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Benvolguts amics i amigues:

En aquest 1r Butlletí d’aquest any us vull 
expressar, en primer lloc, el meu pro-
fund agraïment per la vostra constant 
col·laboració. Gràcies a la vostra partici-
pació, el Centre Comarcal Lleidatà conti-
nua viu amb un futur esperançador. El que 
acabo d’esmentar es manifesta i es cons-
tata observant les diferents sales des de 
quarts de 5 fins quarts de nou del vespre: 
La Biblioteca s’omple de gom a gom els 
dimarts amb les tertúlies dirigides pel Sr. 
Bellet. També s’omple els divendres que 
la Joana-Alba Cercós dirigeix “les passe-
jades literàries”, fent crítica literària sobre 
diversos escriptors. Un divendres al mes 
l’Anna Ma. Vintró i el Ramon Ripoll coor-
dinen unes tertúlies d’un grupet de perso-
nes, amants de la poesia.
També estem constatant que les dues sales 
del 1r pis, gairebé tots els dies, s’omplen 
a les tardes gràcies a la participació dels 
amants de les cartes, del dòmino, dels es-
cacs, del bridge, etc. Quan s’observa aquest 
moviment diari, significa que el Centre té 

vida. També m’he de referir a l’èxit que té 
la cuina casolana del nostre centre al mig-
dia. A la mateixa planta tenen lloc alguns 
cops a l’any xerrades per part de represen-
tants d’alguns Consells Comarcals per tal 
de donar a conèixer els seus productes ela-
borats a les seves contrades, i cal fer es-
ment especial dels atractius turístics que 
ens presenten. A la mateixa planta, concre-
tament a la sala del bar, tots els diumenges 
a les 6 de la tarda hi ha els següents espec-
tacles: 
• Alguns diumenges, teatre.
• Altres diumenges, ball de saló.
• Els diumenges restants, a partir d’aquest 

any, concerts de música clàssica, i altres 
gèneres, interpretats per estudiants del 
Conservatori i també per algun quartet 
professional. Aquests concerts de músi-
ca clàssica pensem que tindran un llarg 
recorregut, ja que hi ha molta gent in-
teressada.

• A la planta del principal s’estan desen-
volupant la majoria d’activitats cultu-
rals en les diferents dependències:

• A la sala de conferències, la Univer-

sitat Ramon Llull imparteix classes 
d’història dos cops per setmana. Un di-
marts de cada mes,una institució espe-
cialitzada en medicina dóna conferèn-
cies sobre salut. Tots els dimecres de 
l’any de 18 a 20 h. la Coral “Terra Fer-
ma” utilitza la sala per assajar. La resta 
de dies s’hi pronuncien conferències i 
es fan presentacions de llibres.

• A les 4 sales restants s’imparteixen 
classes d’informàtica, de ceràmica, de 
puntes de coixí, de música, de fran-
cès (2 grups), d’anglès (5 grups), i una 
classe d’història dos cops per setmana 
a càrrec d’Òmnium Cultural i finalment 
un dijous de cada mes hi ha tertúlies fi-
losòfiques, dirigides per un especialis-
ta.

Últimament s’han incorporat un bon nom-
bre de socis gràcies a l’augment de no-
ves activitats i també a la divulgació del 
Centre per part dels socis antics. En nom 
de la Junta de Govern agraeixo la seva 
col·laboració així com la dedicació desin-
teressada de tots els professors i de tots els 
socis que ens suggereixen noves propostes 
per tal de millorar el nostre Centre.
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Finalment, us vull demanar a tots els que 
esteu vinculats al Centre Lleidatà que feu 
noves propostes sobre les activitats que 
podríem introduir-hi, per tal d’atreure so-
cis més joves i noves Institucions. La pre-
tensió de la Junta de Govern és omplir les 
nostres dependències als matins per tal de 
fer més viable el Centre.

Acabo, enviant-vos una cordial salutació.

El President,
Jesús Escales i Barbal
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Començant per l’esquerra:
Jesús Escales, President del CCLL
Josep Mª Satorres, Secretari del CCLL
Rafel Gutierrrez, Vocal del CCLL
Ana Grau, Comptadora del CCLL
Joan Miquel Peguera, Vocal del CCLL
Joana Novau, Vicepresidenta 3a del CCLL i responsable de cultura
Ferran Espuñes, Vicepresident 

Montserrat Higuera, Consell Consultiu
Antoni Mª Badia, Vicepresident 2n
Mª Mercè Plans, Vicesecretària
Antoni Miquel Puigdemasa, Vocal
Climent Llorens, Tresorer del CCLL
Miquel Àngel Gento, Consell Consultiu
(Van excusar la seva assistència els membres vocals Roger Mestre 
i Josep Carles)
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OLIANA  

Descobreix el casc antic d’Oliana. 

Comencem la nostra ruta a la Plaça Mn 
Albert Vives, creu de Sant Jordi 1985. Un 
cop entrem al carrer Major, a l’esquerra hi 
veurem una placa d’homenatge a la paret 
de la casa natal de Mn Albert Vives i Mir, 
olianès i estudiós de la història de l’art, 
compositor, canonge i organista de la ca-
tedral d’Urgell, primer director i impulsor 
del Museu Diocesà. De Mn. Albert Vi-
ves cal destacar-ne la seva vessant poèti-
ca i musical, la seva producció poètica 
s’expressà en la lletra de molts “goigs” de 
parròquies pirinenques.

Just al davant s’enfila recte i pendent el 
Carrer Major fins a acabar a la parròquia 
de Sant Andreu. Des d’on som ara en po-
dem veure el campanar. Des dels seus ini-
cis el carrer Major ha acollit alguns dels 
emplaçaments més emblemàtics d’Oliana, 
com la casa del campaner, la casa del ban-
doler Ros d’Eroles, algun escorxador, un 
forn de xocolata, l’Ajuntament i fins i tot 
una presó.
Una mica més endavant a mà dreta trobem 
el baixador de la font, les escales ens por-
ten fins a la font de la Vila que veurem a 
l’acabar la ruta. Aquest baixador havia es-
tat una de les portes d’entrada a Oliana en 
època medieval, quan Oliana era una vila 
closa.
Continuem pujant el carrer Major i també 
a mà dreta trobarem un dels edificis que 
conserva restes de la façana original. És 
Ca l’Ampera i a la seva façana, hi veureu 
restes de rajoles de ceràmica.
Més amunt, a mà esquerra trobem un altre 
dels accessos al carrer Major. El Portalet 
és un pas en forma de cobert que per unes 
escales comunica amb el Vall de Dalt que 

de forma paral·lela al Carrer Major tanca-
va en temps medieval el poble per llevant, 
de la mateixa manera que ho feia el Vall de 
Baix per ponent.
Poc més amunt del Portalet, a la dreta del 
carrer trobem Cal Tina, que fou la casa 
natal de Ramon Vilana Perles, secretari 
de l’Arxiduc Carles d’Àustria (1706), no-
menat per aquest, marquès de Rialb.
Uns metres més amunt de Cal Tina, el ca-
rrer Major fa un gir discret, i a l’esquerra, a 
la paret hi ha la capelleta dedicada a Sant 
Antoni. Abans que el carrer Major pas-
sés a anomenar-se així, la font de la Vila i 
l’església parroquial de Sant Andreu esta-
ven unides per dos carrers consecutius, el 
de Sant Antoni i el carrer de la Font.

