
Meandre i Elena Vers Estudi Pi-
lates organitzen una caminada
amb marxa nòrdica, diumenge.
Se sortirà a les 9 del matí des de la
plaça de la Reforma. Es tracta d’un
circuit circular de 15 quilòmetres
fins a l’aiguabarreig del Cardener
amb el Llobregat. El guia serà Lluís
Garriga, de Meandre, i els estira-
ments i la preparació aniran a cura
d’Elena Vers i Sandra Rodríguez.
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Caminada circular de
quinze quilòmetres

Una de les propostes més im-
pactants dels actes que està orga-
nitzant el Servei d’Informació i
Atenció a la Dona (SIAD)  Mont-
serrat Roig de cara al Dia Interna-
cional per a l’Eliminació de la Vio-
lència contra les Dones és una
gran instal·lació amb sabates de
dona pintades de color vermell.
N’hi haurà centenars i quedaran
exposades el dia 24 de novembre
a la plaça Major, de les 11 del matí
a les 8 del vespre. 

Enguany, el dia contra la vio-
lència masclista, el 25 de novem-
bre, s’escau en dissabte, de mane-
ra que l’acte institucional a Man-
resa es farà el dia abans per tal que
hi pugui participar el màxim de
jovent, al qual ja fa unes quantes
edicions que s’implica especial-
ment en aquesta jornada. Aquest
acte és el que acollirà l’esmentada
estesa de sabates de dones pinta-
des color vermell. Es tracta d’una
rèplica d’una instal·lació de l’ar-
tista mexicana Elina Chauvet, que
la va fer per primer cop a Ciudad
Juárez el 2009 com un clam per
erradicar la violència contra les
dones. La seva germana va morir
assassinada a mans del seu marit.
Des d’aleshores, s’han fet rèpli-
ques de la instal·lació arreu del
món. Manresa serà una de les ciu-
tats que també n’acollirà una. 

Per poder-la fer, expliquen res-
ponsables del SIAD Montserrat
Roig, ha calgut posar-se en con-
tacte amb l’artista, que hi ha donat
la seva autorització i n’ha concre-
tat alguns requisits, com ara que
la instal·lació no inclogui res san-
guinari i que les sabates no esti-
guin amuntegades sinó arrengle-
rades i amb espai entre les unes i
les altres, com si fossin dones que
estan dretes. També els ha dema-
nat que li enviïn un vídeo de l’ac-
ció el dia que es faci, feina que por-
taran a terme els alumnes d’un
mòdul de l’institut Lacetània; i fo-
tografies dels tallers que estan
pintant sabates amb missatges

dels participants, que formaran
part d’una exposició a escala glo-
bal de les sabates vermelles. 

Vint-i-cinc entitats implicades
En total, per ara, ja hi ha vint-i-
cinc associacions, entitats i cen-
tres de Manresa on s’organitzaran
o ja s’estan fent tallers per pintar
les sabates. Hi ha vuit associa-
cions de veïns, cinc entitats de do-
nes i dues de juvenils, quatre ins-
tituts (que faran altres activitats),
la Biblioteca del Campus Univer-
sitari de Manresa, el Casal de Xup,
el CAE, l’Associació de Familiars
de Malalts Mentals del Bages, el
Centre Obert La Font i el SIAD. 

GEMMA CAMPS MANRESA

Manresa pinta sabates per fer
visible la violència masclista
S’han organitzat vint-i-cinc tallers per tenyir de vermell calçat femení que
formarà part d’una gran instal·lació a la plaça Major el dia 24 de novembre

ARXIU/ELINA CHAUVET

Una de les instal·lacions de sabates vermelles d’Elina Chauvet

Dins la campanya «Sigues part
de la solució contra l’empobri-
ment» de Càritas, diumenge, a les
6 de la tarda, al teatre Conservato-
ri, hi ha concert de l’Orquestra de
Cambra Terrassa 48, amb obres de
Telemann, Locatelli, Boccherini,
Mozar, Bartók i Brahms. Es farà
amb la modalitat de taquilla inver-
sa, en què l’espectador decideix,
un cop acabat, aportar la quantitat
que considera més oportuna.
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Concert antipobresa
a favor de Càritas

Ha mort Àngel Casas Boladeras
(1932), un dels impulsors de la
Trobada de Manresans Forans
que des del 1975 manté el lligam
de veïns que han hagut d’anar a
viure fora de la ciutat.

Àngel Casas va néixer a Mata-
margó, un nucli de Pinós, i va cur-
sar el batxillerat a l’institut Lluís
de Peguera. Enginyer tèxtil, va tre-
ballar a Pirelli com a cap de depar-
tament d’assistència tècnica i
quan va ser traslladat a la central
de Barcelona se’n va anar a viure
a Sant Cugat. Allà va ser el  primer
alcalde des del restabliment de la
democràcia, entre el 1979 i el
1983, sota les sigles del PSC.

A Sant Cugat va estar vinculat a
l’Associació de Veïns del Centre-
Estació, l’Ateneu i va ser president

i fundador  de la Penya Pericos
Sant Cugat, i impulsor de la Festa
de Tardor. Actiu fins al final, assis-
tia sempre que podia als dinars
d’exalumnes del Peguera i conser-
vava l’amistat dels que el van co-
nèixer. El funeral va tenir lloc di-
mecres a Sant Cugat.
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Ha mort Àngel Casas,
impulsor de la Trobada
de Manresans Forans

ARXIU FAMILIAR

Àngel Casas, en una imatge d’arxiu

El 125è aniversari de les Bases
de Manresa inclou un joc de ciutat
especialment adreçat als joves i al
públic familiar. Les persones que
juguin a «El Joc dels 125 anys de
les Bases» hauran de visitar onze
punts emblemàtics de la Manresa
de les Bases i resoldre un enigma
en cadascun. Cada enigma encer-
tat donarà deu punts al partici-

pant, mentre que la resolució de
l’última pregunta i una selfie feta
en qualsevol dels onze llocs que
configuren el joc en donarà 25. Se
sortejaran dues tauletes entre tots
els encertants amb els 125 punts.
El concurs s’acabarà l’11 de de-
sembre i després el joc quedarà
obert com a recurs didàctic.  S’hi
pot accedir a http://www.bases-
demanresa.cat/jocdelesbases
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Un joc convida a descobrir la
ciutat de les Bases de Manresa
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