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Benvolguts socis/es del Centre Lleidatà

Donat que als darrers butlletins esmentava 
totes les activitats que es realitzen al Cen-
tre Lleidatà i, ja que des d’aleshores, no 
s’ha produït cap canvi, per no reincidir en 
el tema, procuraré centrar la meva  inter-
venció en una iniciativa d’interès general i 
més transversal.
 El nostre Centre, com qualsevol altra en-
titat, està format per persones d’ideologies 
diverses, d’interessos diferents, amb in-
quietuds desiguals, amb divergències i dis-
crepàncies entre uns i altres, resumint, és 
una entitat plural com no podria ser d’altra 
manera. En tot cas, dins la pluralitat exis-
teix segurament un comú denominador: 
Un cert desencís de la pròpia existència , 
dit d’una altra manera, desig de plenitud. 
És per aquesta raó que seria convenient 
organitzar unes conferències-col·loqui 
impartides per experts en diferents espe-
cialitats per complaure i donar resposta a 
les diverses sensibilitats. Tots tenim neces-
sitat d’informació i de formació en dife-
rents camps i alhora tots tenim necessitat 

d’informar els altres i fins i tot posseïm un 
cert talent i unes condicions per ajudar el 
proïsme  i intentar resoldre els seus pro-
blemes. En definitiva, tots ens necessitem; 
sovint fem de mestres i en altres situa-
cions d’alumnes; per tant, cal creure en la 
complementació. El mal dels nostres dies 
és la solitud que s’experimenta convivint 
amb altra gent i malgrat les xarxes socials. 
Sembla contradictori ... 
Manca la comunicació sincera i l’empatia 
envers els altres. Si fallen aquests pilars 
tan importants, no podrem descobrir el que 
hi ha dins els nostres interlocutors. Sovint 
la relació ajuda a desbloquejar els propis 
conflictes i, si aquests no s’expressen, po-
den conduir-nos a un carrer sense sortida. 
Els problemes que l’existència ens aporta 
són múltiples: psicològics, econòmics, ju-
rídics, religiosos, familiars, etc. etc. 
Per les raons esmentades crec que un 
col·lectiu tan nombrós dins el C.C. Lleida-
tà veuria amb satisfacció que es portessin 
a terme cicles de conferències dels temes 
al·ludits, amb ponents, lògicament, de les 
diferents especialitats.

Aquesta iniciativa té una doble finalitat: 
per una banda, complaure els socis ja exis-
tents, i per altra introduir aquest projecte 
a la nostra Web. Sóc conscient que els es-
pecialistes en les diferents temàtiques no 
resoldran els nostres problemes sense la 
nostra col·laboració i/o participació; vull 
dir que hem de saber escoltar-los, perquè 
cadascún dels especialistes té una infor-
mació més completa en el seu camp cien-
tífic/cultural/filosòfic... Si som capaços de 
presentar un projecte engrescador i fiable 
aconseguirem augmentar el nombre de so-
cis i posar en primera línia les activitats del 
nostre CC Lleidatà.

El President,
Jesús Escales i Barbal
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Primera fila (d’esquerra a dreta):
• Badia i Ollé, Antoni Maria (Vicepresident segon)
• Novau i Armengol, Joana (Vicepresidenta tercera)
• Escales i Barbal, Jesús (President)
• Espuñes i Serra, Ferran (Vicepresident primer)
• Satorres i Lapeña, Josep Maria (Secretari)

Segona fila (d’esquerra a dreta):
• Mestre i Fàbregas, Roger (Vocal)
• Fabregat i Gilabert, Felicitat (Vocal)

• Higueras i Tobajas, Montserrat (Vocal)
• Llorens i Bonsfills, Climent (Tresorer)
• Plans i Climent, Mª Mercè (Vicesecretària)
• Gutiérrez i Herran, Rafel (Vocal)
• López i Robles, Mª José (Vocal)
• Grau i Mir, Anna (Comptadora)
• Carles i Ortiz, Josep (Assessor de Presidència)
• Ribes i López, Jordi (Assessor de Presidència)
• Peguera i Marvà, Joan Miquel (Vocal)
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CORBINS 

Actes culturals que hem dut a terme du-
rant el trimestre a Corbins

Ajuntament de Corbins

EL SEGRIÀ

Arribada  de SS MM els Reis d’Orient i repartiment de regals a la 
Sala Coliseum. (5-1-18)

Festa de Santa Àgueda organitzada per ADOCOR, Associació de 
Dones de Corbins, amb missa, processó i dinar popular (3-2-18)

Concert de l’orquestra Julià Carbonell a l’església parroquial de 
Corbins (4-2-18)

Festa del Carnestoltes amb rua, concurs de disfresses i fi de festa 
amb discomòbil (17-2-18)

Presentació de pubilles i hereus per les festes 2018 a la 
Sala d’Actes de l’Ajuntament (18-3-18) 
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XXXII JORNADES SOCIOCULTURALS
ASPA

EL SEGRIÀ
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GEOLOGIA I TERRA DE DINOSAURES 
A L’EPICENTRE

Formacions geològiques i restes paleon-
tològiques conviuen al Pallars Jussà en un 
entorn natural incomparable, que ens pro-
posa un viatge en el temps al llarg de 550 
milions d’anys.

