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REFLEXIONS DEL PRESIDENT

OBERTURA DEL CURS 2013-2014
Conferència de l’alcalde de Vielha e Mijaran, l’il·lustríssim Sr. Àlex Moga. 

“L’aranesisme del segle XXI. Una realitat Nacional a Catalunya”
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SALUTACIÓ

Permeteu que comenci aquest escrit meu 
amb unes paraules de salutació per a 

tots els associats/associades de la nostra 
Entitat, com també per a tots/totes els que, 
sense ser-ho, llegiu aquest Butlletí.
Vagi per endavant dir que és un honor per 
mi el poder-me dirigir, una vegada més, a 
tots/totes vosaltres, en tant que President 
d’una Entitat amb el prestigi i la història del 
CENTRE LLEIDATÀ, i un plaer, per aques-
ta mateixa raó, gaudir de l’oportunitat de 
liderar el projecte “LLEIDA A BARCELO-
NA”, renovador i ambiciós, amb seu a la 
nostra Entitat, endegat des de la Diputació 
de Lleida, que alhora que ens permet ser 
el centre clau de promoció i divulgació de 
tota mena d’activitats artístiques, cultu-
rals i socials sortides des de les comarques 
lleidatanes, ens esperona a difondre les 
excel·lències turístiques, gastronòmiques 
i culturals dels nostres municipis i comar-
ques, és un punt de trobada per fomen-
tar les relacions institucionals i una eina 

d’impulsió i suport dels organismes, asso-
ciacions, teixit empresarial i emprenedors 
lleidatans, de manera que aquests disposin 
d’unes instal·lacions on fer reunions, con-
ferències i altres activitats a Barcelona.
Vull reconèixer que aquesta fou la raó prin-
cipal per la qual vaig acceptar ser President 
del CENTRE LLEIDATÀ, amb tot hi que el 
càrrec comporta molts sacrificis personals 
i esforços compartits, del tot conscient que 
per activar un projecte és millor construir 
que criticar, prendre partit d’una manera 
aciva que veure passar la història amb in-
diferència i dir les coses pel seu nom que 
no pas diluir-les en la foscor de la ambi-
güetat.
Tots sabeu, sóc fill de SORT (PALLARS SO-
BIRÀ) i també coneixeu tots els molts anys 
de dedicació meva al CENTRE LLEIDATÀ, 
que sempre he considerat com la perllon-
gació de la meva casa a Barcelona.
Per això no se us ha de fer estrany que avui 
aprofiti aquest espai per fer un paral·lelisme 
entre el PALLARS i el CENTRE LLEIDATÀ, 
puix ambdós han sigut, són i seran eixos 
principals de la meva vida. 

Amb el Pallars, m’uneixen estrets lligams 
i grans records d’infantesa i adolescència, 
com també el fet d’haver pogut gaudir de 
la màgia especial d’uns paratges excepcio-
nals i d’una gastronomia pròpia i única i 
el privilegi d’haver trobat una gran família 
i uns amics extraordinaris. El Pallars és i 
serà sempre la meva terra, la que més esti-
mo i per la que, sens dubte, faria amb pas-
sió, il·lusió i desinteressadament tot el que 
estigui al meu abast per situar-la en un lloc 
d’excel·lència.
Amb el CENTRE LLEIDATÀ m’uneixen 
vivències personals i col·lectives, mol-
ta feina feta, així com també els records 
i l’estima de moltes amigues/amics, com-
panyes/companys de Juntes de Govern i 
Consells Consultius i associades/associats, 
que mai oblidaré.
És fàcil, doncs, entendre que el PALLARS i 
el CENTRE LLEIDATÀ els estimo profunda-
ment i els desitjo el millor.
Per aquest especial desig meu i també per 
quan jo sóc un pallarès que visc des de fa 
anys a Barcelona, orgullós de la meva terra 
i alhora agraït al lloc d’acollida, tampoc se 
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us ha de fer estrany entendre aquest meu  
somni per consolidar un nexe de unió entre 
les COMARQUES LLEIDATANES i BARCE-
LONA, entre altres raons i també per quan 
és obvi entendre que la Capital de Catalun-
ya és el mercat més important i proper que 
tenen les nostres Comarques Lleidatanes.
És per tot això que avui considero oportú 
fer una reflexió i recordar a tothom que per 
tirar endavant aquest apassionant projecte 
lleidatà i en definitiva per consolidar qual-
sevol altre projecte de futur pels nostres 
Municipis i Comarques Lleidatanes, ens 
cal ser plenament conscients que ens tro-
bem davant d’un món canviant amb força, 
fruit de la globalització, de la vida moder-
na i dels canvis estructurals de la Societat 
que, sens dubte, han originat jo diría que, 
més que una evolució profunda, una autèn-
tica revolució en els hàbits, les necessitats 
i els comportaments de les persones. Es-
tem, doncs, vivint una etapa en la que so-
vint hem de prendre decisions que  fixen el 
nostre present  i determinen -en un o altre 
sentit- l’horitzó del nostre futur.

És evident, per tant, que el conjunt 
d’aquesta difícil situació ens ha de fer re-
plantejar algunes de les maneres i ens ha 
de portar a modificar alguns dels hàbits i 
a variar alguns dels principis que darre-
rament hem utilitzat i és en aquest sentit, 
precisament, que hem de ser molt cons-
cients que ens és imprescindible un canvi 
de mentalitat, que ens cal assumir que pre-
cisem d’una renovació d’idees i de valors i 
que ens és necessària una nova manera de 
concebre la nostra responsabilitat.
Hem d’estar molt atents del moment que 
ens toca viure, i és per aquesta especial cir-
cumstància que avui em permeto recalcar 
la necessitat de fer plegats l’esforç que cal-
gui per tal de trobar persones idònies que 
comparteixin aquestes mateixes inquietuts 
que, sens dubte, hi són, sabent que és bàsic 
-per tal d’encertar en la nostra decisió- es-
collir ciutadans/ciutadanes preparats/des, 
ben relacionats/des, honrats/des, amb un 
ferm compromís per servir a la Societat, 
que tinguin capacitat per resoldre bé les 
situacions del present i per gestionar amb 
encert projectes de futur.

Siguem nosaltres els protagonistes.
Salutacions cordials, amb el millor desig 
per un BON NADAL i per un feliç ANY 2014.

El President,
Miquel Àngel Gento i Sostres
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INAUGURACIÓ DEL CURS 2013-2014 DEL 
CENTRE LLEIDATÀ.

CONFERÈNCIA DE L’ALCALDE DE VIEL-
HA E MIJARAN, IL·LM. SR. ÀLEX MOGA: 
“L’aranesisme del Segle XXI. Una realitat 
Nacional a Catalunya”.

Amb motiu de la nostra inauguració del 
curs 2013-2014, el Sr. Àlex Moga, 

Alcalde de Vielha e Mijaran i diputat al 
Parlament de Catalunya, ens va oferir el 
dia 29 d’octubre de 2013 una conferència 
en la qual va plantejar la voluntat de la Val 
d’Aran d’assumir un estatus d’entitat terri-
torial autònoma amb capacitat legislativa 
i executiva en una eventual Catalunya so-
birana. En el seu parlament el Sr. Moga va 
plantejar com objectius principals per la 
Val d’Aran “millorar la identitat aranesa, 
millorar el progrés de les persones i fer de 
la Val d’Aran un país d’oportunitats”.
Van ser unes paraules amb un gran contin-
gut, en les que el conferenciant va posar de 
manifest el seu profund sentiment aranès, 
la seva aferrissada defensa de la identitat 

aranesa i els plantejaments de futur pel 
poble aranès, que van agradar molt al pú-
blic assistent, que omplia –amb més de 
200 persones- la sala de major cabuda de 
l’Entitat, per la seva extraordinària peda-
gogia, per la seva voluntat de sumar esfor-
ços, per la seva excepcional visió de futur, 
i evidentment per quan les seves paraules 
varen transmetre ambició, il·lusió, convic-
ció i sentit de País.
Un servidor, en tant que president del 
CENTRE LLEIDATÀ, vaig felicitar al Sr. 
Moga per la seva brillant conferència i li 
vaig recordar, com també ho vaig fer al 
Magnífic Síndic de la Val d’Aran, Sr. Car-
los Barrera i a la resta d’autoritats i perso-
nalitats presents,  entre els quals el Con-
seller de Justícia de la GENERALITAT 
DE CATALUNYA, Honorable Sr. Germà 
Gordó, que si bé nosaltres som la seu del 
projecte “LLEIDA A BARCELONA”, te-
nim la voluntat també de ser la casa de la 
“VAL D’ARAN A LA CAPITAL DE CA-
TALUNYA”. Aquesta especial sensibilitat 
nostra envers l’Aran, que d’una manera 
molt evident és recollida en els nostres Es-
tatuts, fou la que va considerar la Junta de 

Govern de la nostra Entitat per convidar a 
l’alcalde de VIELHA E MIJARAN a fer 
l’obertura del nostre curs 2013-2014, un 
dels actes més rellevants de l’any.
He de dir que el Sr. Moga va aceptar tot 
d’una la nostra invitació, que li agraeixo 
molt sincerament, en nom propi i en nom 
de l’Entitat que presideixo, agraïment que 
faig extensiu al Conseller de Justícia de la 
GENERALITAT DE CATALUNYA, Ho-
norable Sr. Germà Gordó, al Magnífic Sín-
dic de l’Aran, Sr. Carlos Barrera i a la resta 
de autoritats,  representants institucionals, 
Associacions, Entitats, i Organitzacions, 
que aquell dia ens van voler acompanyar, 
com també als mitjans de comunicació i 
resta d’assistents a l’acte.
En nom del CENTRE LLEIDATÀ, moltes 
gràcies a tots.

El President,
Miquel Àngel Gento i Sostres
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29.10.2013 CONFERÈNCIA DE
L’ALCALDE DE VIELHA,
ÀLEX MOGA.

Públic assistent a l’obertura de curs 2013-
2014

El Sr. Gordó, conseller de Justícia i el
Sr. Gento, president del Centre Lleidatà

El Sr. Corominas, vicesecretari de 
coordinació institucional de CDC, l’il·lm. Sr. 
Moga, alcalde de Vielha i el Sr. Gento

El Sr. Corominas, el Sr. Turull, diputat al 
Parlament de Catalunya, el Sr. Moga i
el Sr. Gento

El Sr. Gento, el Sr. Moga i la Sra. Novau, 
vicepresidenta del Centre Lleidatà i 
responsable de l’àrea de cultura

El Sr. Bertran, secretari general de 
Governació, el Sr. Barrera, síndic d’Aran, el 
Sr. Gordó, el Sr. Corominas i el Sr. Turull

Públic assistent a l’obertura de curs 2013-
2014

El Sr. Bertran, el Sr. Barrera, el Sr. Gordó, 
el Sr. Corominas, el Sr. Turull i el Sr. Pujol, 
diputat al Parlament de Catalunya

Les autoritats saludant-se després de la 
conferència

Les autoritats saludant-se després de la 
conferència

El Sr. Turull, el Sr. Pujol i el Sr. Blanch, director 
del Patronat de Tursime de la diputació de 
Lleida
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UNES PINZELLADES DE LA VISITA
A SOLSONA

El divendres 17 d’octubre vam fer una 
sortida cultural a Solsona.

Com és habitual, el lloc de trobada va ser 
a la plaça de la Universitat. Feia un dia es-
plèndid, més aviat calorós per ser a mitjans 
d’octubre.
Portàvem un programa força atapeït i, per 
tant, no vam fer cap parada.  Els cantaires 
de la coral i els solsonins vam aprofitar el 
viatge per repassar  unes quantes estrofes 
i la tornada dels goigs de la Mare de Déu 
del Claustre, per poder-los cantar a la Ca-
tedral, davant de la patrona de Solsona.
Arribada a Solsona, baixem de l’autocar al 
bell mig del poble i en dia de Mercat. Hi 
havia molt ambient i ens repartim en diver-
sos bars per esmorzar. Quedem a les 11.30 
per anar a fer un tomb per la vila. 
A les 12 ens rep el Sr. Alcalde, a la Sala 
de Plens de l’Ajuntament. Ens  va donar la 
benvinguda,  va fer un repàs de la història 
del Solsonès i ens va parlar de la situació 
actual. Ens vam sentir molt ben acollits.

Just acabada la recepció a l’Ajuntament, 
ens esperaven dues guies per fer una visi-
ta  al casc antic. Ens va cridar l’atenció la 
bona conservació dels edificis  i de la vila 
en general.   
 Pel fet de ser dia de Mercat, hi havia mol-
ta vida al carrer. Estàvem delerosos de tro-
bar parades on venguessin bolets, però vam 
quedar ben frustrats… no és any de bolets!!!
En arribar a l’alçada de la Catedral i el 
Palau Episcopal, ens vam dividir en dos 
grups: uns vam entrar-hi i els altres van 
continuar cap al Pou de Gel. I després a la 
inversa.
La Catedral és majestuosa. Arribats davant 
de la Mare de Déu del Claustre, vam cantar 
els goigs.
El Pou de Gel, restaurat no fa gaire temps, 
impacta i testimonia els esforços que ha-
vien de fer els nostres avantpassats per 
poder disposar d’una cosa –com tantes 
d’altres- a la qual avui en dia no donem 
importància.

Ja reunits els dos grups, passem per la seu 
del Consell Comarcal, on ens rep el Presi-
dent que, després d’adreçar-nos unes pa-
raules de salutació, ens convida a fer una 
visita per l’edifici, on podem comprovar la 
riquesa del folklore, de les festes i de les 
tradicions d’aquesta comarca.
De tornada cap al lloc on ens havia de reco-
llir l’autocar, podem veure edificis senyo-
rívols i cases pairals molt ben conservats.
En fi, una veritable descoberta d’una ciutat 
entranyable, que ha sabut preservar el seu 
patrimoni.
Després d’enriquir l’esperit, calia un bon 
dinar. I així va ser. Vam tenir un menjador 
per a nosaltres sols, la qual cosa va per-
metre fer més xerinola que si l’haguéssim 
hagut de compartir. No hi van faltar ni els 
brindis ni les cançons. No podia ser d’altra 
manera, tenint en compte que, allà on hi ha 
el Pere Rubies, hi ha música i cançons.
Després d’una bona sobretaula, a l’autocar 
i… cap a Barcelona. Això sí, de becaines, 
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poques, perquè les cançons van continuar 
molta estona, amb la cloenda de l’Himne 
del Centre Lleidatà. Gràcies, Pere, per ani-
mar-nos la sortida.
No vull acabar aquest escrit sense agrair 
al vicepresident, Climent Llorens, fill de 
Solsona, les gestions que va fer per tal que 
fóssim rebuts per les autoritats, per dispo-
sar de guies locals per fer la visita i per 
fer-nos de “cicerone”.
Tant de bo puguem fer moltes sortides com 
aquesta, tan enriquidora i plena de bona 
harmonia!

Vicepresidenta 1a i Responsable de Cultura  
del C.C. Lleidatà, Joana Novau  
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18.10.2013 EXCURSIÓ VISITA

CULTURAL GUIADA A SOLSONA

FOTOGRAFIES

El president del Centre Lleidatà, el Sr. Miquel Àngel Gento, 
l’alcalde de Solsona, l’il·lm. Sr. David Rodríguez, amb la Sra. 
Joana Novau i el Sr. Climent Llorens, vicepresidents del 
Centre Lleidatà

El grup d’associats fent la visita guiada al pou de gel

Vista del restaurant on es va celebrar el dinar

Grup d’associats escoltant la guia al bell mig del casc antic 
de Solsona

Grup d’associats escoltant la guia al bell mig del casc antic 
de Solsona

El Sr. Bellet, expresident del Centre Lleidatà i la seva dona, 
la Sra. Roser Ramis
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VISITA ALS REPRESENTANTS 
INSTITUCIONALS DELS NOSTRES 
MUNICIPIS I COMARQUES LLEIDATANES

Benvolguts Presidents/Presidentes dels 
Consells Comarcals i/o Alcaldes/Al-

caldesses dels Municipis Lleidatans,
En butlletins anteriors em presentava a 
tots vosaltres com a nou membre de la 
Junta Directiva del nostre Centre Lleida-
tà, il·lusionat i disposat a treballar per a les 
nostres comarques lleidatanes.
Recordo que us presentava la nostra En-
titat, la nostra difusió de les excel·lències 
lleidatanes, les nostres activitats culturals 
i d’esbarjo, la nostra ubicació física, els 
nostres associats…, i us prometia treballar 
per a dos objectius bàsics: d’una banda, 
que el Centre sigui casa seva a Barcelona 
i, de l’altra, conèixer-nos personalment per 
poder establir un millor i eficaç camí de 
col·laboració.
Avui us parlaré del segon objectiu. Tot i 
que a simple vista el fet de conèixer-nos 
personalment no sembli important, estic 

segur que aviat donarà el seu fruit. Amb 
el President del nostre Centre, amb el bon 
amic Miquel Àngel Gento, ja hem visitat 
els Presidents dels Consells Comarcals i 
els Alcaldes de les capitals de les comar-
ques del Solsonès, la Noguera, la Segarra, 
Pla d´Urgell, l´Urgell, les Garrigues, l´Alta 
Ribagorça i Pallars Jussà i ja tenim progra-
mades properes visites.
Als Presidents dels Consells Comarcals, 
Alcaldes i Regidors de Cultura que hem 
visitat, volem agrair-los la rebuda i atenció 
que tots ells han tingut envers nosaltres. 
Amb tots ells ens hem sentit ben acollits, 
escoltats i amb ganes de buscar maneres 
de treballar plegats. Veure’ns i parlar cara 
a cara creiem que farà més fàcil trobar pos-
sibilitats de col·laboració i una entesa més 
immediata.
Òbviament, gestionar les activitats del dia 
a dia del nostre Centre comporta un treball 
que cal fer i que seguirem fent. Oferir el 
caliu i l’espai que puguin necessitar la gent 
de les nostres Comarques a Barcelona és el 
que perseguim. Tot i que treballem de ma-
nera totalment altruista, no pararem i serem 
constants en repetir que estem a la vostra 

disposició per a tot allò que sigui bo per a 
les nostres estimades terres lleidatanes.
Per concloure, m’agradaria fer-ho amb una 
frase que sento i per la qual treballaré: “Tot 
el nostre esforç per fer vostre el nostre 
Centre, tota la nostra il·lusió i col·laboració 
perquè us sentiu com a casa vostra, a Bar-
celona”.

Salutacions cordials,  

Vicepresident 3er del Centre Comarcal 
Lleidatà, Climent Llorens
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AQUELL REGUST DE SER DE POBLE

Quin és aquell regust de ser del meu 
poble? Doncs, pot ser, per exemple, 

pensar com allí i llavors (dels anys 40 als 
50, quan jo en tenia de 5 a 19) sabíem 
amb certesa, quan començava la prima-
vera, quina hora era sense portar rellotge, 
a quina hora sortia el sol, si faria més o 
menys calor o si s´acostaven dies de pluja 
o de vent. Que per què sabíem tot això? 
Doncs, perquè ens passàvem la major part 
del temps al carrer des de molt petits i cap-
tàvem la flaire del sol, del vent, de la pluja, 
el soroll dels arbres quan es movien, dels 
gossos quan cridaven o dels gats quan te-
nien gana, i també sabien quan la mestres-
sa preparava el menjar!
És tan gratificant de recordar-te de l´olor 
que fa l´alfals al ser regat… que molts 
anys després, vivint a la capital, quan pas-
sava per algun parc i els jardiners segaven 
la gespa, no podia més que aturar-me i re-
cordar aquella olor d´infantesa.

Qui no recorda aquelles cametes blanques, 
al mes d´abril quan ens feien treure els 
pantalons llargs de l´hivern i posar-nos els 
curts perquè ja venia la calor? Cames que 
al cap de quatre dies ja estaven plenes de 
cops i esgarrinxades, i anar-se a banyar a 
les séquies on desembocaven les clavegue-
res, normalment 200 metres més amunt, 
però, que carai, era ben fresqueta, aquella 
aigua!
En fi coses i més coses de canalla, però 
que t´acompanyen mentre vius. No em feu 
dir què vaig menjar ahir per dinar, però en 
canvi d´això de fa més de 60 anys, ben bé 
que m´enrecordo. Són pensaments que et 
vénen al cap ara que estàs desqueferat, tot 
i portar una vida ben activa per la meva 
edat.
Un dissabte al matí plou i comença a 
fer fred. Ah!, però d´això ens n´hem 
d´assabentar pel telenotícies i la primavera 
arriba quan ho anuncia “El Corte Inglés”. 
És broma, com diria aquell, però a mol-
ta gent que no aprecia el regust de ser de

poble, ben bé és cert. Quedi clar que no en-
yoro el passat i que sempre he pensat que 
el millor encara ha de venir.
Apa, siau, siau.

Vocal del Centre Comarcal Lleidatà,   
Pere Rubies
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COMARQUES LLEIDATANES
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Benvolguts amics del Centre Comarcal 
Lleidatà

És un honor poder-me adreçar a tots vo-
saltres des de la tribuna del CC Lleidatà. 
Fa un temps vaig rebre la visita del vostre 
president, Sr. Miquel Àngel Gento i Sos-
tres, i del vicepresident, Sr. Climent Llo-
rens al Palau Llobera, seu del Consell Co-
marcal del Solsonès. Us agraeixo el vostre 
desplaçament i l’oportunitat de deixar-me 
escriure aquestes ratlles. Va ser una gran 
alegria poder conèixer més a fons la vos-
tra activitat com a entitat. Personalment, 
coneixia l’existència del CC Lleidatà, no 
obstant, vaig quedar gratament sorprès del 
gran nombre d’actes, esdeveniments, tro-
bades, exposicions, reunions, etc., que rea-
litzeu. A més, vaig palpar de ben a prop 
les ganes i la passió per aquesta causa que 
desenvolupa la vostra junta.
La idea i la feina del CC Lleidatà és plena-
ment compartida pel Consell Comarcal del 
Solsonès que tinc el privilegi de represen-
tar com a president. La tasca que realitzeu 
donant a conèixer les nostres magnífiques 
terres lleidatanes és de gran profit per a les 
comarques rurals com la nostra. El Sol-

sonès té tot just 14.000 habitants però, tot 
i que som pocs, el nostre aparador natural 
i turístic i la nostra cultura, tradicions, fo-
lklore, entitats i associacions, tenen un va-
lor immens,  del qual estem plenament or-
gullosos. Per això tenim ganes de mostrar 
i oferir tot el nostre capital i potencial a 
persones d’altres contrades que ens puguin 
conèixer. En aquest sentit, la vostra feina 
en el CC Lleidatà és importantíssima per 
ensenyar, com bé dieu, les excel·lències de 
les nostres comarques.
Molts solsonencs i solsonenques viviu a 
Barcelona o a les seves rodalies. Normal-
ment per qüestions laborals, familiars o 
d’estudis us heu hagut de desplaçar deixant 
enrere el vostre lloc d’origen. Un exemple 

de solsonenc establert a la capital catala-
na és el vostre vicepresident, el Sr. Llorens 
que, com bé diu “vaig emigrar a la gran 
ciutat en busca de nous reptes”. La tasca 
de reunir aquesta gent en una comunitat 
oberta i dinàmica que els facilita l’estada 
i els dóna un ampli ventall d’actes i acti-
vitats mereix tot el nostre suport i el més 
gran elogi. Us encoratjo des del Solsonès 
a seguir realitzant aquesta feina a tota la 
família que formeu part del CC Lleidatà. 
Espero properament poder-vos tornar la 
visita i conèixer les vostres instal·lacions. 
Felicitats i per molts anys al Centre Co-
marcal Lleidatà!
President del Consell Comarcal del Sol-
sonès, Joan Solà i Bosch

SOLSONÈS

Fotografia F.Tur
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URGELL

FIRA TÀRREGA

FiraTàrrega és el mercat internacional 
de les arts escèniques que té lloc anual-

ment a la ciutat de Tàrrega el segon cap de 
setmana de setembre.
Fundada el 1981, és un gran aparador de 
l’actualitat escènica, amb interès especial 
en les arts de carrer, els espectacles visuals 
i els no-convencionals.
Donat el gran volum de reunions de FIRA-
TÀRREGA amb companyies artístiques, as-
sociacions i/o empreses ubicades a Barce-
lona el CENTRE LLEIDATÀ els va oferir un 
espai on poder realitzar aquestes trobades,  
doncs ambdues parts tenim com a objectiu 
ajudar a la difusió cultural dels nostres mu-
nicipis i comarques lleidatanes.
És en aquest sentit que uns i altres estem 
plenament disposats a col·laborar mútua-
ment, compartint projecte i esforços,  i així 
ho fem.

