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Amigues i amics del Lleidatà,

Un any més aquest President us dirigeix 
unes paraules en unes dates tan significades 
com són les FESTES DE NADAL recordant 
que aquests són uns dies especials en els què 
acostumem a fer una profunda reflexió del 
que ens ha succeït en el transcurs del temps 
viscut, revivint la pel·lícula del passat amb 
enyorança i plantejant un futur amb il·lusió.
Conseqüent amb el que us acabo de dir i 
parlant del nostre CENTRE LLEIDATÀ, avui 
m’he permès alliberar del fons del calaix 
de la meva memòria alguns dels records 
que guardo dels molts anys d’ençà que sóc 
associat de l’Entitat i també dels 10 anys 
que n’he estat President. Us confesso que 
les experiències viscudes i la bona gent 
que aquí he trobat són un actiu que mai 
oblidaré.
Us vull confessar també que en el moment 
que estic escribint aquests ratlles ignoro si 
continuaré un any més com President del 
CENTRE LLEIDATÀ o si algun/alguna altre/
altra associat/associada em substituirà. En 
qualsevol cas el que sí us puc assegurar és 

que en el transcurs dels anys en els que 
he tingut l’honor de gaudir de la màxima 
responsabilitat institucional he treballat 
de valent intentant impulsar un projecte 
engrescador que converteixi la nostra 
Entitat en un gran referent lleidatà.
Us comento així mateix que he estat 
testimoni de molts sacrificis fets per 
associats que ens han precedit, alguns 
d’ells anònims, als quals agraeixo les seves 
aportacions desinteressades, els seus 
sacrificis sovintejats, la seva voluntat de 
posar la conveniència del conjunt per 
damunt de qualsevol interès particular i, 
en definitiva, la seva gran estima a l’Entitat. 
Ells/elles són, sens dubte, els que varen 
construir en el seu dia una base sòlida que 
és la que ha fet possible que avui aquest 
CENTRE COMARCAL LLEIDATÀ tingui 85 
anys d’història, gaudeixi d’un bon present i 
somniï amb un futur ple d’il·lusions.
Recordo amb enyorança i amb una 
profunda gratitut els expresidents difunts: 
Ramon Costafreda, Josep Solé i Segarra, 
Ramon Calaf, Ignasi Punsá, Trino Balagué 
i Antoni Torallas, així com els també 
expresidents i actuals membres nats del 

Consell Consultiu: Eusebi Majós, Lluis 
Teixidó i Josep Bellet; recordo així mateix 
els difunts associats: Miquel Planes, Joan 
Ferrándiz, mestre Elías, Rosa Verdú, 
Ramon Cases, Borrull, Salse, LLarden, 
Quadrat, Valls, Huguet, Campá, Marcel 
Vilà, Paquita Castañé, etc.; així com els 
històrics i actuals associats: Lluis i Josep 
Maria Pujal, Solans, Blanch, Alventosa, 
Saló, Derch, Duch, Rocafort, Maria Baró, 
etc. etc., autèntic símbol de generositat i 
esforç.
A tots ells/elles els he manifestat sempre el 
major respecte i reconeixement per la feina 
feta, com també ho he fet amb molts altres 
associats que no anomeno aquí per raons 
d’espai i també de memòria.

A tots/totes: MOLTES GRÀCIES.

-----------------------------------------------

Tots sabem que no és gens fàcil aconseguir 
la continuïtat d’una Entitat com la nostra, 
i permeteu-me que, a això, hi afegeixi que 
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amb la crisi que patim avui ho és menys 
que mai. Jo diria, ras i curt, que el miracle 
de la nostra existència ha estat fruit de la 
llavor escampada per uns associats com 
els abans esmentats que, amb un treball 
sacrificat, constant i seriós, anellat amb 
una gran dosi d’il·lusió i generositat, ho 
varen fer possible.

SINCERAMENT MOLT M’AGRADARIA 
QUE EL SEU EXEMPLE I ESPERIT DE 
COL·LABORACIÓ FOS AVUI COMPARTIT 
PER TOTS NOSALTRES.

-----------------------------------------------

Benvolguts / Benvolgudes:

Ja sabeu que un important col·lectiu 
de “nous associats” s’ha incorporat 
darrerament a la nostra Entitat.
Per aquest grup molt especialment i també 
pel conjunt dels associats he considerat 
oportú recordar avui que la nostra 
Entitat fou fundada l’any 1927 i que des 
d’aleshores s’ha treballat molt per obrir 
nous camins i per fer atractiu un projecte 
de futur sostenible. Tot això ha comportat 
reconeixements diversos: l’any 1970 la 
qualificació d’UTILITAT PÚBLICA i més 
endavant els guardons CREU DE SANT 
JORDI l’any 1993 i la MEDALLA D’OR DE 
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA AL MÈRIT 
CULTURAL l’any 2002.
Aprofito, doncs, l’avinentesa per a reiterar 
a tots/totes els/les associats/associades que 
els objectius i finalitats primordials del 
CENTRE COMARCAL LLEIDATÀ són:
•	 Ser un referent de la identitat lleidatana i 
catalana, així com del fet específic aranès, 
actuant com un punt de trobada per a 
fomentar les relacions institucionals i 