ALT URGELL



Butlletí informatiu • abril 2017 • 10COMARQUES

Continuem i també a l’esquerra, on ara 
s’eixampla la vorera, s’hi trobava fins als 
anys 70 la presó, avui transformada i assi-
milada per una nova construcció. En una 
cita del diccionari Geogràfic-Enciclopèdic 
se’ns adverteix que la presó era “(...) más 
bien una mazmorra, más propia para fieras 
que para hombres”.
Ja al capdamunt del carrer Major, al prin-
cipi del planer carrer Cavallers, ens rep 
l’església parroquial de Sant Andreu, 
bastida sobre les restes d’una capella 
romànica més petita. L’actual, amb faça-
na d’estil barroc clàssic, va ser construï-
da entre els anys 1621 i 1628. Destaca el 
campanar, que es va acabar el 1778, cons-
truït sobre una antiga torre de defensa. Hi 
podem veure un rellotge de números, un 
coronament de pedres cantoneres treballa-
des i una cara escolpida que mira a ponent.
Si pugem uns metres pel carrer de la Torre, 
a la façana de l’església que ens queda a la 
dreta hi podrem observar una petita fines-
tra romànica que es conservà, possible-
ment, del primer temple ubicat en aquest 
indret.

Deixem el carrer de la Torre  i passem per 
un pas embigat que s’enfila cap a l’edifici 
de la rectoria que ens queda al davant. A la 
nostra dreta ens queda l’edifici del convent 
de les monges de la Sagrada Família, es-
tablertes a Oliana l’any 1856 fins a mitjan 
dels anys 90 del segle XX, quan cessà la 
seva activitat docent. Aquest mateix edifici 
va ser un antic hospital, que ja apareixia 
citat en papers del segle XV.
A partir d’aquí, deixem el carrer que puja 
i, per la dreta, sortim a un pati que fa bal-
có, des d’on podrem gaudir d’una bona i 
propera perspectiva del campanar. Tot se-
guit baixarem per les escales de les mon-
ges, creuarem el carrer de la Torre, passant 
a fregar la base del campanar i finalment, 
sortirem al carrer dels Dolors, ja en ple 
nucli antic d’Oliana. Seguirem cap a la 
dreta, deixant enrere una altra bona vista 
del capdamunt del campanar. Anem pel ca-
rrer dels Dolors. Just on es fa més estret, a 
l’esquerra, hi havia l’antiga capella de la 
Mare de Déu dels Dolors, avui transforma-
da i sense cap element arquitectònic que 
ens la mostri.

Arribem al peu del carrer dels Dolors i tro-
bem el carrer Cavallers, que hem deixat a 
l’alçada de l’església. L’agafem cap a la 
dreta. Més endavant, a la dreta, hi veurem 
la façana que es conserva de Cal Valls, 
l’edifici medieval més important d’Oliana, 
amb forjats a les finestres i balcons. Al da-
vant hi tenim les úniques restes de Cal So-
lans, una altra casa important, de la qual 
només resta el marc de pedra de la porta i 
l’escut dels Solans.

Tornem enrere pel carrer Cavallers. Dei-
xem a l’esquerra el carrer dels Dolors, per 
on hem vingut, i pel pas de la dreta, que 
fa revolt, sortim a l’elevada plaça del Lle-
doner, suportada per una part de la mura-
lla medieval i arreglada de tal manera que 
és un excel·lent mirador de l’horta que va 

ALT URGELL
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fins al costat del riu Segre, les serres que 
envolten Oliana i els pobles veïns de Pe-
ramola, Tragó i Nuncarga. Un cop admira-
des les vistes, ens girem i veurem la façana 
de l’antiga Casa de la Vila, amb l’escut 
d’Oliana al dintell, format per una O i una 
olivera flanquejant l’aspa de Sant Andreu, 
patró de la vila. 
Deixem la Casa de la Vila a la dreta i els 
porxos –els únics d’Oliana- i enfilem el ca-
rrer Nou fins al final que fa baixada. Con-
tinuem a la dreta i trobem el carrer del Vall 
de Baix, amb eres i corrals. Molt a prop 
del principi tornem a girar, aquesta vegada 
a l’esquerra i agafem el baixador del Pou 
del Gel, que ens porta al riu de la Flor, ja 
fora del casc urbà. Al final de la baixada se-
guim cap a l’esquerra, riu amunt si hi baixa 
aigua,  i arribarem en cinc minuts fins al 
Pou del Gel, una construcció del segle 
XVIII destinada a la conservació del gel 
que a l’hivern era extret d’unes basses fe-
tes prop del riu de la Flor i guardat dins del 
pou. El pou ha estat condicionat per poder 
rebre visites, per això es va construir un 
pas lateral des d’on s’accedeix a l’interior 
i que compta amb una exposició que expli-

ca com es desenvolupava l’activitat al Pou 
del Gel.

Seguim pel Vall de Baix fins trobar la ca-
rretera que travessa el poble i a mà dre-
ta, en una petita placeta que la separa de 

la carretera hi trobem la Font de la Vila, 
l’últim punt del recorregut. És una font 
molt freqüentada tant per la gent d’Oliana 
com pels viatgers. En són característics els 
antics caps de pedra per on raja l’aigua. 
Els caps de les puntes són obres modernes 
dels 90 i 2000. Per l’obertura feta al mur 
de la font, hi podem veure el tram inicial 
de la mina que va a buscar l’aigua una cin-
quantena de metres endins. A la dreta de 
la font, hi podem veure un arc cegat, part 
de l’arcada que donava pas a un cóm late-
ral que complia una funció molt important 
uns anys enrere, ja que servia d’abeurador 
dels animals que arrossegaven les tartanes 
i viatgers que passaven per Oliana.
Acabem aquesta ruta fent un tastet d’aigua 
de la font i reposant a l’ombra dels arbres 
de la placeta.
Esperem que hagueu gaudit d’aquest 
recorregut pel casc antic d’Oliana!

Ajuntament d’Oliana

ALT URGELL
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LA COMA I LA PEDRA

El municipi de la Coma i la Pedra està 
situat a l’extrem nord de la Comar-

ca del Solsonès entre la Serra de Port del 
Comte i la Serra del Verd, dins de la Vall 
de Lord, amb una superfície de 60,7 Km2 
on predominen els boscos i els prats, (com 
el Prat de Bessies o Prat Formiu), amb 
el naixement del riu Cardener, o la font 
d’aigües sulfuroses de la Puda. Compta 
amb un important patrimoni cultural i lú-
dic, atès les nombroses esglésies romàni-
ques i  l’estació d’esquí de Port del Comte, 
que paral·lelament ens dóna una oferta tu-
rística molt important a nivell d’activitats 
d’aventura, quads, camp de golf etc...
La major part de la població viu del turis-
me (sector serveis) i, també, de la rama-
deria.
Dins del municipi destaquen, aproxima-
dament, unes 83 masies, escampades per 
tot el terme, el nucli antic de la Coma to-
talment rehabilitat, on viu bona par de la 
població i on es centren la majoria de ser-
veis, la Pedra on actualment hi viuen unes 

COMARQUES

EL SOLSONÈS

Les Fonts del Cardaner
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8 famílies, tot i que antigament havia estat 
la zona més poblada de la Vall de Lord, i la 
urbanització de Port del Comte, construïda 
ara fa uns 30 anys, on actualment i, atès el 
bon funcionament de l’estació d’esquí, re-
sideixen bastants famílies durant tot l’any, 
essent un dels principals motors econò-
mics de la Comarca del Solsonès.
Com podeu començar a intuir el municipi 
de la Coma i la Pedra és un bon indret per 
visitar, hi podeu trobar molta varietat: des 
de la tranquil·litat de la muntanya i el seu 
entorn natural, a esports com l’esquí, cami-
nades, rutes BTT, parapent, rutes de 4x4, 
zones de pícnic per gaudir amb la família 
i els amics i una gran oferta gastronòmica 
amb plats i productes típics de la zona.
Des del grup de persones que formem part 
d’aquest Ajuntament i tots els habitants 
que dia a dia i, amb molt d’esforç, treba-
llem per tirar-lo endavant, volem animar-
vos que ens visiteu. Sereu molt benvinguts.

Marc Escarré i Sala

Alcalde

COMARQUES

EL SOLSONÈS
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MONTGAI

El terme municipal de Montgai és si-
tuat a la vall baixa del Sió, a banda i 

banda del riu, entre la serra de Bellmunt 
a migdia i el peu de la serra de Montclar 
a tramuntana. És situat entre els municipis 
de Preixens a llevant, Foradada al nord-est, 
Cubells a tramuntana i a ponent, Bellcaire 
d’Urgell al sud-oest, i Bellmunt, Penelles i 
l’enclavament de Torretosquella (del mu-
nicipi urgellenc de Castellserà), a migdia.
El terme és regat pel Sió, poc cabalós, i per 
sèquies del canal d’Urgell, com la Sèquia 
Primera i la Petita. Algunes partides del ter-
me són el Tossal Roig (348 m), les Planes, 
Meravella, Caubera, el Mangela, l’Hortet, 
el Salt, la Fita Alta, l’Abella, Perallonga, 
Barrulles, Molinero, Vilars i les Quadres.
El municipi comprèn el poble de Montgai, 
cap del terme, i el de Butsènit d’Urgell. 
Per aquests pobles passa la carretera local 
d’Agramunt a Balaguer; de Montgai ma-
teix surt la carretera cap a Cubells, on en-
llaça amb la C-26 entre Balaguer i Artesa 
de Segre, i la que va a Bellmunt d’Urgell.

Tenim com a tradició fer la Matança del 
Porc. Us adjuntem algunes fotografies 
d’aquesta 34a edició.
També us informem que el proper 30 
d’abril se celebrarà la IX edició de “net, 
Fira del Sabó” i la II edició de la Marxa 
Baix Sió.

COMARQUES

LA NOGUERA
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MONTSEC

20 ANYS D’ASTRONOMIA AL MONTSEC, 
L’EMBRIÓ DEL PARC ASTRONÒMIC 

Aquest mes de març es commemoren 
els 20 anys de la primera vegada que 

un grup d’aficionats a l’astronomia es va-
ren trobar a la falda del Montsec per fer 
observacions del cometa Hale-Bopp.
D’aquella trobada en va sorgir l’Associació 
Astronòmica Josep Mª Esteve-Montsec i 
la construcció dels vuit primers observa-
toris amb els seus corresponents telescopis 
a l’entorn de la masia de turisme rural Cal 
Macierol d’Àger.
Amb el temps, aquell grup inicial ha anat 
creixent amb molts més observatoris i va  
ajudar a impulsar la construcció del Parc 
Astronòmic Montsec (PAM) i a la posterior 
obtenció de la Certificació Starlight,fets 
tots ells que han convertit el Montsec en 
lloc de referència mundial en el camp  de 
l’astronomia, tant per a científics, com per 
a aficionats, com per a públic familiar i ge-
neral.

Cada setmana es reuneixen sistemàtica-
ment molts aficionats per gaudir del cel 
fosc del Montsec. Uns per fer observa-
cions, d’altres. astrofotografía i d’altres. 
recerca. En aquestes trobades, també hi 
participen familiars i amics que gaudeixen 
de l’entorn natural, cultural, d’oci i gas-
tronòmic del Montsec.
Els actes de commemoració van tenir lloc 
el 25 de març a la Masia de Cal Macierol, 
Camí de l’Observatori Km. 2,5 d’Àger.

COMARQUES

LA NOGUERA
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TORNABOUS  

Us presentem el municipi de Tornabous 
que s’assenta a la zona plana de la co-

marca de l’Urgell. Tornabous és el cap del 
municipi i el terme comprèn els agregats 
de la Guàrdia i el Tarròs. Al seu paisatge 
predomina la tonalitat verda fruit de la 
gran varietat d’arbres fruiters que té el mu-
nicipi. Terra de personatges tan il·lustres 
com el president Lluís Companys,  i Sal-
vador Seguí, el Noi del Sucre. En aquests 
moments el municipi disposa d’un Centre 
d’Interpretació Lluís Companys, un espai 
destinat a una exposició permanent dedi-
cada a la figura, obra i època de Companys.
El municipi també compta amb un dels 
jaciments més importants per conèixer la 
cultura i la història dels ibers, el poblat ibè-
ric del Molí d’Espígol.

L’URGELL
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Per la seva situació i comunicacions 
naturals, la Vall d’Aran és un territori 

de característiques gascones, amb un po-
blament mig celta mig basc, com han de-
mostrat la seva toponímia i les troballes 
arqueològiques fetes a la vall i a les seves 
rodalies. 
Per trobar referències històriques de la 
Vall hem de remuntar-nos al segle III, on 
Polibi, historiador romà, dóna referències 
d’una tribu pirenaica anomenada “Areno-
sis”. L’any 76 abans de J.C., el gran Pom-
peyo annexiona per Roma l’Alta Vall del 
Garona amb capital a St. Bertran de Com-
minges. 
Durant el segle X la Vall pertany al Comtat 
de Comminges fins a arribar a l’any 1175 
quan Alfons II d’Aragó assegura la pro-
tecció o annexió de la Vall d’Aran amb el 
tractat de  l’Emparança. L’any 1192 hi ha 
referències de la construcció de l’hospital 
de Vielha per donar sopluig als viatgers. 
Amb l’arribada de Jaume I el Conquista-
dor es produeix una forta influència de la 
corona d’Aragó a la Vall i assegura als ara-
nesos protecció i dret real amb el tractat de 

Corbeil (1258) amb la monarquia france-
sa, fins i tot el Rei Jaume arriba a passar 
uns quants dies a la Vall (1265) durant els 
quals concedeix als aranesos el privilegi 
del lliure trànsit. 
Comencen les invasions; l’any 1283 les 
tropes franceses conquereixen la Vall fins 
a l’any 1312; després d’una llarga pugna 
diplomàtica es produeix un referèndum 
històric popular per la història de la Vall 
d’Aran: els aranesos, per esclafant majo-

ria, desitgen la seva reincorporació a la co-
rona d’Aragó. En agraïment el Rei Jaume 
II amb data 
26-9-1313 els concedeix el privilegi de 
la “QUERIMONIA”, carta jurídica fona-
mental a la vida aranesa durant 500 anys. 
Arribem al regnat de Felip V que no inclou 
la Vall al Decret de Nova Planta pel qual se 
suprimeixen tots els furs catalans (1716) i 
fins i tot dispensa  la Vall de l’ús del Paper 

VIELHA E MIJARAN
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Segellat. Part de la invasió napoleònica es 
produeix pel port de Vielha (1810) i Napo-
leó incorpora la Vall dins del Departament 
Francès de la “Haute Garonne” i és retor-
nat a la corona espanyola durant el regnat 
a França de Lluís XVIII (1815).

La construcció del túnel de Vielha, 
d’excepcional envergadura en aquella èpo-
ca, forma part, sense cap dubte, de la his-
tòria de la Vall, territori que durant llargs 
períodes hivernals quedava incomunicat 
de la resta d’Espanya. L’any 1832 engin-
yers francesos projecten el primer túnel 
que no va ser inaugurat fins a  l’any 1948 
rebent la circulació normal l’any 1965 i ac-
tualment en trànsit de modernització. 
En l’actualitat, amb l’arribada de  
l’autonomia de Catalunya, la Generalitat 
torna els privilegis i furs aconseguits pels 
aranesos. Així, amb l’elecció d’un “sín-
dic”, representant del  parlament català i 
l’oficialització de la llengua aranesa, es 
marca de forma ben clara la significació de 
la importància de la Vall d’Aran.

VIELHA E MIJARAN
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Enguany celebrem la 4a edició de la 
Caminada de la Marinada el proper 

2 d’abril de 2017. Amb  uns 700 inscrits, 
aquesta caminada pretén ser un referent 
al municipi, que amb un recorregut de 32 
km i un recorregut curt de 17 km, enllaça 
tots els nuclis agregats de Sant Guim de 
Freixenet. Així doncs els caminadors/es 
podran gaudir del nostre patrimoni natural 
i historicoartístic, podent visitar les esglé-
sies, punts d’interès i admirar aquest pai-
satge tan preuat que tenim a la Segarra.
Creiem que a part de promoure l’esport 
dins el nucli, també fomentem el coneixe-
ment del nostre municipi. 
La sortida i arribada s’efectuarà des del 
Centre d’Interpretació Turístic a les 7.30h, 
un espai on, a part de donar a conèixer el 
nostre terme, s’hi ofereixen els productes 
de proximitat de la nostra comarca.
Més informació a:
www.caminadadelamarinada.wordpress.
com 
FacebookCaminada De La Marinada 
Twitter @CamDeLaMarinada

LA SEGARRA

Fotografies de la Caminada de la Marinada de l’any 2016
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Dissabte 28 de gener de 2017

Assemblea General Ordinària (28·01·17)
El Secretari, Josep Mª Satorres, el President, Jesús 

Escales i el Tresorer, Climent LLorens

Assemblea General Ordinària (28·01·17)
El Tresorer, Climent Llorens, el President, Jesús 

Escales i el Secretari, Josep Mª Satorres

Assemblea General Ordinària (28·01·17)
El Secretari, Josep Mª Satorres, el President, Jesús 

Escales i el Tresorer, Climent LLorens

Assemblea General Ordinària (28·01·17)
Socis assistents a l’acte
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CULTURA
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ACTIVITATS CULTURALS
GENER-MARÇ 2017 

GENER 2017

Dia 3
Grup Claror
Tertúlia: “Ocupes”

Dia 8
Actuació musical
Espectacle: Concurs 1,2,3, la història interminable

Dia 10
Grup Claror
Tertúlia: “Acumulació de capital”

Dia12
Conferència
“Mercè Rodoreda. Entre  l’amor i la vida”
Ponent: Maria Bonafont Gimenez
Presentació a càrrec del membre de la Junta de 
Govern del CCLL, Pere Rubies
Benvinguda i salutació a càrrec del President del 
CCLL, Jesús Escales

Dia 13
Sessions Descoberta Lectora
Passejades literàries: “L’encís de les històries i 
dels seus personatges” Per Joana-Alba Cercós
Tema: “Poesia que volia ser cançó”

Dia 16
Conferència
Acte organitzat pel Cercle Català d’Història
“Cartografia, arqueologia i noves tecnologies 
redescobreixen el Port de Pals a l’antiga Radio 
Liberty”
Ponents: Eva Sans i Joaquim Ullan, membres del 
CCH
Benvinguda i salutació a càrrec del President del 
CCLL, Jesús Escales

Dia 17
Grup Claror
Tertúlia: “Canvi climàtic. A qui interessa?”

Parlem de salut
“Com reforçar les defenses quan es repeteixen 
les infeccions respiratòries: refredats, bronquitis, 
pneumònies, asma…”
Professional: Eulàlia Torrelles, metgessa 
homeòpata

Dia 19
Tertúlies filosòfiques
“El problema del mal”
Professor: Mariano Royo

Presentació llibre
“SISI, una emperadriu singular, una reina 
exemplar” Autor: Josep Mª Vilarrubia
Presentació a càrrec de la responsable de cultura 
del CCLL, Joana Novau

Dia 22
Dinar amb ball amb música en viu

Dia 24
Grup Claror
Tertúlia: “Fronteres, tancades o obertes?”

Dia 26
Presentació llibre
“Memòria de la felicitat perduda”
Ponent: Matxicot i amics retrobats
Presentació a càrrec de la responsable de cultura 
del CCLL, Joana Novau

Dia 28
Assemblea General Ordinària
Es convoca a tots els socis a les 17:30 hores a la 
Sala Bar-Cafeteria del Centre Comarcal Lleidatà 
per assistir a l’Assemblea General Ordinària 
anual

Dia 29
Teatre
Títol: “Mans quietes”
Autor: Piti Español
Direcció: Felip Arnau
A càrrec de: Teatroupe 
Coordinació: Josep Carles i Pere Basté
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Dia 31
Sortida cultural 
Visita guiada al Museu Cau Ferrat, fundat per 
Santiago Rusiñol i a l’Exposició “Ramon Casas, la 
modernitat anhelada” al Museu Maricel
Lloc: Sitges. Edifici Miramar, (Carrer Davallada 
número12, 3a planta)

Grup Claror
Tertúlia: “El futur de Catalunya”

FEBRER 2017

Dia 3
Sessions descoberta  lectora
Passejades literàries:
“L’encís de les històries i dels seus personatges”, 
per Joana-Alba Cercós
Tema: “A la recerca del temps perdut” de Marcel 
Proust

Dia 7
Grup Claror
Tertúlia: “Divorci o separació?”

Dia 10
Racó poètic dels divendres
Roda de poesia oberta per a tothom
Coordinació a càrrec de la poetessa Anna Mª Vintró 
i el professor de lingüística, Ramon Ripoll

Dia 14
Grup Claror
Tertúlia: “Barcelona per als vianants o per a les 
rodes?”

Conferència
“El Museu diocesà comarcal de Lleida: Les obres 
d’art que ens volen prendre”
Ponent: Jaume Manel Oronich, expaer en cap 
de Lleida. Presentació a càrrec del President del 
CCLL, Jesús Escales

Dia 16
Tertúlies filosòfiques
“El problema de l’optimisme”
Professor: Mariano Royo

Conferència
“La història del calendari”
Ponent: Ramon Ripoll, professor de lingüística
Presentació a càrrec del President del CCLL, Jesús 
Escales

Dia 21
Grup Claror
Tertúlia: “Creació o evolució”

Parlem de salut?
“Quan el cap crida l’atenció: com abordar una 
patologia des d’una perspectiva global” 
Professional: Josep M. Charles, fisioterapeuta, 
acupuntor i terapeuta de shiatsu

Dia 23
Conferència 
“El cas dels catalans”
Ponents: Agustí Soler, historiador i Jaume Manel 
Oronich, expaer en cap de Lleida. Presentació a 
càrrec del President del CCLL, Jesús Escales

Dia 24
Racó poètic dels divendres
Roda de poesia oberta per a tothom.
Coordinació a càrrec de la poetessa Anna Mª Vintró 
i el professor de lingüística, Ramon Ripoll

Dia 26
Gran Festa de Carnestoltes amb música en viu 
amb el teclista i cantant Juan Carlos Benzal

Dia 28
Sortida cultural per Barcelona
Visita guiada a la Bilioteca Arús

Grup Claror
Tertúlia: “Hi ha paradisos fiscals?”

Conferència
“La influència de la Mediterrània en l’obra de 
Marguerite Yourcenar”
Ponent: Montserrat Gallart, Doctora en Filologia  
Presentació a càrrec de la responsable de cultura 
del CCLL, Joana Novau
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MARÇ 2017

Dia3
Sessions descoberta  lectora             
Passejades literàries:
“L’encís de les històries i delsseuspersonatges”, per 
Joana-Alba Cercós
Tema: “Les veus del Pamano, de Jaume Cabré”

Dia5
Teatre
“No et vesteixis per sopar”
Autor: Marc Camoletti
Direcció: Mª Dolors Camprubi i Jordi Corrius
A càrrec de: Grup de Teatre Les Corts
Coordinació: Josep Carles i Pere Basté

Dia 7
Grup Claror
Tertúlia: “Política o repressió judicial?”

Dia 9
Conferència
“Maneres per ser més feliç” Ponent: Marcel Mañé, 
Doctor enginyer industrial. Presentació a càrrec del 
President del CCLL, Jesús Escales

Dia 10
Racó poètic dels divendres
Roda de poesia oberta per a tothom
Coordinació a càrrec de la poetessa Anna Mª Vintró 
i el professor de lingüística, Ramon Ripoll

Dia 12
Actuació musical
Espectacle: “Potser sí que vals”

Dia 14
Conferència
Acte organitzat pel Cercle Català d’Història.
“Cultura  i religió dels Ibers”
Ponent: Antoni Jaquernot, investigador i 
especialista en el món Iber
Presentació a càrrec del President del CCH, 
Joaquim Ullan

Dia 16
Presentació llibre
“Veinte novelas del siglo XX”
Els grans canvis en valors o en actituds que veiem 
al segle XXI vénen del XX i es reflecteixen molt 
clarament a les seves millors novel·les. El llibre 
les torna a llegir amb perspectiva suficient com per 
veure què som, o quin futur ens espera
Autor: Mariano Royo. Filòsof 
Presentació a càrrec del President del CCLL, J. 
Escales

Dia 19
Dinar amb ball amb música en viu

Dia 21
Grup Claror
Tertúlia: “Religió i/o cultura?”