Una Científics i especialistes d’arreu 
del món acudeixen al Pallars Jussà  

per estudiar la formació del planeta. Igual 
d’important és el registre fòssil que con-
serven les roques pallareses, que ens parla 
de l’origen de la vida i de l’evolució de les 
espècies, i ens revela les claus del procés 
que va seguir i seguirà la vida a la Terra.

GEOLOGIA, FLORA I FAUNA, SEMPRE 
UNITS, SEMPRE CANVIANTS

No hi ha res més proper a l’origen que un 
paisatge on es conserven els vestigis de la 
seva font geològica primitiva. El Pallars 
Jussà és un llibre obert de la Mare Terra, un 
lloc on la natura és, i ha estat, un arquitecte 
capritxós que ha creat una gran diversitat 

de paisatges. És també la llavor de la bio-
diversitat biològica d’aquest territori. Les 
valls i les muntanyes, sorgides dels movi-
ments de l’escorça terrestre, acullen plan-
tes i animals que tenen una relació directa 
amb el relleu, la composició del substrat 
geològic i la distribució superficial dels se-
diments. 

ELS FÒSSILS, LES PETJADES DEL PASSAT

Les roques del Pallars Jussà conserven un 
registre fòssil excepcional que ens expli-
ca l’evolució del paisatge, de les espècies 
botàniques i també de la fauna invertebra-
da i vertebrada al llarg dels períodes que 
anomenem Cretaci (120 a 65,5 Milions 
d’anys), Paleocè (65,5 a 55,8 Ma) i Eocè 

COMARQUES

PALLARS JUSSÀ
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(55,8 a 33,9 Ma). La fossilització de restes 
d’éssers vivents és un procés tan singular 
com casual; és pràcticament un miracle.
 
DE L’EXTINCIÓ DELS DINOSAURES A 
L’ECLOSIÓ DELS MAMÍFERS

De les diverses teories que expliquen 
l’extinció dels dinosaures, la de l’impacte 
del meteorit contra la Terra és la més ac-
ceptada. Ara fa uns 65,5 milions d’anys un 
asteroide de 10 quilòmetres de diàmetre va 
impactar contra la terra a la regió de l’actual 
Carib. L’impacte es va produir al mar i va 
provocar enormes tsunamis amb onades 
de fins a 300 metres d’alçada, forts terra-
trèmols, ones de xoc i ràfegues de vent de 
fins a 1.000 quilòmetres per hora, incendis 
forestals i un increment de la temperatura 
global de  centenars de graus centígrads. 
En un radi d’entre 900 i 1.800 quilòmetres 
va desaparèixer qualsevol forma de vida 
animal i vegetal. Van caldre 10 milions 
d’anys perquè els mamífers prenguessin el 
relleu dels dinosaures i la biodiversitat del 
planeta tornés a presentar els nivells asso-
lits fins aleshores. 

Ramon Iglesias i Palau
Tècnic de desenvolupament turístic
Consell Comarcal del Pallars Jussà

COMARQUES

PALLARS JUSSÀ
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TREMP

PELS VINS DEL PALLARS

El Pallars, a l’Alt Pirineu, ha estat his-
tòricament una terra de vins que al 

llarg del s.XX va anar substituint la vin-
ya per altres cultius. A inicis del XXI i a 
causa del canvi climàtic, grans cellers van 
fer una aposta per plantar vinya als Piri-
neus, al Pallars. Molts petits propietaris 
van plantar vinya fins al punt que la seva 
extensió es va duplicar en una dècada. De 
mica en mica, van deixar de vendre el raïm 
a aquests cellers i van crear els seus propis. 
Avui el Pallars es troba en un moment 
d’ebullició vitivinícola, ja que en els da-
rrers anys s’ha produït una explosió de pe-
tits cellers liderats per joves molt formats 
que han fet una aposta per la qualitat i 
pels  dos elements que donen singularitat 
els vins del Pallars: la varietat tèrmica 
provocada per l’alçada i per un terreny 
únic geològicament i paleontològica-
ment parlant. 

Actualment, el programa de revalorització 
dels productes agroalimentaris del Pallars 
Jussà, Al teu gust aliments del Pallars, 
que desenvolupa l’Ajuntament de Tremp, 
compta amb l’adhesió dels 11 cellers con-
solidats al Pallars i hi treballa conjunta-
ment per posicionar-los com a referents.

Aquests projectes vitivinícoles són el Ce-
ller Vilacorona (Tremp), El Vinyer (Fí-
gols), Castell d’Encús (Talarn), Terrer de 
Pallars (Figuerola d’Orcau), Xic’s de Cal 
Borrech (Figuerola d’Orcau), Sauvella 
(Orcau), Celler Batlliu de Sort (Olp – Pa-
llars Sobirà), Celler Miquel Roca (Sant 
Cristòfol de la Vall), Celler Mas Garcia 
Muret (Llimiana), Celler Vidavins (Figue-
rola d’Orcau) i Celler Vitipirineu (Pesso-
nada).
NOTA: Per commemorar el 10è aniversa-
ri de la Biblioteca Pública Maria Barbal, 
tenim obert un concurs “VInstagram” de 
literatura i vi, al qual pot participar tothom 
que tingui un perfil obert en aquesta xarxa 
i sigui major de 18 anys, cal penjar una fo-

tografia relacionada amb el tema que pro-
mocioni algun vi de la comarca i etique-
tar #vipallars i els perfils @atgpallars i @
bibliotremp (aquí teniu les bases comple-
tes: http://www.alteugust.com/wp-content/
uploads/2018/01/Bases_vinstagram_2018.
pdf).