alhora com una eina d’impulsió i suport 
dels organismes, associacions, teixit 
empresarial i emprenedors lleidatans / 
aranesos, de manera que tots disposin 
d’unes instal·lacions on fer reunions, 
conferències i altres activitats a Barcelona.
•	 La promoció de les Comarques / 
Municipis Lleidatans / Aranesos, actuant 
com un autèntic aparador / ambaixada 
a Barcelona, oferint en aquest sentit 
els nostres espais i les més modernes 
instal·lacions.
•	 La difusió de la llengua i cultura catalanes 
i també de les peculiaritats araneses, en 
totes les seves manifestacions (artístiques, 
literàries, musicals, etc.), així com també 
les tradicions i les excel·lències de les 
nostres Comarques / Municipis Lleidatans 
/ Aranesos: neu, esports d’aventura, 
patrimoni natural i cultural, noves rutes i 
gastronomia, entre d’altres.
•	 Potenciar els lligams entre les COMARQUES 

LLEIDATANES / VAL D’ARAN i LLEIDA 
CAPITAL, amb BCN i RODALIES.
•	 La promoció de tot tipus d’actes cívics, 
culturals i socials, d’interès general.
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•	 Ser un lloc d’esbarjo i de relació 
intergeneracional d’associats i simpatitzants. 

En definitiva, podeu veure que: CULTURA 
en el sentit més ample de la paraula; 
LLEIDATANISME entès com l’ajut a la 
promoció de les excel·lències dels nostres 
Municipis i Comarques lleidatanes en un 
gran mercat potencial com és BARCELONA; 
ESBARJO / RELACIÓ INTERGENERACIONAL; 
i òbviament voluntat de ser un ATENEU 
D’ENTITATS (aquí tenen la seva seu social a 
BCN el CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA, AMICS 
DE LA MÚSICA DE BARCELONA, AMICS DE 
MALLORCA i ASSOCIACIÓ DELS AMICS DE 
LA BRESSOLA), són, sens dubte, els eixos 
bàsics del nostre CENTRE COMARCAL 
LLEIDATÀ.

-----------------------------------------------

Dit això, i conseqüent amb la difícil 
situació que ens toca viure a tots/totes 
en el moment actual, també a la nostra 
Entitat, reitero el que ja us he comentat en 
alguna altra ocasió: el futur del CENTRE 
COMARCAL LLEIDATÀ dependrà en bona 

part del que vulguem els associats, i és en 
aquest sentit que tots/totes hem d’entendre 
que és del tot imprescindible aconseguir 
ara un present sòlid per poder plantejar un 
futur engrescador que faci atractiva i viable 
l’Entitat.
És evident que perquè això sigui així 
és del tot imprescindible saber trobar 
lideratges honestos i preparats que vulguin 
endegar el projecte amb esperit de sacrifici, 
inteligència, il·lusió, imaginació i visió de 
futur, aplicant una gestió moderna, eficient 
i sostenible, envoltats d’uns associats que 
vulguin compartir aquest plantejament, 
Per tal de facilitar aquest procés nosaltres 
hem desplegat un PLA ESTRATÈGIC que ens 
permet conèixer les nostres DEBILITATS 
I AMENACES, utilitzar la nostra FORÇA 
i aprofitar les OPORTUNITATS que se’ns 
puguin presentar.
En qualsevol cas és obvi que la resposta a 
aquesta línia d’actuació exposada està a les 
mans dels associats i val a dir que tots/totes 
nosaltres hem de ser molt conscients que 
és en aquest camp on es juga el futur de la 
nostra Entitat. 

Acabo aquest meu escrit amb una cordial 
salutació per a tots/totes, manifestant el 
meu millor desig perquè, junt amb les 
vostres respectives famílies i amistats, 
gaudiu d’un BON NADAL i d’un VENTURÓS 
ANY 2013.

Una abraçada ben forta per a tots/totes.

El President,
Miquel Àngel Gento i Sostres
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El primer trimestre ha passat com el 
llamp i ja  som a les portes de les festes 

de Nadal. Han estat uns mesos de molta 
activitat al País i el CC Lleidatà no n’ha 
estat una excepció.
D’actes i d’esdeveniments,  n’hi ha hagut per 
a tots els gustos: l’obertura de curs,  l’inici 
dels cursos d’informàtica, internet-correu 
electrònic, ceràmica, tridimensional, 
artesania i bijuteria, català, francès,  anglès,  
puntes al coixí, instruments de corda,  
acordió diatònic, coral, pintura a l’oli, 
bridge, així com exposicions de fotografies, 
presentacions de llibres, conferències,  
presentació del projecte “Camins d’Or 
líquid al Segrià Sec”, teatre,  racó de poesia,  
grup Claror, sessions de descoberta 
lectora, concerts dels Amics de la Música 
de Barcelona,  Commemoració de la Festa 
del Sant Crist de Balaguer i de la Mare 
de Déu del Claustre de Solsona, seguides 
dels corresponents dinars de Germanor. 
El ventall d’activitats ha estat molt ampli  
i podeu acabar-ho de comprovar fent un 
cop d’ull al llistat adjunt.
Com que quan s’acaba un any se solen 
expressar desitjos per al que comença,  aquí 

va el nostre: QUE US ANIMEU A PRENDRE 
PART EN ELS ACTES QUE S’ORGANITZEN.  
EN SORTIREM TOTS BENEFICIATS !!! 

