Sortida a Igualada
Dissabte 23 d’octubre de 2010
Quan l’amic Esteve, al final del dinar d’inici de curs que celebrem sempre el mes de setembre , ens va
dir que la propera sortida seria a Igualada, tots vàrem comentar ¿a Igualada? Què hi ha a Igualada?
La tresorera de l’Ateneu Igualadí, la Sra. Carme Mateu, que participa amb l’amic Esteve a les reunions
de la Federació Catalana d’Ateneus, li suggerí una visita cultural a la ciutat.
En tot cas, la trobada, ja sigui per la curiositat o per l’esperit cultural del grup, va reunir un nombre
important de socis i amics del Centre, un total de 39 persones.
La sortida va començar a les 7:30 del matí, davant de la parròquia de Santa Teresa del Nen Jesús, a la
Via Augusta. Vam sortir per l’A2 . Pel viatge, una espessa boira ens negà la vista de la comarca de
l’Anoia a través de les finestres del autocar. Tot just arribant a Igualada, el temps va aclarir.
Vam sortit de casa pràcticament en dejú, amb el cap i l’estómac preparats per assaborir un esmorzar
que fes bo el nom del restaurant “Racó dels traginers”. Evidentment ho va ser. Tot seguit, entràrem al
“Museu dels traginers” situat al mateix edifici.
“Museu del Traginer “ ( Col·lecció Antoni Ros i Vilarubias, 1942-1994).
Ens feu de guia la seva filla Meritxell, amb paraules plenes de sentiment vers el seu pare com a
creador de les col·leccions que s’exposen. Explicà l’evolució del transport, tant de mercaderies com
de persones emprant la tracció animal i les relacions entre els diferents oficis que feien possible el fet
“traginer “ a casa nostra.
A la sortida, pujàrem a l’autocar per completar la visita a la ciutat. Com a guies ens acompanyaren els
Sr. Magí Puig i Jaume Ortínez que foren amb nosaltres fins el migdia.
Igualada, ciutat cap de la comarca de l’Anoia. Va originar-se al costat de l’antic camí Ral de Catalunya
a Aragó. S’estén a l’esquerra del riu Anoia, al centre de la fossa d’erosió, anomenada la Conca
d’Òdena. Ha estat coneguda com a centre de mercat i per les seves indústries de curtits i de gèneres
de punt.
Durant la passejada vàrem visitar l’Asil Llar del Sant Crist. La construcció va començar al 1931, a partir
d’una donació efectuada per les germanes Magdalena, Dolors i Concepció Castells. L’arquitecte és
Joan Rubió i Belver, deixeble d’Antoni Gaudí. Totes les línies bàsiques són pròpies del Modernisme.
Església parroquial de Santa Maria: iniciada al 1617 segons projecte de Pere Blai i executada al llarg
del segle en estil renaixentista per Rafael Plançó. Important retaule, obra de Jacint Morató i Josep
Sunyer. L’últim retoc sobre el retaule va ser durant els anys 80.
La visita a l’interior va ser possible per coincidir el moment amb la sortida d’un casament. Vàrem
poder veure el retaule il·luminat i la casualitat va fer que el senyor alcalde que assistia a l’acte, ens
saludés i ens donés la benvinguda.
Barri del Rec: una sèquia de més de 3 km. de llargada amb inici al Molí nou on rep l’aigua de l’Anoia a
través d’una resclosa i acaba al antic Molí de l’Abadia. En el segle XVIII, varen concentrar-se les
adoberies de pell, una de les indústries més tradicionals d’Igualada. Recórrer el rec des d’una punta a
l’altra ens permeté contemplar un bon nombre de velles adoberies.

Durant la passejada vàrem passar per l’Ajuntament, Cal Maco, l’escola d’enginyers, avinguda
Verdaguer i Gasogen i Xemeneia de cal Pascual, que proporcionava energia als telers per al seu
funcionament.
S’apropava l’hora de dinar i vàrem encaminar les nostres passes cap a l’Ateneu Igualadí, om vàrem
acomiadar-nos dels dos guies, agraint-los les seves explicacions i atencions.
Després d’un bon àpat, com els que sempre organitza la direcció de les sortides culturals, preparat en
el restaurant de l’Ateneu, amb la senyora Carme Mateu com a guia, vàrem visitar-ne les
dependències i ens explicà la història de l’Ateneu. Va ser fundat l’any 1863 i l’edifici actual, inaugurat
el 1878, projectat per Pau Riera Galtés, Pau Salvat Espasa i Josep Pausas Coll. Vàrem visitar el teatre,
la biblioteca i l’auditori. Vàrem agrair-li a la Sra. Carmen la seva col·laboració en muntar la sortida i
també el suggeriment de visitar la ciutat.
Tot seguit pujàrem a l’autocar, vàrem fer el sorteig tradicional del tres regals, arribant a Barcelona a
les 19:30 de la tarda.
Com la propera sortida està prevista per al mes de febrer de 2011, alguns de nosaltres vàrem
acomiadar-nos tot desitjant-nos unes bones festes de Nadal. No obstant, molts de nosaltres ens
veurem abans.
A l’arribar a casa el nostre fill ens va trucar per telèfon i ens preguntà : Pares, on heu anat amb el
Centre avui ? A Igualada, fill. A Igualada? Què hi ha a Igualada?
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