Laia Figuera Sopena
Ajuntament de Tremp

 

COMARQUES

PALLARS JUSSÀ
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EL CASTELLVELL D’OLIUS

El Castellvell en els seus inicis devia ser 
una fortalesa defensiva de la frontera 

cristiana. Els senyors de Solsona, els Ecard 
Torroja, que tenien el seu castell a la plaça 
del Camp, són els qui, en el segle XI, cons-
trueixen el Castellvell, com a centre estra-
tègic de vigilància de la comarca. 
La grandiositat de la fortificació, de forma 
trapezoidal, amb murs i quatre torres de 
defensa, és una magna obra que s’hauria 
d’allargar molt temps. Un capitell amb el 
dibuix d’una torre i un card ens parlen del 
casament de la pubilla dels Tarroja amb el 
vescomte de Cardona (1217).
L’església de Sant Miquel era l’església del 
castell. Les seves restes ens dibuixen una 
construcció romànica del segle XI, d’una 
sola nau, amb tres absis en forma de trèvol.
L’any 1310, el vescomte de Cardona trans-
formà el castell en un palau gòtic, per 
residir-hi la vescomtessa Maria Álvarez i 

el seu fill Ramonet. La capella ogival és 
d’aquell moment, on es comença a venerar 
una imatge que la devoció popular anome-
na de la Mare de Déu del Remei. També és 
llavors quan s’enllosa el camí.
Després de la mort de Maria Álvarez, els 
Cardona abandonen el castell, de tal manera 
que l’any 1389 donen l’ordre d’enderrocar-
lo per proveir de pedra les segones mura-
lles de Solsona, que s’estaven construint. 
En la prosperitat del Barroc (s.XVII) 
s’amplia la capella, i s’hi construeix el 
campanar, el cor i la porta actual. El cam-
bril és de 1879.
En les guerres carlines 1833-1875, una de 
les preocupacions és enderrocar la torre de 
ponent i el que quedava del Castell, cosa 
que no es portà a terme per falta de recursos.
Havent-se perdut els senyorius feudals 
dels Cardona sobre el Castellvell i del bis-
be de Solsona sobre Olius, s’uneixen, a la 
segona meitat del s. XIX, els dos termes 
per formar el municipi d’Olius.
La típica silueta del Castellvell, dibuixada 
en l’horitzó, és un punt de referència de 

tota la comarca, que amb les postes de sol 
de la tardor i amb la il·luminació nocturna 
actual donen a l’espai un encant especial. 
 
Antoni Márquez 
Alcalde d’Olius

COMARQUES

SOLSONÈS
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I DE LA NOSTRA ENTITAT
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

27 de gener de 2018

El Tresorer, Climent Llorens, el President, Jesús Escales i el 
Secretari, Josep Mª Satorres prenent la paraula.

Socis assistents a l’acte.

La responsable de cultura Joana Novau, el Tresorer, Climent 
LLorens, el President, Jesús Escales i el Secretari, Josep Mª Satorres.

Torn de paraula per als socis. Torn de paraula per als socis. Mariona Canela, 
coordinadora de la Coral Terra Ferma dient unes paraules.

La responsable de cultura Joana Novau, el Tresorer, Climent 
LLorens, el President, Jesús Escales i el Secretari, Josep Mª Satorres. 
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ACTIVITATS CULTURALS
GENER-FEBRER-MARÇ 2018 

GENER 2018

Dia 9
Grup Claror
Tertúlia: “I ara, què?”

Conferència
“La Història de Catalunya vista a través de les 
digressions històriques d’en Jaume Ramon Vila i 
el seu Tractat d’Armoria”.
Ponent: Montse Montesinos, historiadora.
A càrrec de l’Institut Nova Història.

Dia 12
Sessions Descoberta Lectora
Passejades literàries: “L’encís de les històries i 
dels seus personatges”,
Per Joana-Alba Cercós. Tema: “Carpe Diem, la 
literatura que et canvia la vida”.

Racó poètic dels divendres
La poetessa Anna Mª Vintró i Robert i el Ramon 
Ripoll i Arcarons, professor de Lingüística, 
van presentar una roda de poetes oberta a tot el 
públic assistent.

Dia 14
Dinar amb ball i música en viu amb el teclista i 
cantant Juan Carlos Benzal.

Dia 16
Grup Claror
Tertúlia: “Com menjar saludablament”

Parlem de salut
“El meu fill no em fa cas, mètode assaig-error”
Professional: Rosa Chacón, mestra, formada en 
mediació, logopèdia i Mètode Tomatis.

Dia 18
Tertúlies Filosòfiques
Tema:“Plató”
Professor: Mariano Royo.

Cine-Fòrum
Pel·lícula: “Familia” de Fernando León de 
Aranoa.

Dia 21
Concert Musical
Músic: Josep Alonso, pianista.
“Música de cinema”. 

Dia 23
Grup Claror
Tertúlia: “Respiració abdominal”

Conferència 
“El mètode científic per a l’anàlisi de la 
falsificació de la història.”
Ponent: Albert Fortuny, historiador.
A càrrec de l’Institut Nova Història.