Equip de la Fira i Companyies del Programa Suport a la Creació de la 
Fira de l´any 2013
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Assistents a missa, amb motiu de la festa del Sant Crist 
de Balaguer a l’església de Sant Raimon de Penyafort, a 
Barcelona

COMARQUES

17.11.2013 TROBADA AMICS BALAGUER

La NOGUERA

La vicepresidenta del Centre Lleidatà i responsable de 
cultura, Sra. Joana Novau i l’il·lm. Sr. Josep Mª Roige i Rafel, 
alcalde de Balaguer

Aperitiu ofertat després de la conferència de l’alcalde de 
Balaguer

Públic assistent a la conferència que va donar l’alcalde de 
Balaguer, l’il·lm. Sr. Josep Mª Roigé i Rafel amb motiu de la 
festa del Sant Crist de Balaguer

Dinar de la festa del Sant Crist de Balaguer Dinar de la festa del Sant Crist de Balaguer
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CULTURA
I ACTIVITATS CULTURALS
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ESCRIURE EN CATALÀ

Unes quantes generacions de catalans 
no vàrem aprendre a escriure la nos-

tra llengua. A l’escola franquista tampoc es 
podia parlar en català. Molts de nosaltres 
hem passat per aquesta situació i ens hem 
sentit analfabets a casa nostra. D’alguna 
manera hem tractat de superar aquesta 
mancança; alguns l’havien après en clas-
ses clandestines amb l’esforç de mestres 
voluntaris. Això, però, no podia cobrir les 
mancances de molts catalans que en plena 
democràcia se senten encara deficitaris  en 
l’ús correcte de la nostra llengua.
Aquí, al nostre Centre, ens trobem un grup 
de persones un dia a la setmana per disfru-
tar de la conversa i de l’escriptura amb les 
nostres paraules i els nostres pensaments, 
amb tot el bagatge de la pròpia història, 
personal i col·lectiva, rica en els records de 
la vida quotidiana, dels temps en què es-
coltàvem contes, sentíem converses a casa 
i els avis ens regalaven un lèxic ric i variat 
que a poc a poc s’anava perdent...
Tot això ve a compte perquè els grups que 

hem anat fent aquest recorregut, hem gau-
dit cada sessió enriquint-nos mútuament, 
ajudant-nos en la descoberta expressiva 
que ens ofereix la nostra llengua, el goig 
d’expressar espontàniament i, goso dir li-
teràriament, experiències plenes de savie-
sa i emoció.
Transcric algunes frases que mostren la 
riquesa i la vivacitat de l’experiència ex-
pressada en els exercicis de lectura i es-
criptura que compartim. 
Una petita mostra narrativa de la Maria, 
unes frases àgils i tendres on ens presenta 
la seva àvia adoptiva:
La senyora Flora va ser un personatge im-
portant en la meva infantesa. Érem veïnes 
de replà, porta per porta. Ella em va fer 
d’àvia, la meva vivia al poble i no hi tenia 
massa tracte.
Va ser l’única persona que em va regalar 
l’oïda contant-me contes. Sempre que po-
dia m’escapava al seu pis i li demanava 
que me n’expliqués més. Tenia una pa-
ciència de sant. 
O també aquests fragments on l’Antoni 
ens narra un dels bombardejos que va patir 

el seu poble:
[...] En una ocasió, estant tots els familiars 
al refugi,  vàrem sentir els crits d’un pas-
tor que demanava auxili, doncs el seu ra-
mat de corders era un perfecte blanc per a 
l’aviació, i ens deia que si volíem agafar 
algun animal, podíem fer-ho. 
[...] el xai agafat per la tia Sofia alimentà 
tota la família un munt de dies...
Acabo aquest petit article sobre 
l’aprenentatge d’escriure en català amb 
una reflexió que comparteixo amb tots els 
membres del grup.
Puc assegurar que les dificultats que hem 
de superar, com per exemple: reconèixer 
les vuit vocals del català, desactivar els 
castellanismes, ampliar el lèxic, fer bon 
ús dels pronoms febles i de tantes altres 
giragonses de la nostra llengua, es veuen 
feliçment superades per la satisfacció que 
ens procura  poder oferir la narració de la 
pròpia experiència en un text interessant i 
ben escrit. 

Professora de català al Centre Lleidatà 
Clara Mir
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ACTIVITATS CULTURALS
CENTRE COMARCAL LLEIDATÀ

SETEMBRE-OCTUBRE 2013

Dia 1
Grup Claror.
Tertúlia: El futur dels partits.

Dia 2
Trobada Amics de Mallorca.
El primer dimecres de cada mes, trobada i
xerrada dels Amics de Mallorca.

Dia 4
Sessions Descoberta Lectora
Passejades literàries: “L’encís de les històries i
dels seus personatges”, per Joana-Alba Cercós.
Tema: “L’infern de Dante”.

Dia 8
Grup Claror.
Tertúlia: Producció, distribució i preus.

Dia 13
Actuació musical
Grup: Golden
Espectacle: Golden Star
Historieta Musical

Dia 15
Grup Claror.
Tertúlia: Ahir i avui del món femení.

Xerrades sobre la salut.
10 consells per mantenir-se sa.
Ponent: Dr. Pedro Ródenas, metge naturista.

Dia 18
Visita cultural a Solsona. Visita a l’Ajuntament, 
pou de gel, catedral i casc antic.

Dia 22
Grup Claror.
Tertúlia: Premsa virtual o impresa?

Dia 27
Teatre. “El malalt imaginari”. A càrrec del grup 
de teatre SUPERTEATRE.

Dia 29
Grup Claror.
Tertúlia: Aigua: la gota de la vida.

OBERTURA DE CURS. Conferència a càrrec del 
Il·lm. Sr. Àlex Moga i Vidal, alcalde de Vielha i 
diputat al Parlament de Catalunya.

NOVEMBRE 2013

Dia 4
Concert Duo de Guitarres.
Músics: Maite Rubio i Miriam Franch tocaran 
peces dels grans compositors: Gaspar Sanz, 
Manuel de Falla, Enric Granados, i Mario Gangi.

Dia 5
Grup Claror. 
Tertúlia: L’energia renovable, ara!

Dia 6
Trobada Amics de Mallorca.
El primer dimecres de cada mes, trobada i
xerrada dels Amics de Mallorca.

Dia 8
Sessions Descoberta Lectora
Passejades literàries: “L´encís de les històries i
dels seus personatges”, per Joana-Alba Cercós.
Tema: “L´infern de Dante”.

Dia 10
Actuació musical
Espectacle: CONCURS SHOW 1-2-3!
Concurs com el que es feia a la televisió amb 
preguntes, proves i premis, utilitzant el públic 
com a concursants.
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Dia 12
Grup Claror.
Tertúlia: Caixes d´estalvis. Sí o no?

Dia 17
Celebració Festes del Sant Crist de Balaguer.
Missa a l’església de Sant Raimon de Penyafort 
amb l’actuació de la coral Terra Ferma. 
Conferència a càrrec de l’Il·lm. Sr. Josep Mª Roigé 
i Rafel, alcalde de Balaguer.

Dia 19
Grup Claror. 
Tertúlia: Immersió lingüística.

Parlem de salut? M’he enamorat, i ara què?
Ponent: Rosalina Sicart, pedagoga i psicoanalista.

Dia 21
Cercle Català d Història
Presentació del llibre, “Barcelona 1713, capital 
d’un estat”, de l’escriptor i fotògraf Jordi Peñarroja, 
a càrrec del president del Cercle Català d’Història, 
Joaquim Ullan.

Dia 24
Trobada Amics de Solsona.
Hi haurà una missa a l’església de Sant Agustí amb 
l’actuació de la coral Terra Ferma. 

Teatre. “Un Déu salvatge”. A càrrec del grup de 
teatre Quadre escènic Sant Medir.

Dia 26
Grup Claror.
Tertúlia: Futur de les pensions.

DESEMBRE 2013

Dia 3
Grup Claror.
Tertúlia: Funció de les Fundacions.

Presentació del llibre “De Llum i d’ombra”, del 
professor i escriptor Joan Fortuny i Boladeras. La 
presentació és a càrrec d’Itziar Gonzàlez, Esther 
Maria Aure i Joan Fortuny, que farà de rapsoda. 

Dia 4
Trobada Amics de Mallorca.
El primer dimecres de cada mes, trobada i
xerrada dels Amics de Mallorca.

Dia 10
Grup Claror.
Tertúlia: República Espanyola 1932.

Cercle Català d’Història
Presentació del llibre, “La resistència a ultrança i el 
final de la guerra a Catalunya”, de l’escriptor Jordi 
Peñarroja, a càrrec del president del Cercle Català 
d’Història, Joaquim Ullan.

Dia 13
Sessions Descoberta Lectora
Passejades literàries: “L’encís de les històries i
dels seus personatges”, per Joana-Alba Cercós.
Tema: “L’amor a l’Edat Mitjana. Els trobadors.”

Dia 17
Grup Claror
Tertúlia: Nadal laic o religiós.

Parlem de salut?
No més tensió a la mandibula!
Ponent: Josep M. Charles, fisioterapeuta acupuntor 
i terapeuta de shiatsu.
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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 2013

Dia 8
La poetessa Marta Pérez i Sierra presenta el 
seu llibre titulat “Sexe Mòbil Singular, SMS 
il·lustrat”. La presentació és a càrrec del poeta i 
filòleg Eduard Miró i Saladrigas.

Dia 15
Presentació del Projecte Àgatha. “Autisme: 
trenquem el silenci amb la poesia”. Coordina 
i presenta el poeta i filòleg Eduard Miró i 
Saladrigas.

Dia 22
L’autora Montserrat Bel Masipe, fa la 
presentació del llibre “Bagatge poètic”, que 
celebra els seus 91 anys amb nosaltres. Hi 
intervindran el poeta Sedacrof i el duo musical 
Tingla2.

Dia 29
Presentació del llibre “Clàssics moderns”, de 
l’autora Laura Borràs, professora i directora de la 
Institució de les Lletres Catalanes. Hi intervindrà 
el cantautor Josep Meseguer. La presentació 
anirà a càrrec del poeta i filòleg Eduard Miró i 
Saladrigas.

DESEMBRE 2013

Dia 13
CONTRASTOS: Mª Teresa Llobet i Virginia 
Suay diran Joan Salvat-Papasseit.
Hi intervindrà Dolors Pérez Sánchez-Fortún, 
amb la seva pròpia poesia.
Hi haurà una roda de poesia oberta a tothom.

Dia 20
POETES QUE VAN NÉIXER EL 1913: Amb 
la participació de Joana Gay i Rafael Soteras i 
Roca.
Hi haurà roda de poesia oberta a tothom, pensant 
ja amb el proper Nadal.
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Presentació del llibre “Sexe Mòbil Singular, 
SMS il·lustrat” de la poetessa Marta Pérez a 
càrrec d’Eduard Miró i Saladrigas (08·11·13)

Presentació del llibre “Sexe Mòbil Singular, 
SMS il·lustrat” de la poetessa Marta Pérez a 
càrrec d’Eduard Miró i Saladrigas (08·11·13)
Assistents a la representació poètica

Presentació del Projecte Àgatha. “Autisme: 
trenquem el silenci amb la poesia”. Coordina 
i presenta el poeta i filòleg Eduard Miró i 
Saladrigas.  (15·11·13) 

Presentació del Projecte Àgatha. “Autisme: 
trenquem el silenci amb la poesia”. Coordina 
i presenta el poeta i filòleg Eduard Miró i 
Saladrigas.  (15·11·13)  Assistents a l’acte

L’autora Montserrat Bel Masipe, fa la 
presentació del llibre “Bagatge poètic”.
Intervenen el poeta Sedacrof i el duo 
musical Tingla2. (22·11·13)

L’autora Montserrat Bel Masipe, fa la 
presentació del llibre “Bagatge poètic”.
Intervenen el poeta Sedacrof i el duo 
musical Tingla2. (22·11·13)
Assistents a l’acte

Presentació del llibre “Clàssics moderns”, 
de Laura Borràs. Intervé el cantautor Josep 
Meseguer. Presentació a càrrec del poeta i 
filòleg Eduard Miró i Saladrigas. (29·11·13)

Presentació del llibre “Clàssics moderns”, 
de Laura Borràs. Intervé el cantautor Josep 
Meseguer. Presentació a càrrec del poeta i 
filòleg Eduard Miró i Saladrigas. (29·11·13)
Assistents a l’acte
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Parlem de salut? 10 Consells per mantenir-se sa. 
Ponent: Dr. Pedro Ródenas, metge naturista. (18·10·13)
Assistents a la xerrada sobre salut

CONFERÈNCIES

Parlem de salut? 10 Consells per mantenir-se sa. 
Ponent: Dr. Pedro Ródenas, metge naturista. (18·10·13)
El Doctor Pedro Ródenas a la conferència

Parlem de salut? 10 Consells per mantenir-se sa. 
Ponent: Dr. Pedro Ródenas, metge naturista. (18·10·13)

Parlem de salut? M´he enamorat, i ara què? 
Ponent: Rosalina Sicart, pedagoga i psicoanalista. (19·11·13)
Públic assistent i participant del col·loqui que es va fer posteriorment a  
l’exposició

Parlem de salut? M´he enamorat, i ara què? 
Ponent: Rosalina Sicart, pedagoga i psicoanalista. (19·11·13)
Rosalina Sicart en plena conferència

Parlem de salut? M´he enamorat, i ara què? 
Ponent: Rosalina Sicart, pedagoga i psicoanalista. (19·11·13)
Rosa Chacón, gerent del Centre Mèdic de Salut Integral participant en el 
col·loqui i públic assistent a la conferència
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Presentació del llibre Barcelona 1713, capital d´un estat de 
l’escriptor Jordi Peñarroja. La presentació va a càrrec del 
Sr. Joaquim Ullan. (21·11·13) El Sr. Joaquim Ullan, president del 
Cercle Català d’Història i l’autor del llibre, Jordi Peñarroja

Presentació del llibre Barcelona 1713, capital d´un estat de 
l’escriptor Jordi Peñarroja. La presentació va a càrrec del 
Sr. Joaquim Ullan. (21·11·13) El Sr. Joaquim Ullan, president del 
Cercle Català d’Història i l’autor del llibre, Jordi Peñarroja

Presentació del llibre Barcelona 1713, capital d´un estat de 
l’escriptor Jordi Peñarroja. La presentació va a càrrec del 
Sr. Joaquim Ullan. (21·11·13) El Sr. Joaquim Ullan, president del 
Cercle Català d’Història i l’autor del llibre, Jordi Peñarroja

Presentació del llibre De llum i d’ombra del professor i 
escriptor Joan Fortuny. La presentació va a càrrec d’Itziar 
Gonzàlez, Esther Maria Aure i Joan Fortuny. (03·12·13) 
L’autor del llibre, Joan Fortuny i l´Itziar Gonzalez encarregada de 
presentar l’acte

Presentació del llibre De llum i d’ombra del professor i 
escriptor Joan Fortuny. La presentació va a càrrec d’Itziar 
Gonzàlez, Esther Maria Aure i Joan Fortuny. (03·12·13) 
Públic assistent a l’acte
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ASSOCIACIONS COL·LABORADORES
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AMICS DE LA MÚSICA

04.11.2013 CONCERT DUO DE GUITARRA.
MÚSICS: MAITE RUBIO I MÍRIAM FRANCH

Vista general de la sala d’actes. Lloc on es va realitzar el 
concert de guitarres

LaMaite Rubio i la Míriam Franch al finalitzar el concertLa Maite Rubio i la Míriam Franch en plena actuació 
musical

La Maite Rubio i la Míriam Franch rebent un ram de flors 
de la mà de Carmen Martin

La Maite Rubio i la Míriam Franch
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Aquest curs, l’A-12Estudis i Recerca 
Interuniversitària, centre de formació 

continuada adscrit a la facultat Blanquerna 
(URL), compleix els primers cinc anys de 
vida, un espai de temps  que s’ha dedicat a 
dissenyar i oferir uns programes educatius 
focalitzats a totes aquelles persones plenes 
d’inquietud i de gran apetència per adqui-
rir una millor formació intel·lectual i emo-
cional.
S’han impartit classes de matèries molt 
diferents, combinant temes cientofico-
tecnològis amb altres de caire humanís-
tic: Física, Literatura, Antropologia, Bio-
tècnica, Història contemporània, Música  
wagneriana i africana, Dansa, Ciència i 
Art, Arqueologia, Economia, Tècnica Ci-
nematogràfica, Patrimoni Cultural, Dret, 
Bioètica, Política Internacional, Sociolo-
gia, Química. Diverses, sí, però totes ín-
timament relacionades per uns objectius 
comuns adreçats a infondre un esperit de 
pertinença, de col·laboració i d’atenció als 
problemes de la societat actual.
La nostra tasca, tot i ser complexa, no és 
difícil perquè comptem amb la complicitat, 
l’ajut i la comprensió de persones que ges-

tionen entitats, com la facultat Blanquerna 
i el Centre Comarcal Lleidatà, que creuen 
en  la nostra aventura educativa, sense cap 
mena d’interès material o de protagonis-
me. 
Som una entitat, encara no gaire gran, que 
creix a poc a poc, amb pas segur i ferm, 
amb el convenciment que la nostra empresa 
és un excel·lent mitjà de desenvolupament 
personal i amb un índex d’incidència social 
molt beneficiós, ja que, a més d’aportar co-
neixements i formació acadèmica, procura 
un espai per a l’exposició, debat i reflexió 
d’ idees, on s’afavoreixen les relacions hu-
manes i el bescanvi d’experiències entre 
l’alumnat, el professorat, els gestors del 
centre i amb tota persona que hi vulgui 
participar, encara que sigui puntualment.
Des de l’A-12 enviem una salutació a tots 
els membres del Centre Comarcal Lleidatà. 

Presidenta i Directora d’estudis de L’A12 ERI

Muntsa Lamua

UNIVERSITAT RAMON LLULL – A-12 Estudis i Recerca Interuniversitària 
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LA NOSTRA HISTÒRIA !

Benvolguts amics,
Tornem de nou per encarar el nou curs 

2013-2014, data sens dubte significativa 
per a molts de nosaltres. Hem estat absents 
un temps de l’àmbit virtual : www.cch.
cat a causa d’un atac hacker patit al nos-
tre web i demanem disculpes als nostres 
lectors per les molèsties que això els hagi 
pogut causar.
Com tots sabem, ara més que mai, la ma-
quinària en contra de tot allò “català i pro-
fundament identitari” cada cop més so-
vint es veu tergiversat, perseguit o atacat. 
D’exemples, en tenim cada dia sota diver-
ses maneres: Contra la injustícia lingüísti-
ca i cultural, la lluita de la docència a les 
Illes Balears que s’ha vist recolzada de 
manera admirable per la resta del Princi-
pat, València i la Franja amb el famós La-
pao oferint una defensa compacta i cada 
cop més forta en contra de la baixesa de 
les polítiques educatives de l’estat espan-
yol. Tenim també l’exemple dels incom-
pliments sistemàtics en termes econòmics 

i d’infraestructures a Catalunya també per 
part de l’estat espanyol, i no parlem ja de 
l’espoli que continua dia rere dia creixent 
en detriment nostre, abocant la societat 
catalana a situacions veritablement insos-
tenibles cada cop més de pobresa, manca 
de liquiditat, pèrdues de propietats... Una 
societat catalana que sempre al llarg de 
tots els segles, abans de 1714 havia es-
tat una nació que s’havia anat superant a 
sí mateixa, treballadora i rica , la NACIÓ 
CATALANA, reconeguda, perfectament 
documentada i respectada per les altres na-
cions del món. Així era, tot i que des de 
certs àmbits contraris vulguin negar-ho.
Molt sovint, aquest coneixement del que 
érem realment com a catalans i com a país 
o nació no és conegut per les generacions 
actuals, perquè mai s’ha ensenyat a les es-
coles, perquè sempre s’ha volgut ocultar 
per part d’aquells als quals no interessa 
que es conegui. És normal.. oi.. ? perquè 
si tothom ho sabés, un dels arguments 
més essencials amb què volen tapar-nos la 
boca, desapareixeria engolit en el forat ne-
gre que cada cop més gira amb més força 
al seu voltant.

Per això és tan important continuar aquest 
treball de reconstrucció històrica i docu-
mental,  per treure a la llum, divulgar i fer 
recerca en l’àmbit històric català, perquè 
representa per si mateix la garantia i la pro-
va de la nostra pròpia identitat, una història 
emparada pel dret jurídic que ens acull, el 
qual, per conseqüència, dóna coneixement 
de causa al poble perquè faci prevaler de 
nou el poder de la nostra sobirania.
Com tantes altres associacions o entitats 
que treballen des de diversos àmbits di-
versos temes vinculats amb Catalunya, 
el Cercle Català d’Història també contri-

CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA 
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bueix a posar el seu gra de sorra per treba-
llar i compartir amb la gent del carrer, qui 
vam ser i què se’ns ha ocultat... I aquest 
treball el realitzem de manera continuada 
també al costat del Centre Comarcal Llei-
datà, una entitat fundada l’any 1927 amb 
diverses activitats, entre les quals les con-
ferències a càrrec de diversos autors i les 
presentacions de llibres.
Bona part de les activitats que desenvolu-
parem aquest curs es trobaran emmarcades 
dins els actes del Tricentenari a fi de donar 
un especial protagonisme històric al pe-
ríode 1714-2014. Al llarg d’aquests mesos 
donarem  les claus de per què es va produir 
la guerra de Successió, una guerra que va 
causar la pèrdua de les nostres llibertats, 
dels nostres drets i de les nostres Constitu-
cions, així com de la nostra sobirania.
Per saber-ne més, el Cercle Català 
d’Història  us convida a tots/es a les dife-
rents conferències de “Catalunya, història 
d’una independència” a una programació 
d’una conferència per mes. Aquestes es rea-
litzen en diferents espais emblemàtics de 
la ciutat de Barcelona com el Born centre 
Cultural, el Reial Cercle Artistic, el Cen-

tre Comarcal Lleidatà i són gratuïts... Una 
excel·lent oportunitat per entrar de ple en el 
tema i els motius que es produïren “per la 
força de les armes” i que provocaren com 
algun llibre porta per títol:  “La fí de la Na-
ció Catalana”ocorreguda l’any 1714.
Ara, 300 anys després i amb moltes més lli-
bertats, drets democràtics i el coneixement 
que es posa al nostre abast, recuperem una 
oportunitat única perquè la justícia torni a 
ser la protagonista a Catalunya, com sem-
pre va ser-ho en els segles anteriors al 1714.
Al llarg d’aquest curs i cicle que s’acabarà 
el juny de 2014, us demanem que ens 
ajudeu tant participant com donant-ho a 
conèixer. Amb aquest apropament de nou 
a la nostra història  de ben segur que troba-
reu, si ho desitgeu, la manera de contribuir 
de la forma que vulgueu perquè més gent 
sàpiga del nostre vertader passat...
Al llarg d’aquest període, combinarem 
conferències amb d’altres de temes diver-
sos, hi haurà ocasió de realitzar rutes cul-
turals, de fer tertúlies al cafè de l’òpera, 
i d’anar redescobrint documents inèdits i 
poc coneguts que ens sorprendran. No ens 

oblidem, però, del tema Colombí, un dels 
temes en el qual el Cercle Català d’Història 
més ha treballat i continua treballant. Us 
convidem a no deixar de seguir-nos per-
què, al llarg dels propers mesos, hi haurà 
noves sorpreses al respecte i nous avenços 
en la línea de recerca, no ho dubteu !
El Cercle Català d’Història us dóna la ben-
vinguda al nou curs que es presenta amb 
tota la força i novetats que us tenim pre-
parats. Podeu seguir-nos al Facebook i a 
Twitter també, i podeu enviar-nos els su-
ggeriments o idees que desitgeu al nostre 
correu electrònic o demanar informació a 
secretaria del Centre Comarcal Lleidatà 
per conèixer els actes programats al centre. 
Ja sabeu que per a nosaltres és molt im-
portant fer Cercle entre tots i endinsar-nos 
plegats dins l’aventura del nostre passat 
històric català. Perquè volem dipositar-lo 
de nou al lloc que mereix que és precisa-
ment el del Coneixement i la saviesa... 
Així doncs entre tots ...Fem Cercle, fem 
Història... Benvinguts de nou  !!
Cap de recerca Cercle Català d’Història. 
Eva Sans

CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA 
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LA PERSECUCIÓ DE CATALUNYA

“Des del punt de vista històric, s’ha de fer 
valdre la realitat i donar a conèixer les 
coses sense embuts, i sense pors...i s’ha 
de fer veure que un argument històric no 
és un argument polític.”

En els darrers temps estem vivint de nou 
els episodis cíclics que s’han anat re-

petint al llarg dels segles. Els atacs a la llen-
gua catalana no provenen d’ara. Si mirem 
i ens documentem sobre els fets històrics 
catalans al llarg dels segles, veurem com 
des del S. XVI ja es van produint atacs de 
diversa naturalesa i intents de substitució-  
realment efectius com és sabut- de la nos-
tra llengua per la castellana fins al punt de 
provocar gairebé la seva total desaparició 
durant la dictadura franquista de la guerra 
civil espanyola. Va ser prohibida i tan sols 
permesa de parlar a dins a casa, remetent 
els catalans- amb una llengua tan impor-
tant, antiga, i utilitzada per les grans corts,  
fins a la mateixa Roma esdevenint llengua 
Franca en tot el mediterrani als mateixos 

segles XIII i XIV. La voluntat de l’antiga 
Corona de Castella d’aniquilar la llengua 
catalana  és evident al llarg de diversos se-
gles, substituint-la per la castellana, posant 
en contra dels usos i costums legislatius 
catalans, personatges castellans a llocs de 
l’administració, la religió , llocs que tenien 
prohibit ocupar. Tampoc es va respectar. Al 
monestir de Montserrat van voler substituir 
els monjos catalans per monjos castellans. 
Substitució lingüística, substitució territo-
rial, destrucció dels elements i eines del 
govern de la nació catalana a través de de-
crets, bans... en definitiva, veiem a l’època 
actual molts paral·lelismes i exactituds en 
el panorama “històric” actual. Sembla que 
en 5 segles continuen presents, actives i 
sense aturador les mateixes intencions que 
l’antiga corona de Castella va imposar als 
nostres avantpassats, molts d’ells morts 
per defensar els drets de Catalunya. De 
ben segur, que molts de nosaltres, si fur-
guem una mica en la història de la nostra 
família,  trobarem algú que va perdre la 
vida per defensar allò que ens corresponia: 
LA DEFENSA DELS NOSTRES DRETS HIS-
TÒRICS, DE LA LLENGUA CATALANA I DE 
LES LLEIS JURÍDIQUES CATALANES. 

CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA 

Decret de nova planta de 1716 que va imposar l’ús 
administratiu del Castellà
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A la meva família, el meu besavi va morir 
per tenir amagada una bandera catalana en 
el seu armari. Quan la van trobar, el van 
empresonar a Barcelona i li van confiscar 
tots els béns. Ho va perdre tot... 
Per què al S.XXI es qüestiona encara l’ús 
de la llengua catalana ?  Per què amb tot 
un aparell suposadament legal – la prò-
pia Constitució espanyola o la Carta dels 
Drets Humans- que empara les llengües a 
fi de protegir-les, la llengua catalana torna 
a estar de nou i de forma agressiva en el 
punt de mira ?
La persecució de Catalunya continua, i 
ara, en un estat històric democràtic de dret, 
tornen a estar a l’ordre del dia i de renova-
da vigència algunes de les velles premisses 
que tot seguit volem recordar a les noves 
generacions. Tot plegat hauria de fer re-
flexionar...

 

EXTRETS D’ALGUNS DELS DOCUMENTS 
CASTELLANS DELS DARRERS SEGLES EN 
CONTRA DE LA LLENGUA CATALANA:

“ Pues solo por estas libertades está el 
Principado de Cataluña en el estado y re-
putación en que se hallan perdidas las li-
bertades, perderia igual su ser; quedaria 
reducido a la nada por completo: “... en 
haver deffendre nostres libertats e privile-
gis, las cuals no entenem perdre per res, 
car per aquestes libertats es lo Principat de 
Cathalunya en qual esser é reputació es: 
perdudes aquelles, seria anichilat é á no 
res reduit. “
( Lluis Cutchet: “La Ciudadela de Barcelo-
na: Cataluña vindicada”-1858) 

…............

“Sentado Felipe V en el trono de San Fer-
nando, y sometidas las provincias disi-
dentes al poder del monarca vencedor, los 
catalanes fueron castigados no solamente 
con la abolición de las Cortes, sino tam-
bien con la pérdida de sus nobles privile-
gios, y la prohibición absoluta de la ense-

ñanza en lengua catalana y del uso de ella 
en los asuntos públicos. Esta prohibición 
dictada en un momento de cólera contra los 
catalanes, fue fielmente ejecutada. Así es, 
que desde 1714 la lengua catalana se halla 
desterrada de las cosas de gobierno, y de 
la enseñanza pública, habiéndole cabido la 
suerte, desde aquel aciago acontecimien-
to, de hallarse colocada, como ya hemos 
dicho mas atrás, entre los demás dialectos 
que aun hoy se hablan en el hermoso sue-
lo de la Península Ibérica. Este fué el gol-
pe de Gracia. Este fue el golpe de Gracia 
que,después de tantas glorias alcanzadas 
en las lides literarias, la divina Providen-
cia parece tenia reservado a la literatura y 
lengua del antiguo Principado.”
(Historia de la lengua y de la literatura ca-
talana: Desde su orígen hasta nuestros dias. 
D. Magin Pers y Ramona. - 1857)

New York, 21 de febrer.
“ A Espanya es persegueixen les diferen-
cies idiomàtiques... i es parla d’imperi !
A Espanya s’accentua l’acció oficial contra 
totes les diferències idiomàtiques... L’acció 

CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA 
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unificadora, a base de la llengua castella-
na, es fa sentir especialment a Barcelona i 
a Catalunya... A Catalunya, la persecució 
té aquest doble caràcter. L’experiència de 
segles prova que, quan els catalans deixa-
ren d’emprar la llengua pròpia, la cultu-
ra catalana sofrí un eclipsi total i cessà 
l’aportació de l’espiritualiat catalana a la 
comuna cultura hispànica..”
(Meditacions: Dietari, Volumen 2 1941-
1946. - Francesc Cambó)

….................
“Al S.XVIII, després de la derrota militar 
a la guerra de Successió, els Borbons van 
planejar la segona part de la colonització: 
l’àmbit cultural. L’any 1717 es construeix 
la Universitat de Cervera , creada per Felip 
V per substituir totes les anteriors universi-
tats de Catalunya, inclosa la de Barcelona. 
Continuà el projecte nacionalitzador espan-
yol de l’absolutisme borbònic en l’aspecte 
linguïstic més concretament. En aquest 
sentit féu un salt endavant amb la promul-
gació de la Reial Cèdula d’Aranjuez l’any 
1768, per la qual s’establia l’obligatorietat 
del castellà com a llengua de tots els ni-

vells de l’ensenyament. Anys més tard, 
encara remataria la ferotge imposició del 
castellà amb la Reial Cédula del 1772. 

Instruccions secretes als corregidors de 
Catalunya (1717). La introducció del 
castellà.
“Instrucción secreta de algunas cosas que 
deben tener presente los Corregidores del 
principado de Cataluña por el ejercicio de 
sus empleos [... ] 
Pondrá el mayor cuidado en introducir la 
lengua castellana, a cuyo fin dará las provi-
dencias más templadas y disimuladas para 
que se consiga el efecto sin que se note el 
cuidado. […]
Reial Cèdula d’Aranjuez ( 1768). El caste-
llà a l’escola.

Finalmente mando que la enseñanza de 
primeras letras, latinidad y retórica se 
haga en lengua castellana generalmente, 
dondequiera que se practique, cuidando de 
su cumplimiento las audiencias y justicias 
respectivas, recomendándose también por 

le mi Consejo a los diocesanos, universi-
dades y superiores regulares para su exac-
ta observancia y diligencia en extender el 
idioma general de la nación para su  mayor 
armonía y enlace recíproco. […]
Reial Cèdula de (1772). El castellà als lli-
bres de comptabilitat.

He tenido por bien expedir la presente mi 
Real Cédula por la cual mando que todos 
los mercaderes y comerciantes de por ma-
yor y menor  de estos mis reinos y seño-
ríos, sea naturales o extranjeros, lleven 
y tengan sus libros en idioma castellano, 
en los términos que previene la preinserta 
Ley 10, título 18, libro 5, de la nueva Re-
copilación; y que el que contraviene a ella 
incurra en las mismas penas que establece, 
las cuales se le sacarán irremisiblemente.”
(Documents d’Història de Catalunya que 
cal conèixer. Pg.98. Associació Conèixer 
Catalunya. Editorial Barcanova. 2006)

Cap de recerca Cercle Català d’Història. 
Eva Sans
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REALITATS GERMANES

Benvolguts socis i sòcies del Centre 
Comarcal Lleidatà,

El passat dimarts 29 d’octubre vaig tenir el 
goig de poder assistir a l’obertura del curs 
2013-2014 del Centre Comarcal Lleidatà, 
on l’alcalde de Vielha i diputat al Parla-
ment de Catalunya, el Sr. Àlex Moga, ens 
va fer una àmplia exposició sobre la reali-
tat nacional, històrica, cultural i lingüística 
de la Vall d’Aran.
Posteriorment, vaig poder intercanviar 
unes paraules amb el Sr. Àlex Moga i amb 
el Sr. Carlos Barrera, Síndic d’Aran, on 
vàrem aprofitar per fer un breu repàs so-
bre la situació del Català i de l’Occità fora 
del Principat de Catalunya, i concretament 
dins l’Estat Francès.

Les coincidències entre les dues llengües 
són majúscules. Mentre que al Principat 
el català i l’aranès (o occità) tenen reco-
neixement oficial i gaudeixen d’una certa 
estabilitat, a l’Estat Francès malden per so-
breviure. I les eines utilitzades per la seva 
recuperació a l’Estat Francès també són 
molt similars i es basen en escoles immer-
sives, la Bressola a la Catalunya Nord i la 
Calandreta en territori occità.
La conclusió és que, deixant de banda 
la diferència de parlants entre el català i 
l’aranès al Principat, la situació lingüística 
del català i l’occità a l’Estat Francès són 
realitats germanes i cal que fem pinya uns 
amb els altres per assolir aquest objectiu 
de recuperació de les respectives llengües.
Però la germanor entre les dues llengües 
va molt més enllà de la similitud de la seva 
situació actual. El català i l’occità són real-
ment dues llengües germanes, fins al punt 
que joglars i trobadors catalans de l’edat 
mitjana cantaven els seus versos i cançons 

en occità, i tothom els entenia perfecta-
ment.
No serà que en temps pretèrits català i oc-
cità eren dues expressions lingüístiques 
d’una mateixa llengua comuna?
Per acabar, aprofito per desitjar-vos a tots i 
totes un bon Nadal i un millor 2014.

