
El ple de l’Ajuntament de Calaf
va aprovar en la seva darrera ses-
sió per unanimitat un acord pre-
sentat per l’equip de govern, en vir-
tut del qual aquest renuncia a la
paga extraordinària de Nadal.

El text de la moció que es va
aprovar fa referència al context
general de crisi econòmica; per la
qual cosa, tot i no estar-hi obligats
legalment, els regidors creuen
oportú adoptar aquesta mesura en
solidaritat envers la ciutadania i
també al personal al servei de l’A-
juntament -als quals el Reial De-
cret-Llei 20/2012, promulgat pel
Govern Central, sí que priva del co-
brament d’aquesta paga extraor-
dinària.

Aquesta és la segona ocasió en
què l’equip de govern de Calaf re-
nuncia a una paga extraordinària,
ja que el desembre de 2011 també
van decidir no cobrar-la per con-
tribuir a la reducció de despeses de
la corporació.
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El conseller d’Economia i Co-
neixement de la Generalitat de
Catalunya, Andreu Mas-Colelll,
ha presidit l’acte de signatura del
conveni entre el seu departament,
l’Ajuntament i la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya (UPC) per
impulsar la construcció del nou
campus universitari d’Igualada.
El campus és una reclamació que
ve de lluny per part de la capital de
l’Anoia, ja que la primera pedra s’hi
va posar a l’any 2008, a uns ter-
renys municipals del Pla de la
Massa, al costat del centre AIICA,
que és on s’alçarà. L’Ajuntament
espera acabar el projecte executiu
de l’obra abans de finalitzar aquest
any i licitar la construcció a prin-
cipi del 2013, per tal que el nou edi-
fici es pugui posar en marxa el se-
tembre del 2014. Amb el nou cam-
pus, tota l’activitat que actualment
es fa a l’Escola Universitària d’En-
ginyeria de la plaça del Rei es
traslladarà al Pla de la Massa.

Durant l’acte de signatura del
conveni, Mas-Colell ha explicat
que «es tracta d’un moment his-
tòric per a Igualada perquè es po-
drà unir i crear sinergies entre
l’activitat d’un sector molt tradi-
cional a la ciutat com és el del cur-
tit de la pell amb el coneixement i
la formació». En aquest sentit,
també s’ha expressat l’alcalde d’I-
gualada, Marc Castells, en asse-
gurar que «la construcció del nou
campus universitari és cabdal per
a la potenciació de la formació i el
coneixement al voltant de la in-

dústria del curtit de la pell, el que
esperem que ens permeti acon-
seguir captar més inversions i em-
preses al territori lligades a aquest
àmbit». El rector de la UPC, Anto-
ni Giró, ha destacat que, amb les
noves instal·lacions, la universitat
d’Igualada farà un salt qualitatiu i
agafarà «més projecció interna-
cional». Giró està convençut que la
capital de l’Anoia podrà seguir es-
sent una «important plataforma
europea del blanqueig de la pell i
el seu coneixement».

El projecte del campus univer-
sitari redueix en més d’un milió
d’euros el cost del que s’havia re-

dactat a l’any 2008, gràcies a l’a-
profitament de l’edifici d’AIICA,
que va ser comprat per l’Ajunta-
ment d’Igualada i ja inclou els la-
boratoris, la planta pilot, la sala
d’actes i els despatxos de gestió. Pa-
ral·lelament, el Govern de la Ge-
neralitat va aprovar abans de l’es-
tiu aportar 2,5 milions d’euros en
tres anualitats per completar l’e-

difici d’AIICA amb la construcció
del nou campus, on es faran les au-
les, la biblioteca, els despatxos del
professorat i l’aparcament. A
aquesta quantitat, l’Ajuntament
hi afegeix 1,2 milions més per
igualar la inversió de 2,5 milions de
la Generalitat, ja que s’hi sumen els
1,3 milions de la compra de l’edi-
fici d’AIICA.

Un cop el setembre del 2014
Igualada diposi del nou campus
universitari de la UPC al Pla de la
Massa, l’actual edifici de la plaça
del Rei quedarà a disposició de la
ciutat. De moment, no s’ha avan-
çat a què es podria destinar.
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Els representants de les diferents institucions, asseguts a la taula presidida pel conseller Andreu Mas-Colell

AJ. IGUALADA

Mas-Colell signa el conveni per fer
realitat el nou campus UPC-Igualada
El nou edifici, al costat de la seu d’AIICA al pla de la Massa, entraria en funcionament el 2014

Abans de la signatura del
conveni, el conseller d’Econo-

mia i Coneixement, Andreu Mas-Co-
lell i l’alcalde d’Igualada, Marc Cas-
tells, van mantenir una trobada
amb els empresaris del sector de
l’adob de la pell al Saló de Sessions
de l’Ajuntament. L’objectiu de la re-
unió era fer un intercanvi d’impres-
sions i transmetre al conseller la
voluntat de treballar units amb l’ad-
ministració per convertir Igualada
en la capital europea de la pell de
qualitat. Aquest és l’objectiu del
govern municipal per impulsar
aquest sector que, a dia d’avui, és
el més potent d’Igualada i factura
aproximadament 130 milions d’eu-
ros a l’any. Té en marxa unes qua-
ranta empreses amb un total de
700 treballadors i exporta el 80%
de la seva producció a Europa, Amè-
rica i Àsia. Marques de productes
de luxe com Gucci o Loewe utilitzen
la pell feta a Igualada perquè consi-
deren una garantia la trajectòria
històrica del sector a la ciutat i, per
tant, l’ampli coneixement que hi ha.
La potenciació de la indústria del
curtit també podria passar per un
trasllat de les empreses de l’actual
ubicació del barri del Rec a un polí-
gon proper com el de Santa Marga-
rida de Montbui. Tot i que és una
opció que fa temps que es pensa,
els qui van assistir a la reunió asse-
guren que no s’ha comentat. La
unió de la nova càtedra internacio-
nal A3 Leather Innovation, amb la
construcció del nou campus de la
UPC i el màster que ja es cursa a
l’actual universitat han de servir
per unir la formació amb la indús-
tria i innovar perquè el sector del
curtit d’Igualada sigui encara més
competitiu i aporti valor afegit.
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Capital europea de
la pell de qualitat 

Es vol potenciar les sinergies
entre les empreses de l’adob
de la pell i els estudis de la
futura universitat 

L’equip de govern
de Calaf renuncia
a la paga extra de
Nadal

Calaf, Calonge de Segarra, Co-
pons, Jorba, Prats de Rei, Rubió i
Sant Martí Sesgueioles han cele-
brat les darreres dues setmanes els
tallers «Jo també hi era». Es tracta
d’una trobada entre les persones
del municipi que han volgut apor-
tar fotografies antigues, que s’ins-
criu en el marc del projecte Me-
moral, impulsat des de les entitats
l’Arada i Cerca. Els tallers han
comptat amb amb una alta aflu-
ència, d’entre 30 i 50 persones a
cada municipi, i fins i tot a Jorba va
arribar a reunir 80 persones. 

El taller comprenia dos aspec-
tes. D’una banda es convidava els
veïns a aportar fotografies antigu-
es, que es digitalitzaven al moment
per tal que se les poguéssin endur

a casa una vegada acabat el taller.
Les imatges s’han incorporat a
l’arxiu Memoral que s’ha creat a
cada municipi. «Ara aquest arxiu
ha quedat iniciat i el grup motor de
cada poble el podrà anar ampliant
i documentant» explica Roser
Grau, de Cerca. 

La segona part consistia en pro-
jectar algunes imatges antigues i
documentar-les en comú entre
els participants, que ajudaven a
aclarir la data, les persones o els es-
pais que hi apareixien. Els assis-
tents, majoritàriament persones
grans del poble, van poder obser-
var l’exposició d’imatges antigues,
parlar-ne i recordar les persones i
els llocs que s’hi veien. Després es
van projectar diverses imatges de
temàtica variada: de la feina i la fà-
brica, d’espais del poble, de l’escola
i de festes  populars o religioses. A
cada fotografia, els assistents ana-
ven comentant quines persones hi
apareixien o el moment que re-
flectia.  

«Aquesta part té l’interès d’em-

poderar la gent del poble, que
gràcies al fet de comentar una
foto prenen consciència d’haver
participat en la creació de l’arxiu i
de la importància de conservar les
fotografies», comenta Grau.

Els tallers «Jo també hi era» han
tingut la col·laboració de la Dipu-
tació de Barcelona. Ara comença-
rà la segona part del projecte Me-
moral, que consisteix a fer for-

mació per a aprendre a fer entre-
vistes per a recollir el testimoni oral
i la història de vida de les persones
més grans. Seguidament es durà a
terme la secció  «Empremta» del
Memoral, que preveu entrevistar
les quatre dones de més edat de
cada poble per a recollir-ne el tes-
timoni. La secció Empremta té el
suport de l’obra social de Caixa Pe-
nedès. 
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L’activitat ha tingut una
bona resposta de públic als
set municipis i s’engloba en el
marc del projecte Memoral 



Acaba el cicle de tallers «Jo també hi era», que ha
recollit i documentat fotografies de l’Alta Anoia

Un dels tallers «Jo també hi era», realitzat als Prats de Rei
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