Parlem de salut
“Relacions tòxiques, què hi pinto jo?” 
Professional: M. Dolors Pallarès, psicòloga

Dia 23
Tertúlies filosòfiques
“La identitat personal”
Professor: Mariano Royo

Presentació llibre
“El Càtar proscrit”
Autor: Jaume Clotet 
Presentació a càrrec de Roger Mestre, responsable 
de relacions amb les Cases Regionals d’altres 
Comunitats Autònomes a Catalunya i membre de la 
Junta de Govern del Centre Comarcal Lleidatà

Dia 24
Racó poètic dels divendres
Roda de poesia oberta per a tothom
Coordinació a càrrec de la poetessa Anna Mª Vintró 
i el professor de lingüística, Ramon Ripoll

Dia 26
Actuació musical
Concert dels Acordionistes del CCLL i dansaires

Dia 28
Grup Claror
Tertúlia: “I del Corredor Mediterràni, què?”
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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.

FEBRER 2017

Dia 10
Roda de poesia oberta per a tothom. 
Coordinació a càrrec de la poetessa Anna Mª 
Vintró i el professor de lingüística, Ramon 
Ripoll.

Dia 24
Roda de poesia oberta per a tothom. 
Coordinació a càrrec de la poetessa Anna Mª 
Vintró i el professor de lingüística, Ramon 
Ripoll.

MARÇ 2017

Dia 10
Roda de poesia oberta per a tothom. 
Coordinació a càrrec de la poetessa Anna Mª 
Vintró i el professor de lingüística, Ramon 
Ripoll.

Dia 24
Roda de poesia oberta per a tothom. 
Coordinació a càrrec de la poetessa Anna Mª 
Vintró i el professor de lingüística, Ramon 
Ripoll.
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Roda de poesia oberta. Públic assistent. (10·02·17) Roda de poesia oberta. La poetessa Anna Mª Vintró i el 
professor de lingüística, Ramon Ripoll. (10·02·17)

Roda de poesia oberta. Vista general de l’acte. (10·02·17)

Roda de poesia oberta. Públic assistent. (24·02·17) Roda de poesia oberta.  Anna Mª Vintró, Ramon Ripoll i un 
participant. (24·02·17)

Roda de poesia oberta. Públic assistent. (24·03·17) Roda de poesia oberta. La poetessa Anna Mª Vintró i el 
professor de lingüística, Ramon Ripoll. (24·03·17)

Roda de poesia oberta. Públic assistent. (10·03·17)
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Cartografia, arqueologia i noves tecnologies redescobreixen 
el Port de Pals a l’antiga Radio Liberty. (16·01·17) Jesús Escales i 
Teresa Maria Pitarch, Presidenta de l’Institut Català de les Dones.

CONFERÈNCIES

Mercè Rodoreda. Entre l’amor i la vida. (12·01·17) El 
President del CCL, Jesús Escales, el membre de la Junta de 
Govern del CCLL, Pere Rubies i la conferenciant, Maria Bonafont.

Mercè Rodoreda. Entre l’amor i la vida. (12·01·17) El 
President del CCL, Jesús Escales, el membre de la Junta de 
Govern del CCLL, Pere Rubies i la conferenciant, Maria Bonafont.

El Museu diocesà Comarcal de Lleida: Les obres d’art que 
ens volen prendre (14·02·17) El Sr. Manel Oronich, en un 
moment de la conferència. 

El Museu diocesà Comarcal de Lleida: Les obres d’art que 
ens volen prendre (14·02·17) Públic assistent.

El Museu diocesà Comarcal de Lleida: Les obres d’art que 
ens volen prendre (14·02·17) Públic assistent.

Cartografia, arqueologia i noves tecnologies redescobreixen 
el Port de Pals a l’antiga Radio Liberty. (16·01·17) Eva Sanz, 
secretària del CCH i el President del CCH, Joaquim Ullan.

Cartografia, arqueologia i noves tecnologies redescobreixen 
el Port de Pals a l’antiga Radio Liberty. (16·01·17) Públic 
assistent a l’acte.

Cartografia, arqueologia i noves tecnologies redescobreixen 
el Port de Pals a l’antiga Radio Liberty. (16·01·17) Públic 
assistent a l’acte.
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La història del calendari (16·02·17) La responsable de cultura 
del CCLL, Joana Novau presentant l’acte i el ponent, Ramon 
Ripoll, professor de lingüística.

El cas dels catalans (23·02·17) La responsable de cultura del 
CCLL, Joana Novau presentant l’acte i els ponents Agustí Soler, 
Manel Oronich i Jordi Miravet.

El cas dels catalans (23·02·17)  Públic assistent.

La història del calendari (16·02·17) Vista general de l’acte.

El cas dels catalans (23·02·17)  Els tres conferenciants, Agustí 
Soler, Manel Oronich i Jordi Miravet.

La influència de la Mediterrània en l’obra de Marguerite 
Yourcenar (28·02·17) La responsable de cultura del CCLL, Joana 
Novau i la ponent, Montserrat Gallart, Doctora en Filologia.

La influència de la Mediterrània en l’obra de Marguerite 
Yourcenar (28·02·17) Públic assistent.

Maneres per ser més feliç (09·03·17) El ponent Marcel Mañé, 
en un moment de la conferència.
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“Cultura i religió dels Ibers”. Acte organitzat pel Cercle 
Català d’Història (CCH) (14·03·17) Vista general de l’acte.

“Cultura i religió dels Ibers”. Acte organitzat pel Cercle 
Català d’Història (CCH) (14·03·17) El President del CCH, 
Joaquim Ullan, encarregat de presentar l’acte i el ponent Antoni 
Jaquernot.

“Cultura i religió dels Ibers”. Acte organitzat pel Cercle 
Català d’Història (CCH) (14·03·17) Públic assistent.

“Cultura i religió dels Ibers”. Acte organitzat pel Cercle 
Català d’Història (CCH) (14·03·17) Públic assistent.
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Sisi, una emperadriu singular, una reina, Josep Mª Vilarrubia 
(19·01·17) Públic assistent.

PRESENTACIÓ DE LLIBRES / REVISTES

Sisi, una emperadriu singular, una reina, Josep Mª Vilarrubia 
(19·01·17) Joana Novau i l’autor del llibre, Josep Mª Vilarrubia.

Memòria de la felicitat perduda, Matxicot (26·01·17) Joana 
Novau, donant la benvinguda a l’acte.

Memòria de la felicitat perduda, Matxicot (26·01·17) L’autor 
Matxicot al mig dels seus dos amics.

Memòria de la felicitat perduda, Matxicot (26·01·17) Públic 
assistent a l’acte.

Memòria de la felicitat perduda, Matxicot (26·01·17)
L’autor Matxicot al centre de la taula i al voltant els seus amics 
col·laboradors.
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El Càtar proscrit, Jaume Clotet  (23·03·17) Públic assistent.El Càtar proscrit, Jaume Clotet  (23·03·17) El President del CCLL 
Jesús Escales, donant la benvinguda a l’acte. Al seu costat, l’autor del 
llibre Jaume Clotet i l’encarregat de presentar l’acte, membre de la 
Junta de Govern del CCLL, Roger Mestre.

El Càtar proscrit, Jaume Clotet  (23·03·17) L’autor del llibre 
Jaume Clotet i l’encarregat de presentar l’acte, membre de la Junta 
de Govern del CCLL, Roger Mestre.

Veinte novelas dels s.XX, Mariano Royo (16·03·17) El President 
del CCLL, Jesús Escales i l’autor del llibre i professor de filosofía al 
CCLL, Mariano Royo.
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  LA IDENTITAT PERSONAL

Espontàniament pensem que la identitat 
és una i inamovible. Crec que això 

és un dels resultats de la nostra educació 
platònica, que coincideix amb el que diu el 
nostre carnet d’identitat: Nom i cognoms, 
data i lloc de naixement, nom dels pares i 
domicili i foto de la cara.  Tot plegat reduït 
a un número: una identitat administrativa, 
policíaca, de control. És evident, en canvi, 
que no som números. Ni tan sols a la 
presó. Les formigues sí, perquè són còpies 
idèntiques, intercanviables.   
La identitat humana és única: jo sóc jo. 
Només sóc igual a mi mateix. Som únics, 
irrepetibles, inconfusibles. No solament 
entre els 7.000 milions d’éssers humans 
del món, sinó entre tots els éssers humans 
que han existit i existiran. La nostra cara, 
la nostra petjada digital és, només, una 
prova. Aquesta irrepetibilitat també ens 
diu que som humans. 
Però qui, o què sóc? Es pot analitzar?  Com 
ens definim a nosaltres mateixos?
De cara als altres, a la societat, tenim el 
DNI: El nostre nom, juntament amb la foto 

i la petja, diu que som únics. Els cognoms, 
que som fills d’una determinada família. 
Coses inamovibles. El lloc de naixement 
no identifica tan sòlidament. Un pot haver 
nascut a Figueres i sentir-se francès, 
segurament si viu a Toulouse.  Per això es 
diu que som d’on hem fet el batxillerat:  és a 
l’adolescència quan es comença a plasmar 
la personalitat madura. Fins i tot hi ha la 
poda neural, una mena de reset parcial del 
cervell que facilita la superació de l’etapa 
infantil, i ens obre a la societat. És un pas 
de la identitat infantil a l’ adulta, un pas ple 
de turbulències i inestabilitats. La identitat, 
el qui sóc, s’estabilitzarà fins a cert grau, 
però mai del tot. Sempre es mantindrà 
certa confusió, i alguna flexibilitat.  
Però quan preguntem o ens pregunten qui 
som, no n’hi ha prou amb les respostes del 
DNI. Volem o volen saber algun contingut 
més. Alguns s’identifiquen primàriament 
amb la professió: sóc pintor, bomber, 
pagès. Altres amb l’estat civil: sóc solter, 
avi,  vidu ...  En algunes ocasions un es pot 
identificar amb l’estat emocional: sóc feliç, 
sóc una desgràcia, sóc contestatari, sóc 
positiu. Altres vegades amb allò que més 

ens importa: sóc del Barça, sóc navegant, 
sóc lector de novel·les, sóc d’un partit 
polític... Fins i tot ens podem identificar 
pels nostres problemes: sóc fumador, sóc 
minusvàlid, sóc un gandul, un borratxo ... 
En realitat som complexos, som moltes 
coses alhora, i també inacabats, podem 
ser més coses, podem canviar. També la 
cosa té graus: Jo sóc més gandul que tu, 
més català que ningú, etc... Es tracta d’una 
identitat valorativa, discutible, polèmica, 
de vegades insultant per als altres. 
La cosa es complica encara més quan diem: 
jo sóc molt home, molt dona. Si no es tracta 
d’una bravata, ens adonem que té a veure 
amb una qüestió biològica, com ser més 
alt o més baix: tots som “homo sapiens”, 
tots som de l’espècie humana. Quasi mai 
ho manifestem perquè és manifest. Però 
de vegades ho amaguem per dividir-nos o 
distingir-nos. 
Perquè, què ens identifica més, ser 
professor o ser home? La identitat de 
gènere ens determina molt més que ser 
ric o pobre, propietari o llogater, fort o 
dèbil, blanc o negre, amo o esclau. He triat 
aquests darrers exemples d’identificació 
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com a identitats que divideixen a tots els 
humans en dos grups, de tal forma que 
la idea il·lustrada que tots som iguals, 
l’hem de matisar: som iguals en drets, en 
oportunitats, en dignitat... però continuem 
dient: X és un escriptor japonès, o és una 
cantant negra. Les persones són diferents, 
tenim cultures diferents, llengües diferents, 
però no volem que això afecti, amb tota raó, 
els nostres drets,  les nostres oportunitats... 
Quan les constitucions democràtiques 
diuen que som iguals el que volen és que 
no hi hagi “estats” diferents: aristòcrates, 
clergues, poble, amb lleis i drets diferents. 
Era l’Antic Règim.  
El problema és com valorem personalment 
la nostra complexa i canviant identitat, 
com la vivim. Per exemple, què ens 
determina més, ser dona o ser català?  Ser 
homosexual o ser  del Barça? Ser espanyol 
o ser negre? ser catòlic o ateu? A banda  
que cal que socialment tots tinguem la 
mateixa dignitat i drets, emocionalment, 
èticament, actitudinalment podem 
caure molt fàcilment en el masclisme, 
en el racisme, en el etnicisme. O en el 
supremacisme o aristocratisme, que seria 

una forma de divisió o de menyspreu 
dels pobres, dels que van malvestits, 
dels analfabets, la púrria, els de barri, les 
“xonis”. Personalment m’agraden poc 
els acudits menyspreadors dels de camp, 
dels desarrapats, o dels cecs, de les sogres, 
dels negres... i no m’agraden en absolut 
els que se’n fumen dels deformes o dels 
deficients...
També cal parlar de les identitats que 
divideixen. Ser  del Madrid o del Barça, 
sembla que divideix molt, però divideix 
més ser fanàtic d’un equip o no ser-ho. 
Sembla que divideix molt ser blanc o 
negre, però és evident que divideix més ser 
ric o ser pobre, ser dirigent o dirigit.  
Però també les identitats ens solidaritzen: 
els professors, els pianistes, els banquers 
del tot el món s’entenen fàcilment. Siguin 
homes o dones, blancs o negres.
La identitat sexual és la més profunda. 
Abans que tot som homes o dones o 
homosexuals. És una divisió molt exigent. 
Quan aquesta identitat  s’oculta, o no s’ha 
descobert o es reprimeix o fins i tot es 
prohibeix o persegueix, el sofriment pot 

ser molt intens. I la injustícia, enorme.  És 
emocionant veure com els transsexuals 
busquen assemblar-se a la seva identitat de 
gènere, més profunda, més determinant.  
Convertir la identitat sexual en un insult 
(“maricón”, fill de puta, doneta, etc...)  ho 
trobo del més miserable. La consigna que 
s’ha vist a una publicitat en un autocar (Els 
nens tenen penis, les nenes tenen vulva) és 
una falsedat , però també és una ignorància 
volguda, és a dir,  és mala fe, un acte 
d’opressió, de supremacisme vergonyant.  

Mariano Royo

Professor de Filosofia
Coordinador de les Tertúlies Filosòfiques 
al Centre Comarcal Lleidatà
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BONA PRIMAVERA PER A
CONÈIXER HISTÒRIES!  

Tal i com ens assabenta Joan Amades, 
la primavera assenyala el desvetlla-

ment de la naturalesa després de la hi-
vernada. Els pobles clàssics, conseqüents 
amb aquesta idea de renaixement, feien 
començar l’any per la primavera. Arreu 
d’Europa, durant els mesos de febrer i 
març se celebren encara nombroses festes 
que simbolitzen la mort de l’any, vell i ca-
duc; en els mesos d’abril i maig, en canvi 
es festeja el reviscolament de les forces de 
la natura i el retorn de la vida.
“Els ocells tornen a cantar, la primavera 
acaba d’arribar”
“Si per l’abril sens tronar, ordi i blat no 
faltarà”

EL PARE BARTOMEU CASAUS I EL DIS-
CURS UNIVERSAL DE MOLINS DE REI

Acompanyo l’article amb la imatge de la 
portada del llibre de la Biblioteca del niño 
mexicano, Fray Bartolome de las Casas 
o la protección de los Indios. Em recorda 
un escrit on se’l considera un personatge 
històric, reconegut universalment com un 
dels precursors, en la teoria i en la pràctica 
de la defensa dels drets humans.
El Pare Bartomeu Casaus és conegut per 
haver denunciat els maltractaments i les 
vexacions que patien els indis en les te-
rres acabades de descobrir. Són moltes les 
referències que trobem a la seva figura al 
llarg del continent americà en places, mo-
numents i plaques. Els «conquistadors» no 
són ben vistos del tot perquè van escampar 
molta sang i van acabar amb moltes vides, 
per tal d’arrabassar tot l’or que tenien els 
aborígens americans. El Pare Bartomeu 
Casaus simbolitza tot el contrari: la defen-
sa i la veu que denunciava i clamava a fa-
vor del poble indià.
En un document a Internet, hi trobem: «La 
sesión de apertura de su causa de cano-
nización tendrá lugar en la antigua igle-

sia conventual de San Pablo de Sevilla el 
día 2 de octubre de este presente año de 
2002». A tot arreu el fan sevillà d’origen. 
Així s’ha escrit la història falsa que hem 
après. La memòria fonamenta els nostres 
orígens, la nostra identitat. Què passa quan 
una persona perd la seva memòria? Perd 

CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA 

Gravat amb una vista de Lleida s. XIX
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la seva identitat; no sap ni qui és. El nos-
tre historiador Jordi Bilbeny ens diu en un 
dels seus escrits: «nos ha llegado su firma 
(en México), se debe suponer que él sabia 
cómo se llamaba y es evidente que escribe 
Barthomeus Casaus, cuando firma como 
obispo de Chiapas de 1543 a 1550 (Casaus 
es un apellido catalán)».
El document per a la seva canonització por-
ta el títol: El incansable viajero inicia el ca-
mino, después de más de cinco siglos, hacia 
los altares, on trobem el paràgraf següent:
«Lo cortés, no quita lo valiente. Al clérigo 
Fray Bartolomé no le duelen prendas a la 
hora de denunciar las injusticias contra los 
indios por parte de los españoles, aunque 
se tratara de su propio padre. En su discur-
so de Molins de Rey del 12 de diciembre 
de 1519 encara el maltrato de aquellos se-
ducidos por la codicia de oro, las guerras 
y los repartimientos. [...] “y levantándo-
se mosior de Xevres y el gran chanciller 
y van al Rey con la orden y ceremonias 
susodichas y tornándose a sentar, dijo el 
chanciller al clérigo: “Mice Bartolomé, 
Su Majestad manda que habléis”. Enton-
ces el clérigo, quitando su bonete y hecha 

muy profunda reverencia, comenzó desta 
manera: “Muy alto y muy poderoso rey e 
señor: yo soy de los más antiguos que a las 
Indias pasaron y ha muchos años que estoy 
allá, en los cuales ha visto por mis ojos, 
no leído en historias que pudieran ser men-
tirosas, sino palpado, porque así lo diga, 
por mis manos, cometer en aquellas gentes  
mansas y pacíficas las mayores crueldades 
y más inhumanas que jamás nunca en ge-
neraciones por hombres crueles ni bárba-
ros irracionales se cometieron, y éstas sin 
ninguna causa ni razón, sino solamente por 
la cudicia, sed y hambre de oro insaciable 
de los nuestros. Estas han cometido por 
dos maneras: la una, por las guerras injus-
tas y crudelísimas que contra aquellos in-
dios que estaban sin perjuicio de nadie en 
sus casas seguros y tierras, donde no tie-
nen número las gentes, pueblos y naciones 
que han muerto; la otra, después de haber 
muerto a los senyores naturales y principa-
les personas, poniéndolos en servidumbre, 
repartiéndolos entre sí de ciento en ciento 
y de cincuenta en cincuenta, echándolos en 
las minas donde al cabo, con los increíbles 
trabajos que en sacar el oro padecen, todos 

mueren.. Dejo todas aquellas gentes, don-
de quiera hay españoles, pereciendo por 
estas dos maneras; y uno de los que a estas 
tiranías ayudaron ha sido mi padre mismo, 
aunque ya está fuera de ello. Viendo todo 
eso, yo me moví, no porque yo fuese mejor 
cristiano que otro, sino por una compasión 
natural y lastimosa que tuve de ver padecer 
tan grandes agravios e injusticias a gentes 
que nunca nos las merecieron”».
Sembla que un discurs tan important, que 
ha transcendit al llarg dels segles i sobre el 
qual trobem referències en llibres, estàtues, 
plaques o monuments d’arreu del món, 
hauríem de trobar-lo també a la plaça de la 
Creu, o a la de l’Església o en algun altre 
lloc de Molins de Rei, on es va pronunciar.
Com si fóssim robots humans de pel·lícules 
de ciència-ficció, ens han buidat el cervell i 
en el seu lloc ens han col·locat un xip amb 
altres dades. Per aquest motiu regna la con-
fusió mental en la nostra existència. Ens 
han malmès la nostra memòria històrica.
Josep Barba Raventós

Recerca de www.moliners.com
Font: Cercle Català d’Història

CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA 
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MOSSÉN MOGA I LA SEVA EXECUCIÓ

Castel Rodrigo escrigué al ministre 
Vadillo el 24 de juliol de 1715 sobre 
l‘empresonament i condemna a mort del 
diac Romon Moga.  Havia estat uns dels 
dirigents importants de tots dos Pallars 
i va continuar lluitant després de l‘Onze 
de Setembre, fins a la seva detenció. Atès 
que era un religiós, calia desposseir-lo dels 
atributs eclesiàstics abans de la seva exe-
cució. El bisbe de Barcelona i altres bisbes 
propers van presentar diverses excuses per 
a no estar-hi implicats. Fins que el capità 
general va obligar el bisbe d‘Urgell a ve-
nir a Barcelona i encarregar-se d‘aquesta 
feina. La comarca d‘Urgell sempre va es-
tar a favor de les constitucions catalanes, 
per això Felip V manà residir a Àvila el 
seu bisbe Julián Cano. A la mort d‘aquest, 
el 17 de gener de 1714, nomenaria un 
home de la seva total confiança: Simón 
de Guinda. Aquesta serà la persona que se 
n‘encarregaria d‘aquesta feina. Castel Ro-
drigo qualificava  Moga de: “Hombre de 
los más atroces y facinerosos de Cataluña, 
que ha sido uno de los más pérfidos suble-
vadores”

Transcripció de la carta sobre l‘execució 
de Ramon Moga:

“Señor mío. Con carta su fecha del 24 del 
pasado, participé a Vuestra Señoría, lo 
que se ofrecía con motivo de la Sentencia 
de muerte que fulminó el Juez del Breve  
Apostólico contra el Clérigo Diácono Ra-
ymundo Moga, por sus enormes delitos, 
y habiendo el Obispo de Urgel, hecho el 
día 30 de Julio la función de degradarle 
en la forma que se acostumbra, se ejecutó 
la Sentencia de Garrote el 3 del corriente 
Agosto.
Participo a Vuestra Señoría para que se 
sirva ponerlo en la Real Inteligencia de Su 
Majestad para su noticia. Guarde Dios a 
Vuestra Señoría muchos años como deseo.
Barcelona 7 de Agosto de 1715.
Beso la mano de Vuestra Señoría su mayor 
servidor
Don Francisco Pío de Saboya y Moura
y Castel Rodrigo
Señor Don Manuel Vadillo”

Antoni Muñoz i Josep Catà
Investigadors
Font: Cercle Català d’Història

CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA 
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ENLLAÇATS PER LA LLENGUA!  

M’alegro que aquest any els amics del 
Centre Comarcal Lleidatà vagin a 

visitar el meu poble, Elna.  
Em commou que sigui per visitar la ma-
ternitat. 
No fa gaire temps que s’ha fet famós 
aquest edifici, de fet durant anys els esde-
veniments que hi van tenir lloc restaren en 
l’oblit.
Només la recuperació de la memòria his-
tòrica i la voluntat d’unes persones han 
permès de revelar a tothom la història de 
la maternitat d’Elna. En temps de guerra 
es veu el pitjor de l’home, com alguns de 
vosaltres vau viure al moment de la batalla 
de l’Ebre. També al moment de la retira-
da en 1939, al camp de concentració es va 
veure el pitjor, quan davant la indiferència 
de les forces de l’ordre franceses es deixa-
ven morir catalans del sud i espanyols a la 
sorra de la platja d’Argelers. Però davant 
de l’horror i la misèria, una dona, Elisa-
beth Eidenbenz, va ensenyar el millor de 

la humanitat. Aquesta infermera suïssa va 
remoure cel i terra, amb perill de la seva 
vida, per salvar més de 600 nens, donant 
una lliçó d’humanisme, que malaurada-
ment encara el 2017 no tothom ha après... 
Visitant la maternitat i explicant la seva 
història fareu justícia i retreu el millor ho-
menatge a l’Elisabet.
El nom d’Elna ara estarà per sempre lli-
gat a la maternitat, però el poble té també 
altres motius de visites. Elna té més de 26 
segles d’història i  si les pedres poguessin 
parlar tindrien molt a dir. De fet pocs de 
vosaltres ho sabran (tampoc ho saben gai-
res dels meus conciutadans) però Elna té 
un fil comú amb Lleida. Efectivament Pere 
de Magarola i Fontanet, el 88èPresident de 
la Generalitat, va ser bisbe d’Elna abans 
de ser-ho de Lleida. Per seguir els seus 
passos us recomano de visitar la catedral i 
el claustre romànic, allà al recinte exterior 
passades les voltes podreu veure una pla-
ca commemorativa del setge de 1285 amb 
una descripció de Bernat Desclot bastant 
explicita. Passejant per la Vila d’Amunt 
podreu veure les muralles amb les portes 
de Cotlliure i de Sant Llorenç o tirant cap a 

la capella Sant Jordi descobrireu les ruïnes 
romanes.
No puc acabar sense dir-vos que, com ja 
bé sabeu, a Elna com a tot Catalunya Nord 
la salut de la nostra llengua és fràgil. Tot i 
així, encara trobareu catalanoparlants, com 
jo, que lluiten per mantenir-la viva. La mi-
llor ajuda que ens podreu donar és de par-
lar català amb naturalitat i no pas canviar 
al francès macarrònic o a l’espanyol (que 
tampoc s’entendrà) a la primera de torn.

Salut!

Vocal de la Junta dels Amics de la Bressola
Geoffroy Lourdou

AMICS DE LA BRESSOLA
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PARLEM DE SALUT, PRIMAVERA

Hem deixat enrere l’hivern i ,amb ell, 
les xerrades del “Parlem de salut”,del 

desembre:“Menopausa, segona primavera” 
a càrrec de l’Emma Albià, metgessa acu-
puntora, del gener “Com reforçar les defen-
ses quan es repeteixen les infeccions respi-
ratòries: refredats, bronquitis, pneumònies, 
asma...” a càrrec de l’Eulàlia Torrelles, met-
gessa homeòpata i ja al març per estrenar 
la primavera“Les relacions tòxiques, què hi 
pinto jo?”a càrrec de la M. Dolors Pallarès, 
psicòloga.
Ara a plena primavera el dia 25 d’abril, 
19h. “Com millorar l’equilibri, la memòria 
i l’escolta amb l’estimulació neurosenso-
rial auditiva”a càrrec de la Rosó Marcellès, 
farmacèutica i consultora Mètode Toma-
tis® i, Rosa Chacón, pràctica nivell 1 Mèto-
de Tomatis®. Elles dues exposaran com, a 
través de l’oïda, el cervell rep informació i 
estímuls a diferents estructures implicades 
en les capacitats motores, del llenguatge, la 

memòria, l’atenció i les emocions. Perquè 
aquestes funcions es poden veure alterades 
per diferents motius, i generen trastorns a 
la persona. I exposaran com el Mètode To-
matis®, basa el seu treball rehabilitador a 
recuperar la funcionalitat i potenciar aques-
tes capacitats, a través d’un entrenament 
auditiu amb música filtrada específica per 
conducció aèria i òssia.
El 16 de maig, 19h. “Cuidar la circula-
ció de la sang, la pell i la salut: pràctica 
d’automassatge i relaxació” a càrrec de 
Áurea Gómez, terapeuta manual. L’Áurea  
proposarà com cada any practicar in situ 
exercicis i automassatges que  faran sentir a 
les persones que hi participin d’allò més bé.
I per tancar el cicle del “Parlem de 
Salut”d’aquesta temporada el 20 de juny, 
19h. “Mares i pares: l’autoritat, cura o do-
mini?” Alba Domingo, psicòloga sistèmica 
exposarà les vicissituds quan les parelles 
lluiten pel poder i quan els pares o mares 
dominen els fills o les filles. També quan els 
fills o filles controlen els pares... I quan sura  
en l’aire la pregunta: “Qui mana a qui”? I, 
per tant, planteja la pregunta: Cal que algú 
mani en una família?

Tots temes de vital importància que donaran 
lloc al debat i a l‘intercanvi d’informació 
i coneixements. Una vegada més els con-
vido a participar al Parlem de salut!!! 
Com saben, es duen a terme mitjançant la 
col·laboració de l’equip de professionals 
d’Integral, centre mèdic i de salut i el 
Centre Comarcal Lleidatà on ens sentim 
tan acollits. Els hi esperem!!!

Coordinadora de “Parlem de salut?”
Integral, centre mèdic i de salut
Rosalina Sicart

INTEGRAL MÈDIC. PARLEM DE SALUT?
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INTEGRAL MÈDIC. PARLEM DE SALUT?

Reforçar les defenses quan es repeteixen les infeccions 
respiratòries: refredats, bronquitis, pneumònies, asma...
(17·01·17)
La metgessa homeòpata, Eulàlia Torrelles en plena xerrada.

Reforçar les defenses quan es repeteixen les infeccions 
respiratòries: refredats, bronquitis, pneumònies, asma...
(17·01·17)
Públic assistent.

Quan el cap crida l’atenció: com abordar una patologia des 
d’una perspectiva global (21·02·17)
El fisioterapeuta acupuntor i terapeuta de shiatsu, Josep M. Charles 
en plena xerrada.

Relacions tòxiques, què hi pinto jo? (21·03·17)
La psicòloga M. Dolors Pallarès en plena xerrada.

Relacions tòxiques, què hi pinto jo? (21·03·17)
Vista general de la xerrada.
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Classe de puntes al coixí
Alumnes a la classe de puntes al coixí amb la 
professora Montserrat Boqué

Classe de bijuteria
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

Coral Terra Ferma
Alumnes de la Coral Terra Ferma, amb el director 
Jordi Roma

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

Classe de francès
Alumnes a la classe de francès del professor Sr. 
Rouanet

Classe d’anglès
Alumnes de la classe d’anglès amb el professor 
Jesús Escales

Classe d’informàtica
Classe d’informàtica dels dimecres amb el 
professor Antoni Maria Badia

Classe d’informàtica
Dinar de cloenda del curs de les classes 
d’informàtica del professor Antoni Maria Badia

Classe d’informàtica
Dinar de cloenda del curs de les classes 
d’informàtica del professor Antoni Maria Badia
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Classe d’idiomes
Dinar de cloenda de curs de les classes del 
professor Jesús Escales

Coral Terra Ferma
Dinar de cloenda de curs de la coral Terra Ferma

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
Dinar de cloenda de curs de la coral Terra Ferma

Coral Terra Ferma
Dinar de cloenda de curs de la coral Terra Ferma

Grup Claror
Participants de les tertúlies Grup Claror

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

Classe d’idiomes
Dinar de cloenda de curs de les classes del 
professor Jesús Escales

Classe d’idiomes
Dinar de cloenda de curs de les classes del 
professor Jesús Escales

Classe d’idiomes
Dinar de cloenda de curs de les classes del 
professor Jesús Escales
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