Vicepresidenta i Responsable de Cultura  
del C.C. Lleidatà, 
Joana Novau  

ACTIVITATS CULTURALS CENTRE 
COMARCAL LLEIDATÀ SETEMBRE 2012 - 
DESEMBRE 2012

SETEMBRE  2012

Dia 17
Visita al C.C. Lleidatà del Sr. Jaume Ciurana– 
Tinent Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona

OCTUBRE  2012

Dia 16
Inauguració Exposició de Fotografies
Les Flors de l’Aran
Tema de l’acte: Flors de la Vall  d’Aran.
(Autòctones del Pirineu).  
A càrrec de Maria Osiàs i Pons.
Dia 18
CONFERÈNCIA
Títol: “Implicacions lleidatanes en la història de 

la radiologia”. A càrrec del Sr. Eduard Gonzàlez  
de la Fundació Privada Arnau Mir de Tost.
Dia 23
Concert AMICS DE LA MÚSICA DE 
BARCELONA
Recital piano i cant.
Anaïs Oliveras, soprano. 
Gerard Alonso, piano.
Dia 25
PRESENTACIÓ LLIBRE
Títol: L’últim pagès de la Baronia de la Vansa. 
Memòries d’una vida.
Autor: Sr. Josep París i Roca.
Presentació a càrrec de la Sra. Joana Novau – 
Vicepresidenta i Responsable de Cultura del  C.C. 
Lleidatà.         
Dia 28
TEATRE
Títol: La mare ...quina nit!!!
D’Assumpta Gonzàlez.
A càrrec del Grup de teatre “DINÀMICS”
Parròquia de l’Esperit Sant
Dia 30
OBERTURA DE CURS
A càrrec de la Il·lma. Sra. Rosa M. Perelló i 
Escoda – Vicepresidenta de la Diputació de 
Lleida i Alcaldessa de Tàrrega.
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Dia 31
BERENAR CASTANYADA
Amb música en viu.

NOVEMBRE  2012

Dia 6
CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ
Acte de presentació del projecte
“Camins d’or líquid al Segrià Sec”
A càrrec de l’Il·lm. Sr. Pau Cabré, President del 
Consell Comarcal del Segrià.
Clausura a càrrec del Sr. Miquel Àngel Gento,
President del C.C. Lleidatà.
Dia 8
PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DEL
LLIBRE D’HISTÒRIA GRÀFICA DE VERDÚ
Títol: Verdú, la nostra terra.
A càrrec del Sr. Ricard Gilabert, director de
Xercavins i coordinador del llibre.
Dia 9
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
Títol: L’esperit de fum i altres relats.
Històries de bruixes, bandolers i tresors.
Autor: Sr. Joaquim Casal i Fàbrega.
Presentació a càrrec del Sr. Pere Inglès,
escriptor i professor de l’obrador de literatura
i Carme Torras, escriptora.  

Dia 18
CELEBRACIÓ FESTES DEL SANT CRIST
DE BALAGUER
10.30 h Missa a l’església de Sant Ramon de 
Penyafort.
12.15 h Inauguració Exposició fotocomposicions 
de l’església de Sta. Maria Balaguer del Sr. Carlos  
Lozares, catedràtic de la UAB.
12.30 h Conferència: “De Balaguer a Àsia”.
A càrrec del Sr. Jaume Giné i Daví, Professor de 
la Facultat de Dret d’Esade, secretari general de 
Casa Àsia.
14.15 h Dinar de Germanor al C.C. Lleidatà i ball.
Dia 19
CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA
Presentació de la novel·la “Lliures i morts”
Autors: Jaume Clotet i David Montserrat.
Dia 20
CONFERÈNCIA
Títol: “El regne  de Navarra i el vescomtat de 
Castellbò (amb Andorra) el 1512.
A càrrec del Sr. Josep Moran i Ocerinjauregui.
Universitat de Barcelona. Institut d’Estudis 
Catalans.
Dia 23
EXCURSIÓ VISITA STA. MARIA D’AGRAMUNT
i MUSEU DE LA XOCOLATA i TORRÓ  

Dia 25
TROBADA AMICS DE SOLSONA
13 h Missa a l’església de Sant Agustí.
14.30 Dinar al C.C. Lleidatà.
Dia 25
TEATRE
Títol: “Assajant Romeu i Julieta”
A CÀRREC DEL GRUP DE TEATRE GESPA - 
TELEÓBERT  
Coordinació Pere Basté.

DESEMBRE  2012

Dia 11
PRESENTACIÓ CENTRE  DE  
DESENVOLUPAMENT RURAL INTEGRAT
DE CATALUNYA
“Taller amb persones que treballen a Barcelona, 
fills/filles amb vincles a Solsona”
Projecte Solsona Co és un Pla Director 
de Promoció Econòmica que té com a 
objectiu determinar accions en l’àmbit del 
desenvolupament econòmic els propers 10 anys, 
impulsat per la regidoría de Promoció Econòmica, 
Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Solsona.
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Dia 13
PRESENTACIÓ CENTRE  DE  
DESENVOLUPAMENT RURAL INTEGRAT
DE CATALUNYA
“Taller amb persones que estudien a Barcelona, 
fills/filles amb vincles a Solsona”
Projecte Solsona Co és un Pla Director 
de Promoció Econòmica que té com a 
objectiu determinar accions en l’àmbit del 
desenvolupament econòmic els propers 10 anys, 
impulsat per la regidoría de Promoció Econòmica, 
Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Solsona.  
Dia 16
CANTADA DE NADALES DE LA
CORAL TERRA FERMA
Amb el Grup d’Acordionistes del
Centre.
Dia 18
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
Títol: “Maleïda terbolina”.
Des dels Pirineus a la terra  plana.
Autor: Josep Mitjana Berdié.
Presentació a càrrec del Sr. Miquel Àngel Gento,
President del Centre Comarcal Lleidatà.

Dia 23
DINAR DE PRENADAL 
AMB  BALL (música en viu)  
Dia 31
REVETLLA DE CAP D’ANY 
AMB BALL (música en viu)  
Música en viu, amb el teclista i cantant JUAN 
CARLOS BENZAL  
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Obertura curs (30·10·12) A càrrec de la Il·lma Sra. Rosa M. Perelló i 
Miquel A. Gento, President del Centre.

Obertura curs (30·10·12) ll·lma Sra. Rosa M. Perelló, Vicepresidenta 
de la Diputació de Lleida i Alcaldessa de Tàrrega.

“El regne de Navarra i el vescomtat de Castellbò
(amb Andorra)  el 1512 (20·11·12) Sra. Joana Novau, 
Vicepresidenta i Responsable de Cultura del C. C. Lleidatà.
Sr. Josep Moran i Ocerinjauregui, Universitat de Barcelona.
Institut d’Estudis Catalans.

“El regne de Navarra i el vescomtat de Castellbò
(amb Andorra)  el 1512 (20·11·12) Sra. Joana Novau, 
Vicepresidenta i Responsable de Cultura del C. C. Lleidatà.
Sr. Josep Moran i Ocerinjauregui, Universitat de Barcelona.
Institut d’Estudis Catalans.
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Dins del bloc de Cultura volem fer especial 
esment de les activitats relacionades amb la 

POESIA al RACÓ POÈTIC DELS DIVENDRES 
(abans Cafè dels Dissabtes), amb assistència d’un 
públic molt fidel.

NOVEMBRE 2012

Dia 16
Eduard Miró presenta els llibres de la Dra. Laura 
Borràs: “Per què llegir els clàssics avui” i “Dos 
amants com nosaltres”.
Amb la intervenció de la cantautora Irene Terron.
Dia 23
El poeta Eduard Miró i Saladrigas presenta l’obra 
poètica de Domingo Sànchez.
Amb la intervenció de la violoncel·lista Mireia 
Peñalver.
Dia 30
La poetessa Marta Pérez Sierra presenta el llibre 
d’Eduard Miró i Saladrigas: “Morir d’amor a 
Tavertet al capvespre”. 
Hi van intervenir: Oriol Fontclara (saxo) i Eric 
Kopetz (contrabaix). 

DESEMBRE 2012

Dia 14
El professor de lingüística RAMON RIPOLL 
i ARCARONS presenta  la  poetessa i rapsoda 
MONTSERRAT ANTÍN i FONT. 

Dia 21
El professor de lingüística RAMON RIPOLL 
i ARCARONS presenta la poetessa i rapsoda 
DOLORS PÉREZ i SÁNCHEZ FORTÚN.
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CATALUNYA AL MEU COR

Ja flameja el goig nou
pel rescat que es demana.
Llum recent que ja arriba
amb el crit d’una pàtria
que em fa sentir feliç
i també esperançada.

Gran país noble i bell
i de gent que treballa.
Herència que he rebut
dels meus avis i pares.

Jo la vull molt més culta
i molt més bella encara.
Amb goig de ser senyora
i no pas una esclava.

Feliç i acollidora
Per qui estima i damna.
Gent nostra, que la veu
sigui un crit d’esperança!                

Montserrat Balaguer i Taribó

LLOANÇA DE MARIA A JESÚS NADÓ

Jesús nadó, tu ets la meva alegria!
Són llaços rosa els teus bracets d’infant.
Els teus llavis no em parlen, i no obstant
em fas saber allò que jo voldria
per a la gent d’aquest món. Ets meravella
que ja es confia a mi des que vas néixer.
Tan invencible i tendre! Ets una estrella
lluminosa als meus braços que em fa créixer
i em dóna força, fent-me benaurada.
Tu abandonat a mi, i jo amatent.
Ets el meu goig, criatura sagrada.
El meu fill petitó tan innocent
tan humà i tan humil i, a la vegada,
tu ets el Déu de l’amor més indulgent.

Montserrat Balaguer i Taribó

Gustau i Montserrat
Us desitgen unes bones festes de Nadal
i un bon any 2013
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Eduard Miró i Saladrigas presenta els 
llibres de la Dra. Laurà Borràs(16·11·12)
“Per qué llegir els clàssics avui”  i  “Dos amants 
com nosaltres”.
Dra. Laura Borràs i Sr. Eduard Miró i Saladrigas

Eduard Miró i Saladrigas presenta els 
llibres de la Dra. Laurà Borràs(16·11·12)
Dra. Laura Borràs, Sr. Eduard Miró i Saladrigas i 
Sra. Irene Terron.Balaguer

Eduard Miró i Saladrigas presenta l’obra 
poètica de Domingo Sànchez (23·11·12)
Eduard Miró, Sr. Domingo Sánchez i Mireia 
Peñalver

Eduard Miró i Saladrigas presenta l’obra 
poètica de Domingo Sànchez (23·11·12)
Grup del Racó Poètic dels divendres

La poetessa Marta Pérez Sierra presentant 
llibre d’Eduard Miró i Saladrigas (30·11·12)
“Morir d’amor a Tavertet al capvespre” 
Sra. Marta  Pérez Sierra i Sr. Eduard Miró i 
Saladrigas

La poetessa Marta Pérez Sierra presentant 
llibre d’Eduard Miró i Saladrigas (30·11·12) 
Grup del Racó Poètic dels divendres

Ramon Ripoll  i Arcarons presenta la poetessa 
i rapsoda Montserrat Antín i Font (14·12·12) 
Sr. Ramon Ripoll i Arcarons i Sra. Montserrat 
Antín i Font
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Presentació llibre L’últim pagès de la Baronia de la Vansa. 
Memòries d’una vida (25·10·12) Sr. Ramon Balasch, Sr. Miquel 
Paris, Sr. Josep Paris i Sra. Joana Novau

Presentació del projecte del llibre d’Història Gràfica de 
Verdú (8·11·12) Sr. Miquel A. Gento, Sr. Ramon Boleda i Sr. 
Ricard  Gilabert

Presentació llibre L’esperit de fum i altres relats.
Històries de bruixes, bandolers, tresors. (9·11·12)
Sra. Carme Torras i Sr. Joaquim Casal

Presentació llibre Lliure o morts (19·11·12)
Sr. Jaume Clotet i Sr. Joaquim Ullan

Presentació llibre Maleïda terbolina (18·12·12)
Sra. Concepció Canut, Sr. Josep Mitjana i Sr.. Miquel A. Gento, 
President del C.C. Lleidatà

Presentació llibre Maleïda terbolina (18·12·12)
Sra. Concepció Canut i Sr Josep Mitjana
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Visita  del Sr. Jaume Ciurana, Tinent d’Alcalde 
de l’Adjuntament de Barcelona (17·09·12)
Sr. Jaume Ciurana i Sr. Miquel A. Gento

Inauguració Exposició de fotografies a càrrec 
de Maria Osiàs (16·10·12)
Sra. Maria Osiàs i Sra. Joana Novau 

Mostra de Fotografies de Maria Osiàs (16·10·12)
Tora blava

Concert AMICS DE LA MÚSICA DE 
BARCELONA (23·10·12)
Anaïs Oliveras- soprano - Gerard Alonso, piano

Consell Comarcal del Segrià - Acte de 
presentació del projecte Camins d’or líquid al 
Segrià Sec (6·11·12) Sala d’actes

Camins d’or líquid al Segrià Sec (6·11·12)

4a edició - 2012/2013

11 de novembre al 23 de desembre

al Segrià Sec

Aspa,  Maials, Llardecans, Sunyer,         
        Alcanó, Torrebesses i Alfés

Camins d’Or Líquid

ORGANITZA
Consell Comarcal del Segrià

COL·LABORA
Ajuntament d’Alcanó i Cooperativa del Camp d’Alcanó
Ajuntament d’Alfés i Cooperativa de Sant Salvador d’Alfés
Ajuntament d’Aspa i Cooperativa del Camp d’Aspa
Ajuntament de Llardecans i Cooperativa del Camp Verge del Loreto de Llardecans
Ajuntament de Maials i Cooperativa del Camp Foment Maialenc
Ajuntament de Sunyer i Cooperativa del Camp de Sunyer
Ajuntament de Torrebesses i Cooperativa del Camp de Torrebesses

Consorci de Comerç, 
Artesania i Moda
de Catalunya

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural

Camins d’or líquid al Segrià Sec (6·11·12)

Grup Associats. Excursió Agramunt (23·11·12) Visita a Santa Maria d’Agramunt (23·11·12) Visita a Torrons d’Agramunt (23·11·12) Visita a Costers del Sió (23·11·12)
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CEDRICAT (11·12·12) Sra. Joana Novau, 
Vicepresidenta i Responsable de Cultura del C.C. 
Lleidatà, Sr. David Rodriguez, Alcalde de Solsona, 
Sra. Imma Pallarés, Directora de  Cedricat i Sra. 
Marta Planas, Tècnica de Cedricat

Presentació centre desenvolupament rural 
integrat de Catalunya (11·12·12)
Fotografia grup d’assistents a la Presentació de 
Cedricat

2n Dia Presentació centre desenvolupament 
rural integrat de Catalunya (11·12·12)
Sra. Marta Planas, Tècnica de CEDRICAT

Cantada de Nadales  de la Coral Terra 
Ferma amb el Grup d’Acordionistes del 
Centre (16·12·12)

Presentació centre desenvolupament rural 
integrat de Catalunya (11·12·12)
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Festa St. Crist Balaguer (18·11·12)
Cantada Coral Terra Ferma

Festa St. Crist Balaguer (13·11·11)
Assistents Missa a l’Església de Sant Ramon de Penyafort

Festa St. Crist Balaguer (13·11·11)
Sr. Josep M. Roigé (Alcalde Balaguer) i Sr. Miquel Aigé (2n Tinent 
Alcalde de Balaguer)

Festa St. Crist Balaguer (13·11·11)
Paraules del Sr. Miquel A. Gento i Sr. Josep M. Roigé

Festa St. Crist Balaguer (13·11·11)
Asistents dinar de germanor

Festa St. Crist Balaguer (13·11·11)
Sr. Jaume Giné, Conferenciant i Sr. Joan Miquel Peguera, Secretari 
del C. C. Lleidatà

Festa St. Crist Balaguer (13·11·11)
Sala de conferències
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Lliurament de premis Campionat d’Escacs Tardor 2012 
Josep Cornudella, Francesc Blanch, Vicepresident C.C.Lleidatà i 
Joaquim Recort

Lliurament de premis Campionat d’Escacs Tardor 2012 
Joan Verdés, Francesc Blanch i Joaquim Recort

Lliurament de premis Campionat d’Escacs Tardor 2012 
Miquel Montané, Francesc Blanch, Vicepresident C.C.Lleidetà i 
Joaquim Recort

Campionat Obert de Botifarra 2012
Encara s’està jugant
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17.00-20.00

17.00-18.30

16.00-20.00

11.00-13.00

11.00-13.00

15.30-17.00

18.15-20.15

17.00-18.00

18.00-19.00

17.00-18.30

18.30-20.00

17.00-19.00

17.00-19.30

19.00-20.00

CERÀMICA

INTERNET, OFIMÀTICA i CORREU ELECTRÒNIC

ACORDIÓ DIATÒNIC

CURS TRIDIMENSIONAL 

GRUP TERRA FERMA

ACORDIÓ DIATÒNIC 

TALLER DE LLETRES

(A) ANGLÈS (niv. Conv. inicial)

(B)ANGLÈS (niv. Conv. avançat) 

(A)INFORMÀTICA- Nivell Inicial

(B) INTROD. INTERNET - CORREU ELECTRÒNIC

GRUP CLAROR Tertúlia

CLASSES BRIDGE

FRANCÈS (conversa)

Francesc Blanch   

Antoni Badia

Victor Pedrol

Josep Carles

Grup Acordionistes 

Aleix Armengol

M. Clara  Mir

Jesús Escales

Jesús Escales

J. Lluís Buyolo

J. Lluís Buyolo

Grup Claror

Assutzena Pizarro

Dolors Giralt

Sala / Aula 1

Sala / Aula 4

Sala / Aula Camerino Teatre

Sala / Aula 1

Sala / Aula Camerino Teatre

Sala / Aula Camerino Teatre

Sala / Aula 1

Sala / Aula Presidència

Sala / Aula Presidència

Sala / Aula 4

Sala / Aula 4

Sala / Aula Biblioteca

Sala / Aula TV

Sala / Aula Presidència

Inici 1 octubre

Inici 1 octubre

Inici 1 octubre

Inici 2 octubre

Inici 2 octubre

Inici 2 octubre

Inici 2 octubre

Inici 2 octubre

Inici 2 octubre

Inici 2 octubre

Inici 2 octubre

Inici 2 octubre

Inici 2 octubre

Inici 2 octubre

Dilluns

Dimarts
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10.30-13.00

12.00-13.30

16.30-18.30

16.00-20.00

17.00-20.00

18.00-20:00

17.00-19.30

10.30-13.00

11.00-12.00

17.00-20.00

16.00-20.00

17.00-20.00

16.45-18.30

17.00-19.30

ARTESANIA - BIJUTERIA

FRANCÈS (conversa)

PUNTES AL COIXÍ

INSTRUMENTS CORDA 

ACORDIÓ DIATÒNIC

CORAL

CLASSES BRIDGE

ARTESANIA - BIJUTERIA

CATALÀ

PINTURA A L’OLI

ACORDIÓ DIATÒNIC 

ACORDIÓ DIATÒNIC 

A-12 ESTUDIS I RECERCA INTERUNIVERSITÀRIA

CLASSES BRIDGE

M. Teresa Pàmies

Hubert Rouanet

Montserrat Boqué

Marta Vigo

Celia Vendrell

Taller col·lectiu

Assutzena Pizarro

M. Teresa Pàmies

M. Clara Mir

Carme Feixas

Miriam Valls

Ramon Cardona

Blanquerna Univ. R. Llull

Assutzena Pizarro

Sala / Aula 1

Sala / Aula Presidència

Sala / Aula 1

Sala / Aula 4

Sala / Aula Camerino Teatre

Sala d’actes / exposicions

Sala / Aula TV

Sala / Aula 1

Sala / Aula Presidència

Sala / Aula 1

Sala / Aula Camerino Teatre

Sala / Aula 2

Sala d’actes / exposicions

Sala / Aula TV

Inici 3 octubre

Inici 3 octubre

Inici 3 octubre

Inici 3 octubre

Inici 3 octubre

Inici 5 setembre

Inici 3 octubre

Inici 4 octubre

Inici 4 octubre

Inici 4 octubre

Inici 4 octubre

Inici 4 octubre

Inici 18 octubre

Inici 4 octubre

Dimecres

Dijous
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17.30-19.00

18.00- 20.00

18.00- 20.00

DESCOBERTA LECTORA

GUITARRA

RACÓ POÈTIC DEL DIVENDRES 

Joana-Alba Cercós

Marta Vigo

Sala / Aula Biblioteca

Sala / Aula 1

Sala d’actes / exposicions

Inici 19 octubre

Inici 5 octubre

Inici 16 novembre

Totes les classes es realitzaran a partir d’ un mínim de 6 a 8 persones.

Hi haurà concerts i recitals musicals gratuïts a càrrec dels  Amics de la Música de Barcelona, dels que s’informarà puntualment.

Divendres
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Junta de Govern 2012 Centre Comarcal Lleidatà

ASSEGUTS:
Miquel Àngel Gento, president
Eduard Riu, tresorer
Joana Novau, vicepresidenta 2ª
Santiago Santacana, vicepresident 3r
Francesc Blanch, vicepresident1r, 
Lluïsa  Barbat, vocal

DRETS:
començant per l’esquerra: Joan Miquel Peguera, 
secretari, Mª Mercè Plans, Rosa M. Torres, Ferran 
Espuñes, Pere Feixat, Dolors Isabel Amorós i 
Antoni M. Badia, vocals. 
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Amics i amigues del Centre Comarcal 
Lleidatà,

Estem arribant a les acaballes d’aquest any 
2012 i comença a ser hora de fer balanç. 
Cal dir que per a la nostra associació aquest 
any ha estat molt i molt dur ja que hem 
hagut de tancar una escola, la de Càldegues 
a l’Alta Cerdanya, i hem hagut de fer mans 
i mànigues per trobar el finançament 
necessari per no haver de plantejar el 
tancament de cap altra escola.
Vull destacar que en aquesta “creuada” 
per trobar suports i finançament, en 
un moment on les administracions 
catalanes (Ajuntaments, Consells Comarcals, 
Generalitat de Catalunya, etc) estan retallant 
dràsticament els seus ajuts, el suport 
de persones a títol individual i d’altres 
associacions ha sigut extraordinari.
I aquí aprofito per agrair el suport que des 
de fa molts anys estem rebent del Centre 
Comarcal Lleidatà, el qual ens acull a les 
seves instal·lacions i ens ajuda en tot allo 
què li és possible. De tot cor, gràcies!
Com comentava, han sigut moltes les 
persones que s’han ofert a donar-nos 

un cop de mà, algunes amb aportacions 
econòmiques, i d’altres ajudant-nos a fer 
possibles projectes de gran envergadura 
com el és el cas de l’enregistrament 
del tercer CD de cançons tradicionals 
catalanes (1, 2, 3 pica Bressola) 
orientades a un públic infantil ,que ara 
surt a la venda i que el proper dia 5 de 
desembre es presentarà en concert al 
teatre Artèria de Barcelona, o també el 
suport que hem rebut per poder fer una 
subhasta d’obres d’art el proper dia 15 
de desembre a Girona en benefici de la 
Bressola.
Per això, malgrat la foscor i la 
incertesa d’aquesta crisi que sembla 
que va per llarg, saber que tenim el 
suport de tantes persones i entitats 
que s’estimen el català  i que volen 
que els nens i les nenes nord-catalans 
puguin continuar estudiant en la seva 
pròpia llengua, ens dóna coratge per 
continuar lluitant.
Gràcies a tots i totes pel vostre suport i 
desitjar-vos amb una mica d’antelació unes 
bones festes i que el proper any 2013 sigui 
millor que aquest que ara tancarem.

Aleix Andreu i Oliver
President dels Amics de la Bressola.

ASSOCIACIÓ AMICS DE LA BRESSOLA
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El passat mes d’octubre, el Cercle 
Català d’Història va encetar una nova 

temporada d’activitats al Centre Comarcal 
Lleidatà. Després de 3 anys oferint als socis 
i al públic en general activitats diverses, 
relacionades amb la recuperació de la 
història de Catalunya, seguirem portant 
temes d’actualitat, històrics i culturals 
per fer arribar l’interès del nostre  passat 
al major nombre de persones. Recordant 
que sempre podeu seguir la nostra agenda 
d’activitats al nostre web: www.cch.cat us 
emplacem a col·laborar amb nosaltres i a 
participar de les activitats de caire històric 
català al Centre Comarcal Lleidatà.
La primera activitat que va obrir aquesta 
nova temporada va ser una nova edició de 
les tertúlies al Cafè de l’Òpera de Barcelona, 
i en aquest cas vam tenir com a convidat el 
president de l’Ateneu Alellenc, en Salvador 
Bonada, que va dirigir una tertúlia que 
va dur per títol “La via catalana: Per 
què, com i a cap a on”, on l’etapa política 
que actualment viu Catalunya va ser la 
protagonista central.
Ja al mes de novembre i al Centre Comarcal 
Lleidatà, vam celebrar la segona de les 

activitats de l’entitat que, en aquest cas, 
fou la presentació de la novel·la d’en David 
de Montserrat i en Jaume Clotet, “Lliures 
o morts”, obra centrada en la Guerra de 
Successió i que molt possiblement podrà 
ser traspassada a la televisió. El protagonista 
de la història és n’Ermengol Amill, mestre 
d’escola, que s’implica de gairell a la Guerra 
de Successió. Amb l’únic objectiu de 
viure tranquil·lament amb la seva família 
a l’Empordà després d’abandonar el seu 
Pirineu natal, un gir inesperat en el seu destí 
el duu a lluitar sense descans per defensar 
a ultrança la nació catalana abandonada 
a la seva dissort. Amill encarna amb la 
seva resistència la peça d’escacs en què 
s’ha convertit Catalunya en el gran tauler 
europeu. La narració, recolzada sobre una 
gran quantitat d’informació rigorosament 
històrica, passa dels camps de batalla a les 
cancelleries europees per oferir els dos punts 
de vista d’aquesta història: el d’un home en 
una Catalunya que descobreix d’una manera 
lacerant que quan no hi ha amics ni enemics 
sinó interessos, la llibertat té un preu; i el 
dels grans poders que acabaran decidint el 
futur d’Europa i les seves nacions.

Finalment, l’any 2012 acabarà amb una 
nova tertúlia i, tot seguit sense descans, 
tornarem al Centre Comarcal Lleidatà amb 
força sorpreses per l’aportació de noves 
dades d’un dels temes principals de recerca 
que porta el Cercle Català d’Història: 
la catalanitat de Cristòfor Colom i la 
Descoberta d’Amèrica, unes novetats que 
de ben segur tindran un fort ressò per 
la seva transcendència en el camp de la 
recerca i  la seva difusió.
Estigueu atents als butlletins del Centre 
Comarcal Lleidatà i a la pròpia web del 
Cercle Català d’Història: http://www.cch.cat

Cercle Català d’Història

CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA 
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Un any

Fa un any que Amics de la Música de 
Barcelona va ser acollida a la seu del 

Centre Comarcal Lleidatà, fet que la junta 
directiva agraeix molt pel suport rebut. 
Durant l’any 2012 els concerts que hem 
organitzat des de la nostra Entitat han assolit 
un molt bon nivell de qualitat musical i de 
participació del públic. Desitgem per al 
proper 2013 continuar promocionant la 
música en viu en la sala d’actes del CCLL.
Per part nostra i des de la Junta directiva, 
us desitgem un Bon Nadal i un feliç 2013  
gaudint de la música en viu.

 
Jaume Rognoni

President d’Amics de la Música Barcelona

AMICS DE LA MÚSICA DE BARCELONA 
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A-12  Estudis i Recerca Interuniversitària1 
és una jove institució,oberta des del 

curs 2008- 2009, amb un sistema propi 
de formació continuada activa (lifelong 
learning) -de nivell universitari-, on el 
diàleg, la participació i l’esperit analític i 
crític són factors determinants. 
En col·laboració amb la Universitat 
Ramon Llull, i mitjançant la seva Facultat 
de Psicologia, Ciències de l’Educació i de 
l’Esport Blanquerna (FPCEE), obre un espai 
físic per cobrir les expectatives i les necessitats 
intel·lectuals i formatives dels alumnes.
L’objectiu de L’A-12 és apassionar els 
alumnes per l’estudi, el treball i la recerca, 
i fomentar la col·laboració entre ells. Per 
això, s’adreça a aquelles persones que 
vulguin continuar formant-se, aprofundint 
i ampliant el bagatge cultural,  adquirit 
durant la seva vida, de manera activa 
i constant, sense fer distincions d’edat, 
gènere,  ètnia, religió,  situació física o de 
qualsevol altre condicionant.
Les àrees d’estudi de l’A-12 estan dissenyades 
atenent les circumstàncies actuals, en 
relació a: 

•	 qüestions socials (dimensió espacial, 
cultural, jurídica, política, laboral, 
tècnica), humanístiques, científiques i 
tècniques.

•	 adquisició d’habilitats en les TIC i en les 
llengües estrangeres.

Els programes  del curs acadèmic s’agrupen 
en mòduls temàtics o fonamentals, en 
seminaris opcionals de durada trimestral 
o semestral; i en cicles de diversos anys 
impartits  des d’una perspectiva  global 
i interdisciplinar, on les aspiracions 
preferents són:
•	 la promoció de  la intergeneracionalitat 

i la interculturalitat,  en el si de la 
comunitat d’estudiants  

•	 la projecció interuniversitària.
L’A-12 es presenta com una porta 
oberta vers la millora i l’ampliació dels 
coneixements, i un mitjà per posar-los en 
pràctica, amb l’assessorament i suport d’un 
cos de professorat accessible i altament 
qualificat en coneixements, docència,  
recerca i  comunicació. 
L’A-12 és una immillorable inversió cultural 

i personal per assegurar-nos un futur ple 
i satisfactori, perquè una formació de 
qualitat, en continguts i valors, és un mitjà 
inapreciable per millorar, individuament i 
socialment, i és una contribució intel·lectual 
i humana a la comunitat.
Els nostres programes es desenvolupen en 
el campus de la facultat Blanquerna (URL), 
els dimarts al matí; en la parròquia de Sant 
Eugeni; i des del curs 2011-12, els dijous 
a la tarda, al Centre Comarcal LLeidatà, 
institució en la qual sempre hem trobat 
un gran suport i cooperació, tant en el 
seu president, el Sr. Miguel Àngel Gento, 
com en l’equip de la secretaria, las Sres 
Mercè Ferran  i Rosa Ma Pérez Viñals. La 
junta acadèmica de l’A12 vol expressar el 
seu reconeixement a tot el conjunt amb 
aquestes línies.

Muntsa Lamua
Presidenta i Directora d’estudis de L’A12 ERI

1.Interuniversitària: qualificatiu que indica el propòsit  d’obrir-se 
a altres centres universitaris per treballar i col·laborar en tasques 
d’estudi i investigació, tant espanyoles com de l’estranger.

UNIVERSITAT RAMON LLULL – A-12 Estudis i Recerca Interuniversitària 
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Amb el suport de:


