunya de principis del segle passat. Va destacar
l’evolució constant del Jazz en les grans orquestres
americanes, tant estèticament com amb els instruments,
començant pel violí, el banjo, el piano, la trompeta, el saxo,
el bombo,... i finalment la incorporació de la bateria. La
conferència va estar tothora amenitzada per les peces
musicals del grans intèrprets referents, com ara el més
trencador, Louis Armstrong : “El Jazz no el pots definir, l’has
de viure” o Duke Ellington: “...l’ hauríem d’anomenar música
de negres, però ara ja és massa tard...” o Count Basie, etc.
Uns interessants apunts històrics sobre la Guerra Civil Americana, l’esclavitud o la ciutat multicultural com
era New Orleans junt amb les bandes de carrer, hereves de les bandes militars, van enriquir l’exposició.
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També una recerca fotogràfica molt detallada va permetre conèixer les primeres orquestres de casa nostra
com “Els Petits” de Tortellà 1882; “La Protectora Torellonenca” 1910 o la Jazz Band Reig de Torelló 1928, i
d’altres més actuals.
El repertori de les grans orquestres catalanes eren i són el Concert, Ball i Sardanes.

Dia 2 de desembre: El moviment Junior a Manlleu segons la mirada de Carles Molist

Aquesta activitat duta a terme amb col.laboració amb el
Museu del Ter, forma part de la Mostra de Cinema
Etnogràfic. Després d’una introducció de l’historiador Pere
Casas explicant la tasca de digitalització que ha fet i està
fent el Museu del Ter, van prendre el torn Montse Anglada i
Fina Collell, unes de les “caps”, per donar veu i sentit a les
imatges enregistrades per en Carles, ànima del Moviment
Junior i autor dels films argumentals.
La majoria del públic assistent havien sigut els protagonistes
quan eren criatures i es van poder reconèixer en els
diferents talls de les imatges de les Colònies d’Estiu,
recordant un munt d’anècdotes i bons moments.
Les Colònies i Campaments havien tingut lloc entre altres
indrets a Cavallera, Merlès,o Lles de Cerdanya, a la dècada
dels vuitanta.

Dia 16 de desembre: Del Caucas a la Capadòcia sobre dues rodes

El darrer acte del trimestre, en l’Auditori cedit per la
Fundació Antiga Caixa de Manlleu, es va omplir de gom a
gom per veure una projecció que explica el viatge que els
manlleuencs Imma Molist i Pep Costa van fer durant cinc
mesos pedalant per terres de Geòrgia, Armènia, Iran i
Turquia. D'això en fa uns quants anys però encara avui
l'experiència d'aquest viatge interior i exterior és viva en el
seu record. Amb la casa sobre l'esquena i pedalant amb
pluja, vent, neu, boira o calor per pistes i carreteres
secundàries van travessar muntanyes, colls, planes, deserts
i roquissars per descobrir pobles, campaments nòmades i
ciutats, i, el més important, el cor de la gent que hi viu.
Persones de tota condició que els rebien cordialment i els
oferien el que tenien ja fos pa, aigua, te, dàtils, figues o
altres productes de la terra. Això sí, moltes vegades com és
tradició en aquests països els homes i les dones els rebien
per separat.
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Terra de cruïlla de cultures i religions on els minarets de les mesquites en uns llocs i les cúpules de les
esglésies ortodoxes en d'altres, s'alcen per demanar l'ajut del seu Déu. El fred, el cansament i les
incomoditats que L'Imma i en Pep van passar van valer la pena, diuen, per haver conegut aquests homes i
dones que viuen de manera senzilla, sense els refinaments del nostre món, però sempre amb el somriure
sincer als llavis i els braços oberts.
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