President dels Amics de la Bressola
Aleix Andreu i Oliver

AMICS DE LA BRESSOLA
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Grup Claror
Participants de les tertúlies Grup Claror

Espai d’escacs, cartes i domino
Socis gaudint de l’aula d’escacs, cartes i domino

Classe de bijuteria
Alumnes de la classe de bijuteria amb la 
professora Mª Teresa Pàmies

Classe de puntes al coixí
Alumnes a la classe de puntes al coixí amb la 
professora Montserrat Boqué

Classe d’artesania
Alumnes de la classe d´artesania amb la 
professora Mª Teresa Pàmies

Classe de pintura
Alumnes de la classe de pintura amb la professora 
Carme Feixas

Grup de guitarra
Grup de guitarristes amb la professora Marta Vigo

Classe d’informàtica
Alumnes de la classe d’informàtica amb el 
professor J. Lluís Buyolo
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Classe de català
La professora de català, Clara Mir envoltada dels 
seus alumnes

Amics de Mallorca
Part del grup dels Amics de Mallorca, que es 
reuneixen el primer dimecres de cada mes al 
Centre Lleidatà

Coral Terra Ferma La Sra. Joana Novau, 
vicepresidenta del centre i a la responsable de la 
Coral Terra Ferma, la Sra. Mariona Canela, que 
rep un ram de flors

Classe de ceràmica
Alumnes de la classe de ceràmica amb el 
professor Francesc Blanch

Coral Terra Ferma
Grup de la Coral Terra Ferma gaudint del sopar 
de cloenda

Dinar de cloenda de les classes d’anglès i de 
francès El professor Jesús Escales i els alumnes

Grup d’acordionistes
El grup dels acordionistes que van actuar aquest 
mes de juny a la casa Elizalde

Grup d’acordionistes
El grup dels acordionistes que van actuar aquest 
mes de juny a la casa Elizalde
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Amb motiu de la trobada de les Penyes 
Barcelonistes i dels actes del Trofeu 

Gamper, es va celebrar un campionat de 
Botifarra, del qual van sortir guanyadors 
el Sr. Niubó i el Sr. Sadurní, socis del cen-
tre. El president del F.C Barcelona, Sandro 
Rosell, també hi va participar.
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12.00-13.30

17.00-20.00

17.00-18.30

15.30-20.00

17.00-18.00

18.00-19.00

19.00-20.25

11.00-13.00

16.30-19.00

16.45-17-45

17.00-18.00

17.00-18.30

17.30-19-15

18.00-19.00

INSTRUMENTS CORDA

CERÀMICA

INTERNET, OFIMÀTICA i CORREU ELECTRÒNIC

ACORDIÓ DIATÒNIC

(A) ANGLÈS (niv. Conv. inicial)

(B) FRANCÈS (niv. Conv. inicial)

A-12 ESTUDIS I RECERCA UNIVERSITÀRIA

CURS TRIDIMENSIONAL

ACORDIÓ DIATÒNIC

ACORDIÓ DIATÒNIC

ANGLÈS (niv. Conv. avançat)

INFORMÀTICA (nivell Inicial)

CURS DE GRAFOLOGIA

FRANCÈS (niv. Conv. avançat)

Marta Vigo

Francesc Blanch   

Antoni Badia

Victor Pedrol

Jesús Escales

Jesús Escales

Blanquerna U.R.Ll.

Josep Carles

Pere Romaní

Aleix Armengol

Jesús Escales

J. Lluís Buyolo

Vicenta Berbis

Jesús Escales

Sala / Aula 1

Sala / Aula 1

Sala / Aula 4

Sala / Aula Camerino Teatre

Sala / Aula Presidència

Sala / Aula Presidència

Sala d’Actes / exp.

Sala / Aula 1

Sala / Aula Camerino Teatre

Sala / Aula 1

Sala / Aula Presidència

Sala / Aula 4

Sala / Aula 1

Sala / Aula Presidència

Inici 7 octubre

Inici 30 setembre

Inici 7 octubre

Inici 7 octubre

Inici 7 octubre

Inici 7 octubre

Inici 11 novembre

Inici 1 octubre

Inici 8 octubre

Inici 8 octubre

Inici 1 octubre

Inici 1 octubre

Inici 14 gener

Inici 1 octubre

Dilluns

Dimarts
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18.30-20.00

18.30-20.00

17.00-19.00

10.30-13.00

12.00-13.30

16.30-18.30

16.45-19.00

18.00-20.00

18.00-20.00

10.30-13.00

11.00-12.00

12.00-13.00

17.00-20.00

18.00-20.00

INTRO. INTERNET i CORREU ELECTRÒNIC

Xerrades Especial SALUT (3er dimarts de mes)

GRUP CLAROR

ARTESANIA - BIJUTERIA

FRANCÈS (conversa)

PUNTES AL COIXÍ

ACORDIÓ DIATÒNIC 

ACORDIÓ DIATÒNIC 

CORAL

ARTESANIA - BIJUTERIA

CATALÀ

ACORDIÓ DIATÒNIC 

PINTURA A L’OLI

ACORDIÓ DIATÒNIC 

J. Lluís Buyolo

C. mèdic i de salut integral

Tertúlia

M. Teresa Pàmies

Hubert Rouanet

Montserrat Boqué

Pere Romaní

Cèlia Vendrell

Taller col·lectiu

M. Teresa Pàmies

M. Clara Mir

Míriam Valls

Carme Freixas

Ramon Cardona

Sala / Aula 4

Sala d’actes / exposicions

Biblioteca

Sala / Aula 1

Sala / Aula Presidència

Sala / Aula 1

Sala / Aula Camerino Teatre

Sala / Aula Camerino Teatre

Sala d’actes / exposicions

Sala / Aula 1

Sala / Aula Presidència

Sala / Aula Camerino Teatre

Sala / Aula 1

Sala / Aula 4

Inici 1 octubre

Inici 15 octubre

Inici 1 octubre

Inici 2 octubre

Inici 2 octubre

Inici 2 octubre

Inici 2 octubre

Inici 2 octubre

Inici 4 setembre

Inici 3 octubre

Inici 10 octubre

Inici 3 octubre

Inici 3 octubre

Inici 3 octubre

Dimecres

Dijous

Dimarts
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16.00-20.00

16.45-18.30

17.30-19.00

18.00- 20.00

ACORDIÓ DIATÒNIC 

A-12 ESTUDIS I RECERCA UNIVERSITÀRIA

DESCOBERTA LECTORA

RACÓ POÈTIC DEL DIVENDRES 

Míriam Valls

Blanquerna U.R.Ll.

Joana-Alba Cercós

M. T. Llobet / R. Soteras

Inici  3 octubre

Inici  17 octubre

Inici 4 octubre

Inici 8 novembre

Totes les classes es realitzaran a partir d’un mínim de 6 a 8 persones.
A CONCRETAR DIA: CONCERTS I RECITALS MUSICALS.

VISITES CULTURALS GUIADES BARCELONA CIUTAT I EXCURSIONS CULTURALS.

Divendres

Sala / Aula Camerino Teatre

Sala d’actes / exposicions

Sala / Aula Biblioteca

Sala d’actes / exposicions

Dijous
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Catalans vinguts de Ponent endins
ens hem aplegat a la capital,
Barcelona ens ha acollit,
bona mare amb els seus fills
per seguir estimant d’on venim.

Per tenir present en els nostres cors
els nostres origens de terra endins
al cor de la gran ciutat
un espai ens hem donat:
és el centre Lleidatà!

Lleidatà, ets la nostra casa
Lleidatà, quin caliu que hi ha!
Lleidatà, lleure i cultura,
Lleidatà què bé que s’hi està!

Des de les muntanyes del Pirineu
fins a la gran plana del Segrià
una història secular
i uns costums ben arrelats:
és el tarannà lleidatà.

Sense renunciar a les nostres arrels
però sabent-nos part d’un país més gran
volem proclamar ben alt
que tothom és acceptat
al nostre centre Lleidatà!

Lleidatà, ets la nostra casa
Lleidatà, quin caliu que hi ha!
Lleidatà, lleure i cultura,
Lleidatà què bé que s’hi està!

Lletra de Josep Maria Pujal i Jordi Roma 
Música de Jordi Roma
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BUSCO PIS DE COMPRA:

• 4 HABITACIONS APROX. 100 m²
• QUE SIGUI SOLEJAT. ALT
• REFORMAT
• AMB PARKING A L’EDIFICI
• ZONA; EIXAMPLE ESQUERRA.

POSEU-VOS EN CONTACTE AMB:
Francisco 600 68 96 57
dimxe@msn.com



Butlletí informatiu • desembre 2012 • 44

Amb el suport de:


