
Exemplar gratuït,
prohibida la venda



El funcionament, els procediments 
i l’estructuració dels mercats de 
treball analitzats des d’una pers-
pectiva de gènere han contribuït a 
trencar algunes de les falses ide-
es més esteses sobre la relació 
de les dones i el món del mercat 
de treball. Així, cap a tombants de 
la dècada dels seixanta ja va ser 
possible, a partir d’un debat teò-
ric feminista, d’observar que allò 
que s’entenia per treball referit a 
les dones contemplava aspectes 
que anaven més lluny de relacio-
nar mà d’obra amb  retribució mo-
netària. Treball, en l’àmbit laboral 
femení, incloïa altres activitats 
com per exemple les tasques que 
realitzaven les dones a l’interior de 
les llars, tant les destinades a tenir 
cura de la casa com les referides a 
l’atenció als fills i/o a d’altres com-
ponents de la família. En aquest 
sentit, el treball domèstic i familiar 
va passar a ser considerat com a 
un factor essencial per al manteni-
ment d’un equilibri entre les perso-
nes i la llar; emperò, aquest treball 
tan necessari era del tot invisible 
i, de retruc, no atorgava cap valor 
social a qui l’exercia, la dona. I, 
en contra del treball mercantil, les 
tasques domèstiques constituïen 
aquella activitat inherent a la na-
turalesa pròpia de les dones, de la 
qual només se n’apreciava el fo-
nament del sistema reproductiu de 
les famílies.  
Aquesta percepció apuntava a 
dues concepcions bàsiques de 
desigualtat social: el capitalisme i 
el patriarcal, dos règims que de fet 
eren les dues cares d’una matei-
xa moneda. Capitalisme i sistema 
patriarcal havien perpetuat que els 
homes es dediquessin únicament 
al treball productiu, sense ni tan 
sols considerar la importància del  
treball domèstic i familiar; per a les 
dones, la realitat era totalment di-
ferent: eren les protagonistes del 
treball domèstic i familiar. Amb el 
temps, l’estimació d’aquests prin-
cipis establerts, d’aquest binomi 
de presència i absència en l’acte 
del que hom coneix com “tirar en-
davant la casa”, ha estat el factor 

determinant del tipus de presència 
de les dones i els homes dins del 
mercat laboral. I, en conseqüèn-
cia, mentre que els homes han 
estat plenament disponibles per 
al mercat laboral, les dones -si és 
que hi han accedit- ho han fet des 
d’una pràctica de doble presència. 
Més enllà d’estadístiques i alguns 
casos excepcionals, aquest és el 
punt de partida per a entendre i fer 
front a les nombroses situacions 
de desigualtat i discriminació,   en 
relació amb el treball, entre dones 
i homes. Qualsevol perspectiva 
d’anàlisi en el sentit de buscar so-
lucions operatives per a una au-
tèntica igualtat de drets entre uns 
i altres dins el marc laboral ha de 
contemplar inequívocament l’era-
dicació dels tractes discriminato-
ris, presents encara –i cada cop 
més- en les pròpies dinàmiques 
del mercat; i, per descomptat, en 
l’esfera social. Al costat de la con-
dició de ser dona, els conceptes 
ètnia, classe social, edat i forma-
ció segueixen actuant com a eixos 
claus per a seguir perpetuant trac-
tes desiguals. 
Si bé és evident que existeixen 
diferències físiques entre homes i 
dones, avui l’anàlisi de la situació 
des d’una perspectiva de gènere 
es proposa posar en relleu els va-
lors de la masculinitat i la feminitat, 
és a dir, com cal teixir unes idees 
social i equitativament acceptades 
sobre el que és un home i el que 
és una dona des d’uns paràme-
tres igualitaris, tant de drets com 
de deures. Si no s’estableix d’una 
vegada  per totes un acord social 
sobre les activitats i maneres de 
fer considerades masculines, i les 
considerades femenines, mai no 
veurem realitzada la plena incor-
poració de les dones al món del 
treball; alhora que es mantindria a 
anys llum  aquella total realització 
d’aquestes a nivell professional. 
Sí que és cert que s’han fet grans 
passos en la recent incorporació 
femenina al món del treball; però 
la plena ocupació, els mateixos 
càrrecs i els mateixos sous conti-
nuen estan lluny de la seva conse-

cució. I no és casualitat, al capdavall, que la crisi ho 
hagi acabat d’adobar... el retrocés és majúscul! I les 
dones en tornen a ser doblement les víctimes. No-
més se m’acut un plantejament: per què no aprofitar 
els temps que corren i promoure la implicació dels 
homes envers una autèntica compartició del treball 
domèstic i familiar... i, tornar a començar? Al meu en-
tendre, aquest és el camí que queda per fer en vies 
d’una equitativa transformació de la societat. 

Des de Dones d’Igualada, CARMEL·LA PLANELL
 

Dona i treball. 
El llarg camí envers la plena realització professional
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Nascuda en una casa de la carretera de Mont-
bui, quan el barri encara no existia, va viure la 
normal infantesa i adolescència de les nenes de 
l’època, amb una formació a les  monges de la 
Divina Pastora, que va compartir-la amb el lle-
gat del món escolta. Va combinar el batxillerat, 
al Pere Vives, amb un primer treball -al Regis-
tre de la Propietat- per tal de fer un raconet i 
poder anar a estudiar a l’Escola d’Art i Oficis. 
Més tard, després d’uns cursos de Decoració i 
Disseny Industrial, va desestimar-ne la seva uti-
litat. Així que va resoldre començar la carrera 
d’Arquitectura, compaginant-la amb unes hores 
de treball a Construccions Panadès, que li van 
servir de  molt. 

A mitja carrera va casar-se, i tal com ho exigi-
en les circumstàncies: un curt viatge de noces, 
i cap a la feina... Llavors, les contemplacions a 
nivell laboral  eren escasses; i, en aquest sen-
tit, sort en va tenir del suport de la seva famí-
lia -un suport tant moral com material, de iaies, 
cangurs, etc.- a l’hora de plantar cara a la feina. 
Tot i sentir-se cofoia amb la seva feina, als seus 
fills no els ha transmès aquesta passió pel món 
de la construcció; ells lliurement s’han decantat 
per altres especialitzacions, unes realitzacions 
professionals de les quals n’està plenament or-
gullosa. Paral·lelament, sempre barrinant per 
a reformar la seva casa, perquè el que més li 
fascina es canviar i renovar els espais i els ob-
jectes; aquestes modificacions de la residència 
familiar acostumen a ser l’assignatura pendent, 
ja sigui pel cost econòmic, ja sigui pel fet d’estar 

Aquesta artista igualadina, summament recone-
guda i premiada, va néixer un deu  de març de 
fa cinquanta cinquanta-dos anys. De petita, ja li 
agradava de fer coses amb les mans, un plaer 
que compartia amb l’estima als animals i a la Na-
tura; un despertar que va decantar-la a fer Belles 
Arts, i especialitzar-se en escultura. D’aquells 
dies ençà, l’escultura sempre l’ha acompanya-
da; encara que l’ha compartida amb el món de la 
docència, com a professora d’Escultura i Dibuix 
a l’Escola d’Art Gaspar Camps. I, potser és en 
aquest àmbit on més pot gaudir del fet de trans-
metre els seus coneixements a un alumnat de-
lerós d’aprendre allò que se sent a través de la 
creativitat. Ella confessa que necessita els seus 
alumnes -que són els seus amics- per compar-
tir aquell exercici de connexió que s’estableix en 
l’acte d’observar, mirar i aprendre de tot el que 
ens envolta, sense desestimar que les errades 
també ensenyen. Mirar i aprendre, i compartir, en 
paraules seves, és tot el mateix: una gran expe-
riència. 

Pel que fa a l’ofici d’escultora, en aquest camp 
ella ha après a aprofundir en el món de la Natura 
i, particularment, en la complexitat de la persona, 
establint un diàleg entre allò que existeix i allò que 
es vol crear; la consecució és deixar-se portar i  
descobrir les pròpies capacitats i les sorprenents 
possibilitats que, de retruc, ofereixen els materi-
als. Si es té en compte que la pedra, el fang o 
la fusta tenen unes propietats que l’artista ha de 
conèixer bé i respectar-ne les seves prestacions  
no costa gens treballar-los en un acte de lliure 
creativitat. Per exemple, resulta sorprenent com 

contínuament enfeinada.

Enguany es compleixen els seus trenta-cinc 
anys d’Arquitecte Tècnic, un exercici liberal 
d’una consolidada trajectòria professional: va 
ser durant set anys l’Aparelladora municipal 
de l’Ajuntament d’Òdena i, al llarg de dues dè-
cades, va formar part de l’equip de Tallercinc, 
amb l’arquitecte Casimir Torrens (recentment 
desaparegut), al costat del qual va treballar en 
nombrosos projectes privats i públics. La seva 
aportació, doncs, en habitatges unifamiliars i 
plurifamiliars, la rehabilitació d’edificis públics i 
també l’edificació d’obra nova, a més de la ur-
banització de polígons, carrers, places, etc., ar-
reu de Casa Nostra, apunten a certificar el seu  
mestratge. Amb tot, per qüestions de proximitat, 
les seves obres més estimades són: el Complex 
esportiu de l’Infinit d’Igualada, el Centre de Ser-
veis a les Empreses i el Centre Cívic de Can 
Papasseit, ambdós de Vilanova del Camí.

Al capdavall, en tant que dona, ella, se sent 
orgullosa del privilegi d’haver  pogut dur a bon 
termini uns projectes tan validats; que més en-
llà d’haver-li permès gaudir d’una vida còmoda, 
especialment l’han fet molt feliç a l’hora de veu-
re reconeguda la seva contribució a millorar la 
qualitat urbanística de l’espai que ens envolta. I, 
malgrat els dies que corren, amb la crisi de per 
mig, un somni llunyà la persegueix: l’autèntica 
conciliació de la vida laboral amb la vida familiar. 

d’un material tan dur se n’obté –a partir del treball 
escultòric- una aparença tan flàccida; per això, tot 
i la seva duresa, amb la pedra aconsegueix molt 
més bons resultats que amb el fang; amb el fang 
és com si comencés de zero.

Independentment del seu potencial creatiu, a la 
Teresa, l’escultura li ha obert les portes a apren-
dre dels oficis i a connectar amb aquells que han 
dedicat la vida a una feina feta a mà: hores d’es-
forços, d’errades i de repeticions, i al final un tre-
ball ben fet. Però, a part d’aquesta disposició a 
aprendre, també  li agrada expressar i comunicar 
les seves descobertes, les seves experiències, 
en suma la base del seu creixement. I a mesura 
que observa les seves obres en perspectiva, tot 
l’empeny a retrobar-se amb aquell puntual mo-
ment de força creativa que un dia havia viscut. 
Això explica que, les seves escultures siguin un 
petit univers de sentiments, de sensacions, de 
mirades, de gestos... uns personatges que ens 
presenten o bé com són cadascun o bé com és 
l’espectador. 

D’altra banda, el fet de ser mare, al costat de ser 
una magnífica font d’inspiració, li ha estat una 
gran aportació tant a nivell personal com creatiu, 
sobretot pel que fa a una visió més assossegada 
del temps i una manera més atenta de mirar el 
món; fent més potents els principis i els valors. 
Les seves escultures, algunes de les quals són 
obra pública, realment transmeten aquesta ma-
nera de sentir, de connectar amb la gent, perquè 
són peces com nosaltres, com tu i com jo.

M. Àngels Santacana i Fabregas 
Arquitecte tècnic i aparelladora 

Teresa Riba i Tomàs
L’ofici d’escultora                 

Text i fotos: Carmel·la Planell
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Filla d’una modesta família nombrosa d’Almogia, un poblet 
de la província de Màlaga, cap a la tardor de 1967, en dies 
de la seva adolescència ja va observar que el seu poble 
-tan bonic i acollidor- no li oferiria ni la més mínima possibi-
litat de treball. El seu pare ja feia temps que havia emigrat 
a Alemanya per poder mantenir-los a tots i la seva mare, 
amoïnada per les pobres expectatives per als seus fills va 
decidir aprofitar de les bones expectatives laborals que, 
aleshores, oferia Igualada. Així, amb el retorn del seu pare, 
amb la mare i els seus germans, va instal.lar-se a una ciu-
tat que, en paraules seves, va obrir-li totes les portes. De 
primer, durant vint anys, va treballar en una fàbrica de tei-
xits fins el dia que, a propòsit del seu esperit emprenedor, 
a l’any 1989, va crear la seva primera petita empresa de 
gènere de punt, que en un curt període donaria feina a 
més de cinquanta persones. Tanmateix, tot i la satisfacció 
perquè les coses anaven molt bé, ella -des de feia anys- 
tenia clar que la seva gran vocació era el món de la cuina; 
així que no va tardar a crear un restaurant.
  
El 1999 va veure realitzats els seus anhels, i al costat de la 
seva parella actual, va donar vida al seu primer restaurant, 
El Caprici. Més endavant va obrir, en societat, el Rovell de 
l’Ou i, amb uns resultats més que favorables, ha arribat 
fins aquests anys amb la inauguració de L’exquisit. Amb 
un rotund èxit de clientela, avui aquesta gran artista de la 
cuina té en projecte reobrir El Caprici, el mes de maig, en 
tant que terrassa de L’Exquisit; una iniciativa que compta 
amb els coŀlaboradors i la total integració del seu fill. 

Des d’una perspectiva estrictament gastronòmica, aques-
ta dona, d’una reeixida formació autodidacta, ha esdevin-
gut una reconeguda mestra del camp de la restauració a 

Rosa M. Cuadros va néixer a Igualada, el 1972. A l’any 1994 va obtenir 
el títol d’Enginyera Tècnica en Química Industrial per la Universitat Po-
litècnica de Catalunya. De primer, va treballar en un laboratori d’anàlisi i 
investigació i, a l’any 1996, va incorporar-se a la plantilla de professorat 
de l’Escola d’Enginyeria d’Igualada. Aquí va començar la seva carrera 
docent, impartint assignatures experimentals i, atès que a l’any 2009, 
arran de la nova denominació del centre (Escola d’Enginyeria), es va 
implantar el grau en Enginyeria Química; l’elaboració d’un nou pla d’es-
tudis adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior va convertir-la en 
una professional d’aquesta especialitat. També ha coodirigit un gruix de 
quaranta treballs fi de carrera en diferents àmbits i ha estat membre de 
diferents tribunals de projectes d’Enginyeria Tècnica Industrial.

La seva inesgotable necessitat d’especialització va portar-la, fa tan sols 
set anys, a treure’s una segona llicenciatura, Investigació i Tècniques 
de Mercat, per la Universitat Oberta de Catalunya. Des de febrer del 
2013, és Doctora per la UPC, un categoria atorgada arran d’una certifi-
cada tesi doctoral, “Contribució a la caracterització i disminució de l’ús 
de compostos orgànics volàtils en el sector adober”. La investigació, 
evidentment, constitueix un capítol important de la seva carrera i, des 
del punt de vista científic, la seva formació s’ha centrat en la recerca 
en l’àmbit de la millora dels processos industrials d’adobament. Per a 
aquest apartat de la ciència havia realitzat la seva tesi doctoral, de la 
qual bona part consistia a desenvolupar un nou mètode analític per a 
detectar tòxics a pells i sabates; concretament millorar la detecció de 
dimetilfumarat, un element prohibit que provoca aŀlèrgies a la pell, i que 
-en aquells moments- va provocar una gran alarma social.
 
El seu esperit resolt i inquiet l’ha encaminada a integrar-se al grup de 
recerca Engibio del Departament d’Enginyeria Química de la UPC, així 
com a col·laborar amb la Càtedra A3 In Leather Innovation de la ma-
teixa universitat tot realitzant activitats d’investigació i de transferència 
de tecnologia, especialment per al sector del cuir. El seu nivell com-
petencial ha possibilitat que, avui, formi part de la Junta directiva de 
l’Associació Química Espanyola de la Indústria del Cuir. Paral·lelament, 

Igualada. I, des d’una esfera més professional, a tothora, fa evident el seu desig últim: aconseguir que cada 
client gaudeixi de la qualitat dels ingredients dels seus plats, així com dels tots els sabors i aromes. Tanma-
teix, el seu elevat nivell d’exigència la mou a perseguir la màxima satisfacció de tots els comensals, una fita 
per la qual no dubta a buscar la seva opinió i, en conseqüència, a perfeccionar l’elaboració de cada plat.
  
I, lluny de ser una persona pretensiosa, a part d’alguns premis aconseguits aquests últims anys, un dels 
mèrits superiors és aquell que li concedeixen els seus clients, amb el seu continu reconeixement i la seva 
incondicional fidelitat.   
 

ha publicat articles científics i tècnics, i també ha participat en congressos nacionals i internacionals.

Tanmateix, també implicada amb altres àrees del funcionament de l’Escola d’Igualada, des del 2010 ocu-
pa el càrrec de sotsdirectora acadèmica i de promoció del centre. Docència i recerca, dos aspectes que 
sempre s’ha proposat treballar conjuntament i,  en aquests moments, una tercera branca: la gestió, li han 
permès de conèixer altres episodis interessants des del punt de vista universitari. L’especialització sobre 
els estudis de pell de l’Escola li ha concedit una oportunitat d’excepció per a poder fer recerca en aquest 
camp; de manera que la llarga trajectòria formativa i tècnica d’aquesta Escola en els estudis d’enginyeria 
del cuir li ha permès conèixer i aprofundir en aquest tema tan profundament arrelat a la capital de l’Anoia. 
Per últim, en tant que dona i treballadora de la funció pública, tot i la seva alta qualificació professional, 
mai no s’ha sentit amb estadi de competència amb la resta de companys de treball, fins fa poc majoritàri-
ament homes.; tot el contrari: el tracte sempre ha estat solidari, i la relació de bona companyonia. Això no 
obstant, des d’una esfera estrictament professional, sí que veu encara llunyana la vertadera  conciliació 
de la vides laboral i familiar... Encara hi ha espais per conquerir!   

Maria Torreblanca i Garcia 
Una professional de la gastronomia

Rosa M. Cuadros i Domènech  
Enginyera Tècnica en Química Industrial.

Text i fotos: Carmel·la Planell
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Filla d’Igualada, als quinze anys ja sentia un gran interès per 
temes relacionats amb l’ensenyament i el lleure; prova d’això 
en va ser la fundació de l’esplai del Taller Auria, en una èpo-
ca d’escassos recursos formatius. Va fer la carrera de Psi-
cologia i tot seguit va portar durant uns anys L’ocupacional, 
on tenia els adults deficients severs. Allà se’ls feia treballar...
encara que sembli surrealista! Ara, potser no.

Incorporada al món de l’Ensenyament, durant molts anys 
ha estat especialista d’Educació especial, una de les feines 
més dures dins d’una escola, ja que els resultats no són 
tangibles. Motivar els alumnes que s’adonen de les seves 
dificultats és dur, i, més en el cas que aquests fossin d’ètnia 
gitana. Ensenyar a aquest perfil d’alumnes va portar-la a en-
senyar prescindint del llibre de text, els manuals programats 
la incomoden. De fa cinc anys, treballa a la Primària. A més 
de fer de mestra, fa de directora i ja porta més de quinze 
anys al càrrec. És una feina que li exigeix tenir les coses cla-
res, un bon sentit de l’organització i tenir ben definit el con-
cepte d’educació i el projecte educatiu del centre; sense per-
dre de vista que tot està canviant. Si bé això ara és fàcil de 
dir, en un principi s’ho va passar molt malament: era feixuga 
la lluitar contra la desconfiança dels pares, de l’Ajuntament 
i, sobretot, la desconfiança dels mestres. Emperò reconeix 
que el temps posa les coses al seu lloc, i des del diàleg i la 
feina ben feta, els resultats obren en favor de l’Escola. 

En perspectiva, una mirada enrere li concedeix un estat de 
complaença, especialment quan es tracta d’un Centre que 
ha estat mereixedor de vint-i-cinc premis, deu dels quals els 
ha dirigit ella mateixa. I en aquest itinerari, en què l’esco-
la ha assolit un merescut reconeixement, les relacions amb 
l’AMPA i amb l’Ajuntament han estat francament bones. així 
mateix, del funcionament del centre, ella, en subratlla dos 
aspectes: d’una banda, l’interès per a parlar amb tothom i 

La Mireia va néixer a Igualada, encara que ha viscut tota la vida a Mont-
bui. De ben petita va descobrir el món del trial de la mà d’una famí-
lia molt afeccionada al  motor. Els seus pares, sovint, participaven en 
competicions d’automobilisme i, atès que ella també hi assistia, encara 
que com a espectadora, no va passar massa temps en què va sentir la 
necessitat de pilotar un motor ella soleta. I, tot just complerts els seus 
vuit anyets, després de la incansable insistència a demanar una moto, 
el seu pare li va fer arribar un regal fantàstic, el dia de Reis: la seva pri-
mera moto. D’ençà aquell dia inesborrable, i tan ple d’emocions, n’han 
passat uns quants anys en què, ja, ha estat propietària de set motos. 
El cas és que, la passió per al trial, va convertir-la en una incansable 
trialera de competició; i, des del 2008, en la seva condició de professi-
onal, per als successius concursos, li convé renovar la moto cada any.

A l’edat d’11 anys, després de prendre part en una trobada de noies 
trialeres, dirigida per la campiona del món, Laia Sanz; aquesta, en ob-
servar el seu domini de la moto, va aconsellar-li de participar en proves 
a nivell comarcal, sobretot, a fi d’anar-se introduint en una pràctica es-
pecialment masculina. Un parell d’anys després, va perdre l’ésser més 
estimat: el seu pare, en Josep Conde, la persona que l’havia iniciada 
en el trial i, de fet, el seu habitual acompanyant –al costat de la seva 
mare- en cada cursa. D’aquella sotragada va tardar a refer-se’n, i va 
ser gràcies sobretot al suport de la mare i de les persones més esti-
mades que va poder continuar progressant en la seva incondicional 
passió per al motor fins, a hores d’ara, que ha escalat la brillant posició 
de ser la Campiona de Trial de tot Espanya i, a més, de trobar-se en la 
categoria de ser una de les 6 dones trialeres millors de tot el món. Amb 
aquesta prodigiosa trajectòria professional, avui se sent plenament or-
gullosa  d’haver aconseguit ser una de les primeres dones entregades 
al món del trial a nivell estatal, reafirmant-se com a dona davant d’una 
dedicació acostumadament masculina. De fa temps, és professora de 
trial a l’Escola de trial del Motoclub Montbui, una tasca apassionant que 
li ha concedit unes reeixides satisfaccions perquè està entrenant unes 
nenes que ja participen de les competicions estatals; i d’aquí un any, 
unes quantes entraran a formar part de la seva categoria. 

valorar les maneres d’ensenyar, amb sovintejades reunions amb els delegats dels alumnes, amb els delegats de 
pares de cada classe i, naturalment, amb tots els mestres. De l’altra, la lluita per a poder mantenir els mateixos 
serveis que hi havia abans de les retallades: les colònies,  les excursions i la sisena hora, que el centre ofereix 
gratuïtament a tot l’alumnat. L’objectiu primordial és que els nens i les nenes no hagin de patir les retallades.

Per últim, des del vessant de directora, valora que el Departament d’Educació recolzi més la labor de les direc-
cions dels centres, perquè, definitivament ha reconegut que són els/les directors/es els que tiben del carro i, de 
fet els qui en gestionen la seva eficàcia. Quant als mestres, ella estima que -com a en qualsevol feina- n’hi ha 
de molt bons, però n’hi ha d’altres que més valdria que es dediquessin a una altra cosa. Definitivament, apunta 
que manca molta més formació actualitzada, menys corporativisme i una emoció i una iŀlusió més grans envers 
la feina. 

Des l’àmbit de realització estudiantil, a l’actualitat, és alumna de l’Escola d’Enginyeria d’Igualada. Tot i 
que la condició d’esportista, en reiterades ocasions l’obliga a alentir el ritme acadèmic; els bons resultats 
certifiquen el doble esforç. I des d’un tracte estrictament personal, en la seva condició d’esportista, si bé 
considera que una de les virtuts que s’ha de tenir per a practicar el trial és la constància en la preparació 
física i un elevat esperit de superació; la pràctica d’aquest esport amb il.lusió és el tot a l’hora de superar 
qualsevol repte. Això no obstant, des d’una altra perspectiva, es lamenta que es titlli de “criminals” a les 
persones que es veuen obligades a practicar els seus entrenaments per dins els boscos. Ella, apunta el 
seu nivell de consciència a l’hora de fer la mínima destrossa i, fins i tot afegeix que: a l’esportista de trial 
no li caldria entrenar com a un fugitiu, si existissin més àrees destinades al lleure i a l’esport. 

Montserrat Lladó i Vich 
Directora de l’Escola Castell d’Òdena

Mireia Conde i Mateos 
Una trialera en un món d’homes

Text i fotos: Carmel·la Planell
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                              8 de març, 8 dones, 8 professionals                              

Aquesta professional de la Farmàcia va néixer el 22 de setembre de 
1957, a Igualada. De ben jove ja tenia clar que volia ser farmacèutica o 
bé biòloga i va decantar-se definitivament per la farmàcia, tant per les 
possibles sortides professionals com per una certa vocació de servei a 
la comunitat. 

Llicenciada en Farmàcia per la Universitat de Barcelona, a l’any 1980, 
de seguida va entrar a treballar a la Mútua Igualadina, a la farmaciola 
que era gestionada -en aquella època- per la Farmàcia Bausili. Aviat, 
però, amb una Mútua en fase de creixement, i amb la instaŀlació d’una 
farmàcia dins l’hospital, va assumir el càrrec de Cap de Servei de Far-
màcia de l’Hospital de la Mútua Igualadina, responsabilitat que va com-
plir fins l’any 1994. 

D’acord amb les normatives del Departament de Salut de la Generalitat 
sobre els serveis de farmàcia, per ella, va ser tot un honor que la far-
màcia de la Mútua fos la primera a adaptar-se als nous requeriments, 
servint de referència a d’altres farmàcies d’hospitals. Posteriorment, a 
partir de la fusió entre la Mútua i l’Hospital Comarcal, i amb la creació 
de la Fundació Sanitària d’Igualada, va ser nomenada  Adjunta del Ser-
vei de Farmàcia. En resum, trenta-quatre anys dedicats a la sanitat, al 
llarg dels quals es meravella dels canvis esdevinguts, tant pel que fa a 
una millor qualificació de la sanitat com a l’atenció al pacient; això no 
obstant, lamenta que tot s’hagi tornat més impersonal, a més de trobar 
a faltar aquell sovintejat tracte entre professionals. 

A nivell personal, considera quasi invisible -per a la ciutadania- la pre-
sència de farmacèutics als hospitals, malgrat l’evolució de la seva quali-
ficació. De quan va començar, la seva labor s’associava a la preparació 
i distribució de medicaments als pacients ingressats; amb el temps, la 
seva feina va ser un servei clínic més de l’hospital, amb el mateix nivell 
de competència dels altres, en la línia de promoure l’ús racional i se-
gur dels medicaments i de comú acord amb la resta de professionals 
sanitaris. En conseqüència, des d’una ferma voluntat d’eficiència, va 
participar d’un elaborat projecte per al seguiment del tractament dels 

La Mireia Rubio Molín va néixer el 1972 a Igualada. Filla d’una famí-
lia obrera, de treballadors del sector tèxtil. D’una estimable infantesa 
i adolescència, al Barri de El Pi, recorda especialment la vida feixuga 
d’una mare que havia de combinar el treball a la fàbrica amb la criança 
dels fills, fins que va resoldre instaŀlar una màquina de remallar a casa. 
Amb tot, de les seves circumstàncies familiars, de créixer entre famílies 
obreres, humils i d’origen immigrant és del que més orgullosa n’està; 
i, en tot cas considera que ha viscut la diversitat com una condició de 
normalitat.

Després d’estudiar a l’Institut Pere Vives, a fi de satisfer la seva aspira-
ció de servei a la societat, va decidir-se a fer Periodisme; emperò, aviat 
va  entendre que el voluntariat social satisfaria millor el seu esperit al-
truista. D’ençà el 1995, un validat itinerari professional ens la presenta, 
de primer, com a redactora de l’edició igualadina del diari Regió7; més 
tard va dirigir una secció d’Entrevistes al Diari d’Igualada alhora que 
també formava part del seu grup de columnistes d’opinió sobre temes 
concrets, a la secció “A cinc bandes”, firmada per cinc dones del món 
de la comunicació. Després, entre el 2000 i 2002, al costat de l’escrip-
tora igualadina Maria Enrich, va ser la responsable de comunicació de 
la Casa de Cultura Cal Ble, a Igualada.

La seva sensibilitat envers les causes solidàries van animar-la a ser 
una de les fundadores del grup Baula, Comitè Óscar Romero de Santa 
Margarida   de Montbui, el 1995, un moviment de cooperació solidari 
amb els països empobrits i compromès amb la denúncia i anàlisi de la 
seva realitat; en aquest sentit, l’interès per a conèixer de prop la realitat 
dels països desafavorits i també altres cultures va portar-la a viatjar per 
Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Panamà, Brasil i Rwanda, entre 
altres. Des de Casa Nostra, amb Baula-COR, va participar de la creació 
de la plataforma -de l’Anoia- Aturem la guerra! I, durant dues dècades, 
amb aquesta entitat ha treballat al costat d’altres moviments i iniciati-
ves, com:  Comerç Just o el Fòrum Social Català. I més recentment, 
una pregona  motivació per temes relacionats amb la Cultura de la Pau, 
van encaminar-la a fer un Postgrau de Mediació Internacional de Con-

pacients, que va ser mereixedor del Premi a la Innovació en Gestió en Farmàcia Hospitalària, el  2003. 

D’uns quants anys ençà, hi ha dues realitzacions de les que se’n sent força satisfeta: d’una banda, el fet 
que la figura del farmacèutic ja estigui plenament integrada a tot el procés hospitalari des d’una partici-
pació activa de l’anomenada Comissió de Farmàcia, formada per farmacèutics i metges. D’aquesta co-
missió, des de l’any 1981, ella n’ha estat molts any la secretària i, ara n’és la presidenta. Per altra banda, 
el paper del farmacèutic d’hospital ha guanyat pes a partir del contacte directe amb el pacient, des del 
moment en què es va resoldre’s legalment dispensar alguns medicaments específics a la farmàcia de 
l’Hospital. Aquesta nova avinentesa ha contribuït a visibilitzar l’existència de la farmàcia i, en concret, la 
de la persona al seu servei. 

Per últim, des de l’any 2008, està acreditada per a la formació de nous farmacèutics  i com a tutora de 
metges residents, una tasca docent que li ha conferit un notable reconeixement en la seva trajectòria 
professional, alhora que s’ha vist créixer amb l’adaptació a les noves tecnologies i  competències del 
camp de la salut. 

flictes, a la Universitat Oberta de Catalunya. 

Integrada al col·lectiu Escrividors, a Igualada; de fa una dècada, va implicar-se en la creació de la Biblio-
teca de la Memòria, un impuls compartit amb la Biblioteca Central d’Igualada i a propòsit del qual va pre-
sentar els seus primers relats, mentre que a l’any 2007, va publicar la seva primera novel.la, “El abrazo 
náufrago” (Maikalili). Si més no, ha estat l’esfera feminista la que més l’ha fet apropar a moltes  obreres 
del barri, unes admirables heroïnes; tot comprometent-se en la vindicació d’uns legítims drets igualitaris, 
i radicalment en contra de qualsevol tracte discriminatori o de violència envers les dones. D’aquí se’n de-
riva el seu opuscle Llavors de Violència-Llavors de Pau, editat per l’àrea d’Igualtat de gènere del Consell 
Comarcal de l’Anoia, el 2007. 

A l’actualitat és cap d’informatius de l‘Emissora municipal Ràdio Nova, així com redactora del Depar-
tament de comunicació de l’Ajuntament de Vilanova del Camí; a la vegada que també forma part de la 
xarxa “Som poble”, un nou  teixit social creat arran de la participació de persones a títol personal amb 
diverses entitats montbuienques. Les seves col.laboracions a diferents entitats culturals i cíviques de la 
comarca, l’han convertida en una dona d’una activisme incessant, que diàriament planta cara una inexis-
tent conciliació de la vida laboral i familiar.

Rosa M. Parés i Marimón 
Professional de la Farmàcia

Mireia Rubio i Molín 
Periodisme i Mitjans de Comunicació. 

Text i fotos: Carmel·la Planell
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                              Agenda d’actes 8 de març 2014                              
·Del 3 de març al 4 d’abril
EXPOSICIÓ
Violència masclista en la parella: 
desmuntem mites?
Per a joves de diversos instituts de la 
Conca d’Òdena
Setmana del 3 al 7 de març
 IES Pere Vives Vich, Igualada
Setmana del 10 al 14 de març
 IES Pla de les Moreres, Vilanova del 
Camí.
Setmana del 17 al 21 de març
 Escola Anoia, Igualada
Setmana del 24 al 28 de març
 IES Joan Mercader, Igualada
Setmana del 31 de març al 4 d’abril
 IES Montbui, Sta. M. de  Montbui
Organitzen: Institut Català de les Dones i 
Mancomunitat Intermunicipal de la Conca 
d’Òdena.

·Del 3 al 30 de març
EXPOSICIÓ
Portades per a l’agenda del 8 de 
març, Dia Internacional de les 
Dones presentades al I Concurs de 
Portades d’Igualtat de Gènere de 
2014 organitzat per la Mancomunitat 
Intermunicipal de la Conca d’Òdena. 
La guanyadora de les quals és la 
portada d’aquesta agenda d’actes.
Del 3 al 14 de març
Lloc: Sala d’exposicions Talaia, Cen-
tre Cívic de Fàtima 
Horari: De dilluns a divendres de 8 
a 3 de la tarda i de 5 de la tarda a 
10 del vespre; dissabtes de 2/4 de 10 
del matí a 2/4 de 2 del migdia i de 5 
de la tarda a 10 del vespre.
Del 17 al 30 de març
Lloc: Equipament Cívic - Casal del 
Passeig
Horari: dilluns i divendres de 9 a 2/4 
de 2 del migdia i de 2/4 de 4 de la 
tarda a les 9 del vespre; dimarts, di-
mecres i dijous de 9 del matí a 9 del 
vespre;dissabtes de 9 del matí a 3 de 
la tarda; diumenges de 3 de la tarda 
a 9 del vespre.
Organitzen: Centre Cívic de Fàtima, Casal 
del Passeig i Mancomunitat Intermunicipal 
de la Conca d’Òdena.

·De l’1 al 22 de març
EXPOSICIÓ
15 poemes/15 autores
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada,
Vestíbul
Horari: matins de dimarts a dissabte
de 10 a 1 del migdia i tardes de di-
lluns
a divendres de 4 a 2/4 de 9 del ves-
pre.
Comentari: Una selecció de quinze 
poemes d’autores catalanes signi-
ficatives i una introducció a la seva 
vida i la seva obra. Exposició que 
recorda els 15 anys de la Biblioteca 
Central d’Igualada i commemora el 
Dia Internacional de les Dones.
Organitzen: IMC – Biblioteca Central.

·Dimecres 5 de març
XERRADA i Assemblea delegats 
i delegades oberta a tothom: La 
pèrdua de drets socials i laborals. 
La lluita pel dret a l’avortament, a 
càrrec de Carmen Catalan Piñol, de 
la secretaria de la dona de CCOO de 
Catalunya. 
Hora: 2/4 d’11 del matí
Lloc: Local de CCOO, passeig Ver-
daguer 122, 1a planta, Igualada
Organitza: Unió Intercomarcal de CCOO 
Alt Penedès-Anoia-Garraf.

·Dimecres 5 de març
CONFERÈNCIA
Dones implicades i compromeses 
a càrrec de Sor Lucía Caram.
Hora: 2/4 de 6 de la tarda
Lloc: Equipament Cívic – Casal 
Montserrat
Organitza: Grup de Dones de les Tardes 
dels Dimecres.

·Dijous 6 de març
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

Petjades de Nador, de Laila Kar-
rouch
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada
Comentari: Anys després que la Lai-
la ens expliqués la seva experiència 
en arribar a Vic procedent de Nador, i 
amb una mirada més madura, reprèn 
la història d’aquella noia valenta, con-
vertida ara en una dona moderna que 
lluita per la seva felicitat. 
Presentador: Bernat Ferrer
Organitzen: AMPA de l’Escola Gabriel Cas-
tellà i IMC - Biblioteca Central.

·Dijous 6 de març
ACTE INSTITUCIONAL I CONFE-
RÈNCIA
Dona i treball a càrrec de Cristina 
Sánchez i Miret, doctora en sociolo-
gia i especialitzada en conciliació i 
usos del temps. 
Hora: 2/4 de 8 del vespre
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament 
d’Igualada
Comentari: La Cristina Sánchez és 
investigadora i s’ha especialitzat en 
infància, famílies, conciliació i usos 
del temps. Ha estat directora del 
projecte d’ investigació “Condicions 
de vida i hàbits socials dels joves 
de Catalunya” impulsat per la Ge-
neralitat de Catalunya. Col·labora 
habitualment en diferents mitjans de 
comunicació, (Catalunya ràdio, 8TV, 
La Vanguardia).
Organitzen: Dones d’Igualada, Regidoria 
d’Ensenyament i Programa d’Igualtat de 
gènere de l’Ajuntament d’Igualada.
A continuació:
Entrega de Premis de Recerca Do-
nes d’Igualada
Hora: 1/4 de 9 del vespre
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament 
d’Igualada
Organitza: Dones d’Igualada.
Col·labora: Regidoria d’Ensenyament i 
Programa d’Igualtat de gènere de l’Ajunta-
ment d’Igualada.

·Divendres 7 de març
XERRADA
Les dones al cor d’Àfrica, a càrrec 
de Ramona Santaeulàlia, llevadora 
que ha viatjat a la República Demo-
cràtica del Congo durant molts anys.
Hora: 2/4 de 9 del vespre
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal
A continuació :
SOPAR de dones Poblatanes
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal
Organitza: Regidoria de Benestar social de 
l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt.

·Divendres 7 de març
SOPAR I ACTUACIONS
Amb sensibilitat de dona
Hora: 9 del vespre
Lloc: Teatre Centre Unió Agrícola
Comentari: Sopar i actuacions que 
pretenen contribuir a fer més present 
aquest protagonisme i aquesta sen-
sibilitat en una oferta molt especial, 
pensada per dones, realitzada per 
dones i obert a tothom. 
Preu del sopar: 5 euros.
Presenta: TEATRE ESPONTANI
Actuacions de: Grup Shake it, Grup 
del taller de guitarres d’Òdena, Fran-
cina Cantarell, Grup del taller de Bo-
lliwood d’Òdena, Bet Farrés i Magalí 
Baulida, Nuria Admetller, Grup Trenta 
Deu Maria Antonia.
Organitzen: Fòrum de Dones d’Òdena 
i Servei a les Persones de l’Ajuntament 
d’Òdena. Col·laboren: Teatre Espontani i 
totes les persones que actuen a l’especta-
cle Amb sensibilitat de dona.

·Divendres 7 de març
SOPAR DE DONES
I ENTREGA DE PREMIS del 6è 
Concurs de Poesia
La consciència de les dones
Hora: 2/4 de 10 del vespre
Lloc: CEIP Marta Mata de Vilanova 
del Camí
Comentari: El veredicte del jurat es 
farà públic en el decurs del sopar

de dones que tindrà lloc a les instal-
lacions del CEIP Marta Mata, al car-
rer Comtes de Cardona, s/n. Les per-
sones interessades a assistir
al sopar de lliurament de premis, cal 
que truquin al telèfon 938060061
(Lídia), abans del dimecres 5 de 
març.
El preu del sopar serà de 12 euros.
Més informació: 
http://donavilanovina.blogspot.com.
es/
Organitza: Associació de la Dona Vilano-
vina.
Col·labora: Regidoria de cultura de l’Ajun-
tament de Vilanova del Camí.

·Dissabte 8 de març
XERRADA
La dona sahrauí, a càrrec d’Amaga-
sem Hafed Barka
Hora: 7 de la tarda
Lloc: La Teixidora, carrer Custiol, 10
Comentari: Presentació del treball de 
recerca: “La importància de la dona 
sahrauí” a càrrec de l’estudiant Ama-
gasem Hafed Barka.
Organitza: Casal Independentista La Tei-
xidora
Col·labora: Associació Catalana d’Amics 
del Poble Sahrauí ACAPS-Anoia.

·Dissabte 8 de març i diumenge 9 
de març
TEATRE
De quan somiava. Cia. LADY, 
LADY
Hora: dissabte a les 10 del vespre i 
diumenge a les 7 de la tarda 
Lloc: Teatre de l’Aurora Durada: 80 
minuts
Preu: 15 € / 12 €
Entrades anticipades a Llegim...? Llibreria
Comentari: Una actriu de trenta-i-
tants, soltera i a l’atur, a qui no tru-
quen ni per feina. Compartirem els 
seus somnis frustrats mentre canta 
a viva veu cançons d’Eurovision per 
desfogar-se. Trobada amb la com-
panyia en finalitzar la funció del dis-
sabte.
En algun moment es farà el lliura-
ment del premi del I Concurs de Por-
tades d’Igualtat de Gènere’14.
Organitzen:Teatre de l’Aurora i Mancomu-
nitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena. 
Col·laboren: Llegim...? Llibreria i Dones 
d’Igualada.

·Dissabte 8 de març
CINEMA
“Coco” Chanel, de la rebel·lia a la 
llegenda, d’Anne Fontaine Hora: 2/4 
de 8 del vespre
Lloc: sala de socis de l’Ateneu Igua-
ladí
Preu: Gratuït
Comentari: La pel·lícula se centra en 
els anys d’aprenentatge de la gran 
dissenyadora de moda per a explicar 
al personatge -des d’un angle ines-
perat i alhora aclaridor- com una jove 
d’una família molt modesta, autodi-
dacta però dotada d’una personalitat 
excepcional, arriba a ser una de les 
grans “dones emprenedores” del se-
gle XX, tot un símbol d’independèn-
cia i de llibertat; creadora al capda-
vall del prototipus i de la imatge de 
la dona moderna, d’acord amb el seu 
propi model de vida.
Organitza: Dones d’Igualada.
Col·laboren: Zoom Festival i Ateneu Igua-
ladí.
A continuació:
SOPAR TERTÚLIA DE DONES 
D’IGUALADA
Hora: 10 del vespre
Lloc: sala de socis de l’Ateneu Igua-
ladí
Comentari: Cal reservar trucant al 93 
803 31 43 (Maribel). 
Preu del sopar: 12 euros.
Organitza: Dones d’Igualada.

·Diumenge 9 de març
CAMINADA I ESMORZAR A COLL-
BAS
Hora: 9:00 (Sortida)

Lloc: Sortida de Can Titó (Vilanova 
del Camí) i arribada a l’ermita de 
Coll-Bas
Comentari: Cal inscripció prèvia al 
telèfon 93 805 04 94.
Organitza: Unió Intercomarcal de CCOO 
Alt Penedès-Anoia-Garraf.

·Dimarts 11 de març
CLUB DEL LLIBRE
Sílvia Alcàntara
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada 
Comentari: Trobada dels participants 
dels clubs de lectura de la comarca 
amb l’autora de la novel·la “Olor de 
colònia”, que evoca la vida d’una co-
lònia tèxtil als anys cinquanta.
Organitzen: Diputació de Barcelona
i IMC - Biblioteca Central.

·Dimarts 11 de març
XERRADA
La dona i el treball associatiu
Hora: 10 del matí
Lloc: Casal del Passeig
Comentari: El grup de Dones Nour 
és una associació cultural interes-
sada en el treball social i cultural en 
general i en els temes que impliquen 
les dones, els infants i les persones 
joves en especial.
Organitza: Grup de Dones Nour.

·Dimecres 12 de març
CONFERÈNCIA
El projecte de reforma de la llei de 
l’avortament: un atac a la dignitat 
de les dones, a càrrec de Nati Ve-
raguas membre de Dones Juristes i 
de Dones amb Empenta, Inés Vidal 
psicòloga membre de Dones amb 
Empenta i una llevadora a concretar. 
Hora: 2/4 de 9 del vespre
Lloc: Espai Cívic Centre 
Organitzen: Dones amb Iniciativa i PSC 
Anoia

·Dijous 13 de març
TEATRE
Dona Igual! Cia. Teatracció
Hora: 8 del vespre
Lloc: Teatre de l’Aurora
Preu: Gratuït
Comentari: Activitat de teatre diver-
tida i engrescadora, en la qual es 
treballa la sensibilització sobre el 
tema de la igualtat d’oportunitats en 
perspectiva de gènere, enfocada a 
la inserció professional dels joves. 
L’activitat consisteix en una obra i en 
un fòrum posterior on debatre inter-
rogants suscitats durant la represen-
tació.
Organitza: Mancomunitat Intermunicipal 
de la Conca d’Òdena.

·Divendres 14 de març
CONFERÈNCIA
Las mujeres frente a las “Prima-
veras árabes”. Un antes y un des-
pués. Desde Egipto y Túnez, hasta 
Libia y Siria, pasando por Yemen 
y Arabia Saudí, a càrrec de Naza-
nin Amirian, periodista i escriptora 
iraniana
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Espai Cívic Centre
Comentari: “Les dones es van revol-
tar reivindicant “Pa, igualtat i pau”. 
Van ser agredides, torturades, se-
grestades, traïdes, però ningú va 
aconseguir agenollar-les.
Allà segueixen i no hi haurà marxa 
enrere.”
Organitza: Mancomunitat Intermunicipal 
de la Conca d’Òdena.

·Dissabte 15 de març (1a part) i 
dissabte 22 de març (2a part)
TALLER
Dones lúcides: Taller d’apodera-
ment dirigit a les dones
Lloc: Espai Cívic Centre
Hora: d’11 a 1 del migdia
Inscripcions: Caldrà fer una inscrip-
ció prèvia o bé per correu
a igualtat@micod.cat o bé per telè-

fon al 93 803 19 50, ext. 428
abans del dijous 13 de març
Preu: Gratuït
Comentari: El taller pretén visibilitzar 
i reconèixer tot el conjunt d’accions i 
valors que les dones en la seva vida 
quotidiana, en les institucions, en les 
entitats i grups informals del municipi 
tenen un efecte que genera benes-
tar i cohesió en el territori. Es vol 
potenciar les capacitats i els recur-
sos interns de cadascuna d’elles i la 
consciència de la seva força trencant 
amb els estereotips sexistes per es-
devenir líders promotores de canvis 
socials. L’objectiu és teixir una xarxa 
de dones líders i agents actives del 
teixit econòmic i social.
Organitzen: Diputació de Barcelona
Mancomunitat Intermunicipal de la Conca 
d’Òdena.

·Dissabte 15 de març
FÒRUM
La feminitat també és multicultural
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament 
d’Òdena.
Hora: 5 de la tarda
Comentari: A través d’aquest fòrum 
es vol donar a conèixer, en veu de 
diferents dones, la seva visió sobre 
el paper que tenen les dones dins la 
seva comunitat. Ens acompanyaran 
dones de diferents països.
Organitzen: Fòrum de Dones d’Òdena i 
Ajuntament d’Òdena.

·Dissabte 29 de març
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
12è CONCURS DE FOTOGRAFIA. 
Com ens veiem les dones? Nosal-
tres i el dret a decidir.
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Ajuntament de Santa Margarida 
de Montbui
Comentari: Lliurament de premis du-
rant la inauguració de l’exposició de 
les obres participants. L’exposició 
restarà oberta fins al dia 11 d’abril. 
Ctra. de Valls, 57 – 08710 Santa 
Margarida de Montbui, de dilluns a 
divendres, de 8.00 a 14.30h, de di-
lluns a dijous, de 17.00 a 20.00h, i el 
dissabte, també de 8.00 a 14.00h.
Organitza: Dones amb Empenta.
Col·labora: Regidoria de Serveis Perso-
nals de l’Ajuntament de Santa Margarida 
de Montbui.

INFORMACIÓ

Atenció especialitzada
La Mancomunitat Intermuni-
cipal de la Conca d’Òdena, a 
través del Servei d’Informació 
i Atenció a les Dones (SIAD), 
ofereix informació, primera 
atenció i acompanyament a 
les dones, en tots els àmbits 
relacionats amb la seva vida 
laboral, social, personal i fa-
miliar.

SIAD-MICOD.
Tel. 63 63 65 63 1
siad@micod.cat
ead.siad@dae.cat
Atenció a Igualada, Sta. 
Margarida de Montbui, Vi-
lanova del Camí, Òdena i la 
Pobla de Claramunt

Servei d’Intervenció 
Especialitzada (SIE)
Tel 93 804 82 65

Línia d’atenció a les dones 
en situació de violència de 
la Generalitat de Catalunya
Tel. 900 900 120 (gratuït)




