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LLIÇONS D’UNA PAN-
DÈMIA. Quarta pro-
posta del 7 d’experièn-

cies
Inclosa en la programació del 
7 d’experiències a la Bibliote-
ca de Piera, la quarta propos-
ta convida Salvador Macip 
amb Lliçons d’una pandèmia
El proper dijous 17 de març a 
les 19h, l’investigador i divul-
gador científic serà a la Bibli-
oteca de Piera per presentar 
el seu treball Lliçons d’una 
pandèmia, on a partir d’una 
anàlisi lúcida i didàctica so-
bre la gestió de la pandèmia 
ens ofereix les claus per fer 
front a futures crisis sanità-
ries. 
Els humans ens creiem els 
amos del planeta, però un 
simple virus ha aconseguit 
fer trontollar el nostre reg-
nat. I això pot tornar a pas-
sar. Què hem fet malament 
durant la pandèmia de la co-
vid-19 i com hauríem d’orga-
nitzar-nos per respondre a la 
propera emergència que ame-
naci la salut de la humanitat? 
A través d’una lúcida anàlisi 
dels principals factors soci-
als i científics d’aquesta crisi i 
amb les eines de la millor in-
vestigació, el Salvador Macip 
ens oferirà les claus d’una ne-
cessari canvi de paradigma. 
Salvador Macip estudià me-
dicina a la Universitat de 
Barcelona, on es doctorà en 
Genètica Molecular i Fisio-
logia Humana. En recerca ha 
treballat a diversos centres 
d’investigació dels EUA i el 
Regne Unit. Els seus estudis 
han contribuït, entre altres, 
a definir nous tractaments 
per a la leucèmia. Ha rebut 
nombrosos premis pels seus 
llibres de contes i novel·la i 
han estat traduïts a vuit idio-
mes. Va ser un dels membres 
fundadors de la SCCFF. Des 
del 2018 és jurat del Premi 
Lletra d’Or. En el camp de la 
divulgació científica, ha gua-
nyat el XIX Premi Europeu de 
Divulgació Científica i el XIX 
Premio Nacional de Edición 
Universitaria, per l’obra Jugar 
a ser déus. Actualment escriu 
regularment a El Periódico i 
l’Ara. Ha col·laborat en diver-
sos programes radiofònics, 
actualment a El Balcó de la 
Cadena SER. 
L’acte és de lliure accés i esta-
rà presentat pel Ventura Ser-
rano Lobera, Adjunt de direc-
ció del CAP de Piera

OBERTS ELS PERÍODES 
D’INSCRIPCIÓ
Dimarts dia 15 s’obre el perí-
ode d’inscripció per partici-
par en dues propostes per a 
petits que en breu organitza 
la Biblioteca de Piera
Els nens i nenes que cursen 
3r i 4rt de primària es poden 
inscriure al taller Fotoco-
llage, una proposta experi-
mental que es durà a terme 
el dimarts 29 de març a les 
17.30h. Per mitjà del treball 
de recerca visual en revistes 
o magazins de premsa, els 
participants faran una in-
tervenció en els seus retrats 
amb la tècnica del fotoco-
llage; es tracta de jugar amb 
la seva imatge propiciant la 
lectura visual i l’observació 
en la recerca i la reinterpre-
tació que enriquirà la versió 
que donaran d’ells mateixos. 
Per als més petits i les seves 
famílies, el proper dijous 31 
de març a les 17.15h s’ha 
programat el club de lectura 
familiar Primeres passes, un 
espai on gaudir de la lectura 
en família, associant les es-
tones de lectura compartida 
amb moments agradables i 
plaents per familiaritzar l’in-
fant amb el llibre i les prime-
res imatges. Les inscripcions 
restaran obertes mentre hi 
hagi places disponibles i hi 
poden participar 8 famí-
lies amb infants d’entre 3 i 5 
anys. 
Totes les iniciatives són gra-
tuïtes i les inscripcions es 
poden formalitzar a la Bibli-
oteca de Piera, presencial-
ment, per correu electrònic 
b.piera@diba.cat, per telèfon 
93 7789665 o per whatsapp 
608917920.

PER SER NENA. EXPOSI-
CIÓ A PIERA
L’exposició organitzada per 
la Regidoria d’Igualtat de 
Gènere i LGTBI de l’Ajunta-
ment de Piera amb autoria 
de l’InsTitut Català de les 
Dones es podrà visitar fins 
el 18 de març 
Des del dimarts 8 de març 
es pot visitar a la bibliote-
ca de Piera l’exposició Per 
ser nena. Estructurada a 
partir del cicle vital d’una 
nena atemporal, al llarg de la 
mostra s’analitzen aspectes 
com ara l’educació, el treball 
o la sexualitat i la violència 
en les nenes, a través d’un 
recull de fragments, creant 
un mosaic de fets, testimo-
nis, dites, dates i imatges.

Activitats a la Biblioteca
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El passat dimarts, Piera va 
sortir al carrer per comme-
morar el Dia Internacional 
de la Dona. La trobada va ser 
a les 18 h a l’aparcament del 
Gall Mullat, on s’hi van reu-
nir un grup de persones amb 
una pancarta sota el nom de 
“8M Piera: Dia de les Dones”. 
La manifestació va seguir fins 
al carrer principal de la vila 
per continuar baixant fins a 
la plaça del Peix com a destí 
final. Allà, primerament van 
ser les Dones de Piera qui van 
llegir el Manifest de l’Oposi-
ció Antibèlica Feminista i Les 
Barjaules van ser les encarre-
gades de llegir el manifest del 
8M, elaborat per elles matei-
xes, mentre que la Josepa Ri-

Piera surt al carrer per commemorar 
el 8M

bera Vallès va llegir un poe-
ma de caràcter feminista. 
Els Diables de Piera van ser 
els encarregats de tancar l’ac-
te amb  una actuació de foc. 

Per la seva banda, l’Ajunta-
ment va il·luminar la façana 
del Foment de color lila per 
donar visibilitat al Dia Inter-
nacional de la Dona.
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El dissabte dia 5 de març 
es va celebrar la prime-
ra edició de la Fira de 

la Dona, que comptava amb 
35 paradistes artesanals i un 
programari d’activitats i ac-
tuacions que van omplir l’es-
cenari habilitat al Gall Mullat 
durant gairebé 8 hores.
La inauguració de la fira la 
va fer la Carme González, 
regidora d’Igualtat de Gène-
re, acompanyada dels regi-
dors de l’equip de govern de 
l’Ajuntament. Posteriorment, 
va donar la paraula a Dones 
de Piera, entitat que ha par-
ticipat activament durant 
anys en dates commemorati-
ves com el 8M i l’actual Fira 
de la Dona, on han disposat 
d’una carpa per fer-hi tallers 
i activitats, a més de rebre les 
donacions de material per 
Ucraïna.
Un cop finalitzada la inau-
guració, l’escenari va ser de 
la Inma Pujol amb “L’ho-
ra del conte”, representació 
de diversos contes populars 
animats amb titelles. Segui-
dament, a l’hora del vermut, 
el grup musical local GIVE 
va actuar cantant versions en 
acústic amb la presència de 
dues veus i dues guitarres.
Durant el matí, l’esdeveni-
ment va comptar amb la 
presència del diputat al Par-
lament de Catalunya, Jordi 
Riba, que, juntament amb 
altres regidors, va apropar-se 

a conèixer la fira i els seus pa-
radistes. 
La tarda va arrancar amb l’ac-
tuació de ball de l’acadèmia 
Blue Moon Dansa, seguida 
del Grup de Sevillanes de Pi-
era. A continuació, la Josepa 
Ribera Vallès, l’Anna Victoria 
Cornellà Cases, la Lola Ca-
sanovas Pla, la Marta Povo 
Audenis i la Victoria Cases 
Mateo, van fer la lectura de 
poemes amb temàtica femi-
nista.
El colofó de la jornada el van 
posar la veu de la pierenca 
María Escudero i el Llorenç, 
al piano, on van interpretar 

un repertori de jazz i blues 
per donar tancament a la I 
Fira de la Dona.
La regidora, Carme Gon-
zález, valora molt positiva-
ment la participació a la fira 
i el feedback rebut per para-
distes i assistents en quant a 
l’organització i la iniciativa, i 
espera que la Fira de la Dona 
es consolidi durant els anys 
vinents com un esdeveni-
ment de referència a la vila.
Es recorda que durant la resta 
de la setmana, Dones de Piera 
continuarà recollint material 
per Ucraïna de 17.30 a 19 h a 
sota l’escenari del Gall Mullat.

La I Fira de la Dona, tot un èxit