Dia 26
Visita cultural per Barcelona
Lloc: Casa Amatller.

Racó poètic dels divendres
La poetessa Anna Mª Vintró i Robert i el Ramon 
Ripoll i Arcarons, professor de Lingüística, 
van presentar una roda de poetes oberta a tot el 
públic assistent.

Dia 27
Assemblea General Ordinària
Es va convocar a tots els socis a les 17.30h a la 
Sala Bar-Cafeteria del CCLL.

Dia 28
Teatre
Títol: “Consell familiar”
Autora: Cristina Clemente
Direcció: Albert Capel.
A càrrec de: Vada Retro
Coordinació: Josep Carles i Pere Basté.

Dia 30
Grup Claror
Tertúlia: “Les elèctriques, problema o solució?”
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FEBRER 2018

Dia 1
Conferència 
“Les Estàtues-Menhirs del Megàlit de Seró (Artesa 
de Segre)”
Ponent: Ramon I. Canyelles. Investigador i T. 
Turístic.
A càrrec de Fòrum Cultural Odissea.

Dia 2
Sessions descoberta lectora             
Passejades literàries:
“L’encís de les històries i dels seus personatges”, 
per Joana-Alba Cercós. 
Tema: “Un cel de plom” (records de Neus Català)

Dia 4
Concert musical
Duo Amoria: Teresa Rojas (veu) i Raúl Sandin 
(guitarra) van interpretar cançons populars de 
Catalunya i Mèxic. Lletra de Federico Garcia 
Lorca, Jose Alfredo Jimenez, Carlos Gardel i Tom 
Jobin.

Dia 6
Grup Claror
Tertúlia: “Què fer amb el problema de l’aigua?”

Conferència
“Apropiacions indegudes de la casta extractiva de 

1455 a 2017.”
Ponent: Marcel Mañé, historiador.
A càrrec de l’Institut Nova Història.

Dia 8
Conferència 
“Tartesos: Del mite a l’arqueologia”
Ponent: Jaume Cluet, especialista en turisme 
cultural.
A càrrec de Fòrum Cultural Odissea.

Dia 9
Racó poètic dels divendres
La poetessa Anna Mª Vintró i Robert i el Ramon 
Ripoll i Arcarons, professor de Lingüística, van 
presentar una roda de poetes oberta a tot el públic 
assistent.

Dia 11
Gran Festa de Carnestoltes amb música en viu 
amb el teclista i cantant, Juan Carlos Benzal.

Dia 13
Grup Claror
Tertúlia: “Poden els colors tenir significat polític?”

Dia 15
Tertúlies Filosòfiques
Tema:“Aristòtil”
Professor: Mariano Royo.

Conferència 
“Petjada i colònies dels Fenicis, Grecs i Púnics a 
l’Antiga Ibèria”
Ponent: Jaume Cluet, especialista en turisme 
cultural.
A càrrec de Fòrum Cultural Odissea.

Dia 20
Grup Claror
Tertúlia: “Futur dels vehícles elèctrics”

Parlem de salut?
“Què és i de quina manera es practica la medicina 
integrativa?” 
Professional: Pedro Rodenas, metge naturista.

Dia 21
Visita cultural per Barcelona
Lloc: Palau Baró de Quadras.

Dia 22
Conferència
“Poblament Iber a Catalunya”
Ponent: Ignasi Garcés, professor d’Història Antiga, 
UB. A càrrec de Fòrum Cultural Odissea.

Dia 23
Racó poètic dels divendres
La poetessa Anna Mª Vintró i Robert i el Ramon 
Ripoll i Arcarons, professor de Lingüística, van 
presentar una roda de poetes oberta a tot el públic 
assistent.
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Dia 25
Teatre 
Títol: “El Florido Pensil (nenes)”
Autor: Andrés Sopeña
Direcció: M. Llucià
A càrrec de: Grup Les Corts
Coordinació: Josep Carles i Pere Basté.

Dia 27
Grup Claror
Tertúlia: “Les pensions, tenen futur?”

MARÇ 2018

Dia 1
Conferència
“Llengües i escriptures dels Ibers”
Ponent: Antoni Jaquemot (Especialista en Lèxic 
Ibèric).
A càrrec de Fòrum Cultural Odissea.

Dia 2
Sessions descoberta lectora             
Passejades literàries:
“L’encís de les històries i dels seus personatges”, 
per Joana-Alba Cercós. 
Tema: “L’hora violeta” (Montserrat Roig)

Dia 4
Concert Musical. El músic Joan Romeu va 
interpretar cançons conegudes de cantautors.

Dia 6
Grup Claror
Tertúlia: “Explosió demogràfica”

Cine-Fòrum
Pel·lícula: “Antes que el diablo sepa que has 
muerto” de Sidney Lumet.

Dia 8
Conferència
“Els Vilars d’Arbeca i els Prínceps Ilergetes”
Ponent: Joan B. López, professor del Departament 
de Prehistòria, UB.
A càrrec de Fòrum Cultural Odissea.

Dia 9
Racó poètic dels divendres
La poetessa Anna Mª Vintró i Robert i el Ramon 
Ripoll i Arcarons, professor de Lingüística, van 
presentar una roda de poetes oberta a tot el públic 
assistent. 

Dia 11
Concert Musical
El músic Josep Viladot va interpretar al piano la 
Sonata Patètica de Beethoven i la Sonata K332” de 
Mozart.

Dia 13
Grup Claror
Tertúlia: “Salaris equivalents entre home-dona”

Conferència
“Segle XIII: De les Iluminàries als pedrenyalers 
catalans”
Ponent: Manel Capdevila, historiador.
A càrrec de l’Institut Nova Història.

Dia 15
Conferència
“Funcionament i Aplicacions (Apps) dels 
Smartphones (3a Part).
Ponent: Antoni Maria Badia, professor 
d’informàtica del CCLL.

Dia 20
Grup Claror
Tertúlia: “Necessitem un Banc Nacional Català?”

Parlem de Salut
“Circulació, energia i salut Chi Kun, automassatge 
pràctic”
Professional: Aurea Gómez Ergüín, terapeuta 
manual.

Dia 21
Visita cultural per Barcelona
Lloc: Palauet Casades.

Dia 22
Tertúlies Filosòfiques
Tema:“Aristòtil, ètica, política i estètica”
Professor: Mariano Royo.
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Conferència 
“Cristòfor Colom i l’entorn portuguès a Catalunya”
Ponent: Joquim Ullan, president del Cercle Català 
d’Història.
A càrrec del Cercle català d’Història.

Dia 23
Racó poètic dels divendres
La poetessa Anna Mª Vintró i Robert i el Ramon 
Ripoll i Arcarons, professor de Lingüística, van 
presentar una roda de poetes oberta a tot el públic 
assistent. 

Dia 25
Teatre 
Títol: “Vermut Maritrini”
Autor: Albert Capel
Direcció: M.C. Màrquez
A càrrec de: Vada Retro
Coordinació: Josep Carles i Pere Basté.

Dia 27
Grup Claror
Tertúlia: “El poder de l’obcecació”

Conferència
“L’autèntica descoberta d’Amèrica revelada a 
l’Orland Furiós”
Ponent: Lluís Maria Mandado, historiador.
A càrrec de l’Institut Nova Història.
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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.

GENER 2018

Dia 12
La poetessa Anna Mª Vintró i Robert i el 
professor de Lingüística i poeta Ramon Ripoll 
i Arcarons, van presentar una roda de poetes 
oberta a tot el públic assistent.

Dia 26
Anna Maria Vintró i Robert, poetessa, i el 
professor de Lingüística, Ramon Ripoll i 
Arcarons, van presentar una roda de poetes 
oberta a tot el públic assistent.

FEBRER 2018

Dia 9
La poetessa Anna Mª Vintró i Robert i el 
professor de Lingüística i poeta Ramon Ripoll 
i Arcarons, van presentar una roda de poetes 
oberta a tot el públic assistent.

Dia 23
Anna Maria Vintró i Robert, poetessa i Ramon 
Ripoll i Arcarons, professor de Lingüística, 
van presentar una roda de poetes oberta a tot el 
públic assistent.

MARÇ  2018

Dia 9
La poetessa Anna Mª Vintró i Robert i el 
professor de Lingüística i poeta Ramon Ripoll 
i Arcarons, van presentar una roda de poetes 
oberta a tot el públic assistent.

Dia 23
Anna Maria Vintró i Robert, poetessa i Ramon 
Ripoll i Arcarons, professor de Lingüística, 
van presentar una roda de poetes oberta a tot el 
públic assistent.
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Una seguidora fidel de la secció de poesia i els 
coordinadors, Anna Maria Vintró i Ramon Ripoll. (12·01·18)

Públic assistent a l’acte. (12·01·18)

Públic assistent a la secció de poesia. (09·02·18)Públic assistent a l’acte. (26·01·18) Un poeta del públic recitant a l’escenari. Al seu costat, els 
coordinadors Anna Maria Vintró i Ramon Ripoll. (26·01·18)

Públic assistent a l’acte. (23·02·18) Vista general de l’acte. (23·02·18) Una poetessa del públic, recitant. Al seu costat, els 
coordinadors,  Anna Mª Vintró i Ramon Ripoll. (09·03·18)
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Un seguidor fidel de la secció de poesia i els coordinadors, 
Anna Mª i Ramon. (23·03·18)

L’Anna Mª Vintró recitant un poema seu. Al seu costat, en 
Ramon Ripoll. (23·03·18)
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La Història de Catalunya vista a través de les digressions 
històriques d’en Jaume Ramon Vila i el seu Tractat 
d’Armoria.  (09·01·18) 
Públic assistent a l’acte.

CONFERÈNCIES

La Història de Catalunya vista a través de les digressions 
històriques d’en Jaume Ramon Vila i el seu Tractat 
d’Armoria.  (09·01·18) 
Vista general de l’acte.

La Història de Catalunya vista a través de les digressions 
històriques d’en Jaume Ramon Vila i el seu Tractat 
d’Armoria.  (09·01·18) 
La ponent, Montse Montesinos en plena conferència.

“La Història de Catalunya vista a través de les digressions històriques d’en Jaume Ramon Vila i el seu 
Tractat d’Armoria”. Organitzat per Institut Nova Història. 

El mètode científic per a l’anàlisi de la falsificació de la 
història.  (23·01·18) 
Públic assistent a l’acte.

El mètode científic per a l’anàlisi de la falsificació de la 
història.  (23·01·18) 
El ponent, Albert Fortuny en plena conferència.

“El mètode científic per a l’anàlisi de la falsificació de la història”.
Organitzat per Institut Nova Història.
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Les Estàtues-Menhirs del Megàlit de Serò (Artesa de 
Segre).  (01·02·18) 
El ponent, Ramon I. Canyelles en plena conferència.

“Les Estàtues-Menhirs del Megàlit de Serò 
(Artesa de Segre)”.  Organitzat per Fòrum 
Cultural Odissea.

Tartessos: Del mite a l’arqueologia.  (08·02·18) 
Vista general de l’acte.

Tartessos: Del mite a l’arqueologia.  (08·02·18) 
Jaume Cluet, ponent.

“Tartessos: Del mite a l’arqueologia”. Organitzat per Fòrum Cultural Odissea.

Apropiacions indegudes de la casta extractiva de 1455 a 
2017.  (06·02·18) 
Vista general de l’acte. Marcel Mañé, donant la conferència. 

“Apropiacions indegudes de la casta extractiva 
de 1455 a 2017”. Organitzat per Institut Nova 
Història.
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Petjada i colònies dels Fenicis, Grecs i Púnics a l’Antiga 
Ibèria.  (15·02·18) 
El ponent Jaume Cluet, en plena conferència.

Petjada i colònies dels Fenicis, Grecs i Púnics a l’Antiga 
Ibèria.  (15·02·18) 
Vista general de l’acte.

“Petjada i colònies dels Fenicis, Grecs i Púnics a l’Antiga Ibèria”.
Organitzat per Fòrum Cultural Odissea.

Poblament Iber a Catalunya. (22·02·18) 
Ignasi Garcés, professor d’Història Antiga,UB.

“Poblament Iber a Catalunya”.
Organitzat per Fòrum Cultural Odissea.

Llengües i escriptures dels Ibers.  (01·03·18) 
Vista general de l’acte. El ponent Antoni Jaquemot i el públic 
assistent.

Llengües i escriptures dels Ibers.  (01·03·18) 
Públic assistent a l’acte.

“Llengües i escriptures dels Ibers”. Organitzat per Fòrum Cultural Odissea.
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Els Vilars d’Arbeca i els Prínceps Ilergetes.  (08·03·18) 
Vista general de l’acte.

Els Vilars d’Arbeca i els Prínceps Ilergetes.  (08·03·18) 
El ponent, Joan B. López, professor de prehistòria de la UdL, en 
plena conferència.

“Els Vilars d’Arbeca i els Prínceps Ilergetes”. 
Organitzat per Fòrum Cultural Odissea.

Segle XIII: De les Iluminàries als pedrenyalers catalans. 
(13·03·18) 
El ponent, Manel Capdevila en plena conferència.

“Segle XIII: De les Iluminàries als pedrenyalers 
catalans”. Organitzat per Institut Nova Història.

Funcionament i Aplicacions (Apps) dels Smartphones (3a 
PART).  (15·03·18) 
El ponent, Antoni Maria Badia, professor d’informàtica del CCLL, 
en plena conferència.

“Funcionament i Aplicacions (Apps) dels 
Smartphones (3a PART)”.
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Cristòfor Colom i l’entorn portuguès a Catalunya.  
(22·03·18) 
Vista general de l’acte. Joaquim Ullan, President del CCH, en 
plena conferència.

“Cristòfor Colom i l’entorn portuguès a Catalunya”.
Organitzat pel Cercle Català d’Història.

L’autèntica descoberta d’Amèrica revelada a l’Orland 
Furiós. (27·03·18) 
El ponent, Lluís Maria Mandado.

L’autèntica descoberta d’Amèrica revelada a l’Orland Furiós”.
Organitzat per Institut Nova Història.

L’autèntica descoberta d’Amèrica revelada a l’Orland 
Furiós. (27·03·18) 
Públic assistent a l’acte.

L’autèntica descoberta d’Amèrica revelada a l’Orland 
Furiós. (27·03·18) 
Públic assistent a l’acte.
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Ens fa molta il·lusió que la proposta 
de fer aquesta activitat sorgís dels 

socis del Centre, concretament de Carmen 
Martin i  Mª José López. 
Entre elles dues i secretaria s’han coordinat 
les visites i esperem que el proper trimestre 
us animeu a participar-hi, tant per suggerir 
nous llocs  com per apuntar-vos-hi.
Us en deixem un petit recull fotogràfic.

 

Divendres 26 de gener. Visita a la Casa Amatller
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Dimecres 21 de febrer. Visita al Palau Baró de Quadras
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Dimecres 21 de març. Visita al Palauet Casades 
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Extracte de l’entrevista publicada al 
diari digital “Catorze. Cultura Viva” 

el 24 de gener de 2018 en què Isona 
Passola, Presidenta de l’Acadèmia de 
Cinema Català, defineix la cultura com 
“allò que hem practicat quan no hem 
obtingut llibertat” i de la importància dels 
Setze Jutges on ens esmenta:
“Aviat farà 65 anys, però no es vol jubilar 
de res. Isona Passola (Barcelona, 1953) és 
una dona entusiasta, inquieta, potser amb 
tantes ganes de crear com de viure. Amb un 
currículum llarguíssim, ha estat productora 
de Pa negre (13 premis Gaudí, 9 premis 
Goya i candidata espanyola als Oscar).
Prenem el pols a la cultura i al país que ens 
toca construir. I comencem recordant les 
arrels: si de petita la seva mare en comptes 
de castigar-la, la premiava amb un petó 
cada vegada que deia la veritat, el seu pare 
(el promotor cultural Ermengol Passola) 
li va encomanar les ganes de convertir la 
vida en una pel·lícula.

(...) 
Els Setze Jutges feien quilòmetres per fer 
un concert en un poble i els pagaven amb 

un cistell de fruites. Aquell convenciment 
era molt fort.
El que passava és que aquest país ha 
creat un estat perquè no ha tingut estat, 
i és la societat civil. A Europa no hi ha 
exemples com la que nosaltres tenim. 
Durant el franquisme, com que l’estat 
no es preocupava de la cultura, i encara 
menys de la catalana, es van anar creant 
unes estructures culturals des de baix. I 
qualsevol iniciativa que tinguessis tenia 
molt de ressò. Van començar que eren molt 
pocs, però el moviment de la Nova Cançó 
va anar creixent, fins que cada recital era 
un míting.    
Ho recordes?
Ho vaig viure d’una manera brutal. 
Quan tot això va començar jo tenia set 
anys. Però els nanos a aquesta edat són 
molt llestos. Tinc dietaris dels set anys i 
m’enterava perfectament de tot. Després 
em va agafar tota l’adolescència. Ara 
tothom parla d’un recital que es va fer al 
Centre Comarcal Lleidatà, a la ronda 
Universitat, que va ser el primer dels Setze 
Jutges. Hi vam anar tots els germans, 
que llavors érem cinc (n’acabaríem sent 

set). Recordo com d’emocionat estava 
el meu pare. I l’Espinàs: “Hem omplert! 
La gent ho entén!”. I tot en aquella grisor 
fastigosa del franquisme, que era una cosa 
horrorosa. Nosaltres vivíem al barri Gòtic 
i cada dia passaven les processons cantant. 
Barcelona tenia un color d’ala de colom. 
Aquella emoció permanent de muntar 
coses que funcionaven ens van marcar 
molt als germans. 
I sobretot veure que funcionaven. 
El meu pare portava els discos a casa, i 
encara ara els meus germans cantem totes 
les cançons de la Nova Cançó de memòria. 
Vam viure en aquest ambient on la cultura 
ho era tot: el que ens defensava i el que 
ens salvava. Llegíem moltíssim, anàvem al 
teatre, tots els germans anàvem agafats de 
la mà amb un passi a totes les matinals del 
Romea, i érem petits. Això marca molt. A 
vegades sento gent que diu que no hi ha 
res a fer, que tiren la tovallola. Quan algú 
vol fer coses, pot canviar la situació. Ho he 
vist i ho he viscut.”
(...)
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Interessants testimonis estrangers antics 
sobre Catalunya: independència, llibertat, 
economia, costums... (III)  

Darrera entrega del recull de texts que 
des del Cercle Català d’Història hem 

seleccionat per al butlletí del Centre Co-
marcal Lleidatà.
Aquest recull realitzat per en Quico Venta-
lló per al bloc http://argumentari.blogspot.
com.es pot ajudar-nos a entendre la menta-
litat d’aquells catalans que van saber crear 
un país per a homes i dones lliures. És en 
definitiva una bona eina per ajudar-nos i 
encoratjar-nos en el camí que ara ens toca 
seguir.

Gabriel Laffaille. (1778-1838), coronel 
d’enginyers i mariscal de camp francès.
“L’esperit d’independència, o si voleu de 
revolta, dels catalans era proverbial. El 
govern espanyol era lluny de creure total-
ment extingit aquest desig i tenia cura a 
contenir l’antiga animositat dels catalans 
contra els castellans; aquesta animositat 
no era res comparada amb l’odi contra els 

francesos, odi que havien alletat des de 
petits i l’origen del qual es remuntava a 
les guerres contra Lluís XIV, o potser fins i 
tot molt abans.
Els catalans sempre recorden i enyoren 
encara els temps en què, sota els seus 
prínceps, van formar un estat independent 
que gaudia de grans privilegis i d’un go-
vern representatiu. Aquesta va ser la cau-
sa primera de les  llargues revoltes que els 
van fer famosos i en les quals la ciutat de 
Barcelona figura sempre al capdavant de 
tot”. Mémoires sur la campagne du corps 
d’armée des Pyrénées O., 1826.
Précis des campagnes de Catalogne de 
1808 à 1814, Anselin et Pochard, 1826.

Jacques Matter (1791-1864). Oficial de 
la légion d’honneur i cavaller de l’ordre de 
l’Aigle rouge de Prússia.
“Els catalans havien trencat amb el jou 
d’Espanya abans que els portuguesos, però 
amb menys èxit (...) la seva independència 
venia de temps antics (...) Desposseïts de 
les seves llibertats, aclaparats d’impostos, 
vexats per un virrei insolent; havien por-
tat les seves queixes al conde-duque i totes 
havien estat refusades.(...)
Quan van veure que el virrei s’apropiava 
d’una suma de diners que pertanyien a 
la ciutat de Barcelona i aquest feia em-
presonar els magistrats que s’oposaven a 
l’espoli; el furor dels catalans no va tenir 
fre: van prendre les armes i van assassinar 
el virrei. Entre tots els catalans va retronar 
immediatament el crit: O  LLIBERTAT O 
MORT ! “. Histoire des doctrines morales 
et politiques des trois derniers siècles, Pa-
ris, AB. Cherbuliez et Cie, 1836-1837

Pierre Sylvain Maréchal (1750-1803). 
poeta, assagista, filòsof, teòric polític fran-
cès.

CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA 



Butlletí informatiu • abril 2018 • 35ASSOCIACIONS COL·LABORADORES DEL CENTRE

“Els catalans han protagonitzat diver-
sos intents de fer reviure el caràcter na-
cional dels seus avantpassats. Darrera-
ment els hem vist defensar, pagant-ho 
amb el preu de la seva sang, el seu anhel 
d’independència. (...)
En els gloriosos temps de Grècia, l’èxit 
hauria coronat la seva generosa audàcia.
Catalunya ha rebut el tractament de Pro-
víncia rebel per part dels Reis espanyols; i 
els habitants actius i coratjosos, treballa-
dors i honrosos, han atret  damunt  d’ells 
l’ull vigilant del Gobierno com si fossin 
subjectes sospitosos. La Inquisició té un 
Palau a la capital d’aquesta Província 
i  amaga, i oculta a la llum tots els pas-
satges, texts i episodis. Els catalans no 
s’atreveixen a llegir”.
Costumes civils de tous les peuples connus 
(1788)

Anatole Nikolaïevitch Demidoff príncep 
de San Donato (1813-1870), industrial, 
col·leccionista d’art i mecenes rus.
“Som a Barcelona,  ciutat ardent que res-

pira en l’agitació com en la  brisa mari-
nera que regenera els seus pulmons bu-
llents. Barcelona la independent, cos viu 
i àgil, audaç, intel·ligent; que porta en el 
front la marca de les bombes de tots els 
règims i conflictes i que, com un soldat 
valent, s’enorgulleix de mostrar-les. Ca-
talunya s’ha revoltat sempre contra qual-
sevol règim que hagi amenaçat les seves 
antigues llibertats. Barcelona no és una 
ciutat espanyola (...) és una porta oberta 
al progrés. Barcelona té tot el dret a es-
tar orgullosa de la seva intel·ligència i 
indústria. Els barcelonins són francesos 
que s’obstinen a parlar català”.  Etapes 

maritimes sur les côtes d’Espagne. De la 
Catalogne à l’Andalusie. Souvenirs d’un 
voyage excarté en 1847.

Simón Bolívar, (1783 - 1830) descendent 
de bascos, va ser  líder de la independència 
de Veneçuela, Colòmbia, el Perú i Equa-
dor. És considerat un heroi de l’ Amèrica 
Llatina
“Ojalá que en el Perú y en América hubie-
ra el patriotismo que tienen los catalanes 
“13 de desembre de 1823.

Joseph-Napoleón Fervel, 1811.1877- his-
toriador i coronel francès
“La tendresa dels catalans per la llibertat 
no és, en el fons, res més que un amor ex-
clusiu per la independència absoluta”.

Campagnes de la Révolution française 
dans les Pyrénées orientales. 1793-1794-
1795 Revélation d’un militaire français sur 
les agraviados d’Espagne, où sont dévoi-
lées les véritables causes de l’insurrection 
de la Catalogne en 1827. Paris 1829.

CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA 
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“Si bé  les lleis conformen les formes i cos-
tums, s’ha de buscar en les seves pròpies 
institucions el caràcter nacional dels cata-
lans. Aquí és on aquest petit poble, abans 
independent, ha nodrit el seu respecte per 
les lleis, el  seu amor per la justícia, el seu 
horror per l’arbitrarietat i el seu compro-
mís amb les seves immunitats (Constitu-
cions), les quals sovint  han defensat  amb 
les armes a la mà. Els reis (de la corona 
catalano-aragonesa) no exercien la seva 
sobirania sinó que com a comtes de Barce-
lona. No podien exigir jurament de fidelitat 
si abans no havien jurat el manteniment de 
les lleis nacionals i els privilegis (Consti-
tucions catalanes), no és doncs sorprenent 
que els catalans es consideressin ells ma-
teixos com a vassalls de pacte i acord”.

Robert Studley Forrest Hughes (1938-
2012), conegut com a Robert Hughes, es-
criptor i crític d’art australià.
“A més, el desig de reviure les glòries (...) 
era compartit per escriptors, pintors i es-
cultors, i estava  impregnat dels anhels 
d’independència política de Madrid i d’un 

sentit de continuïtat cultural expressat en 
la lluita per l’idioma català”.

Font:

Blog d’en Quico Ventalló

(http://argumentari.blogspot.com.es/)

Cercle Català d’Història

CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA 
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Avui volem parlar d’un amic de la Bresso-
la: l’escriptor Enric Larreula

L’Associació d’Amics de la Bressola va 
néixer l’any 1986 gràcies a Francesc 

Ferrer i Gironès, i en Francesc sempre serà 
part de la nostra història. Però tampoc po-
dem oblidar altres persones que des del seu 
naixement van fer costat a la nostra asso-
ciació i que encara avui hi són treballant 
perquè el somni que un dia hom tingués de 
crear les escoles associatives catalanes La 
Bressola continuï essent una realitat. 
L’escriptor Enric Larreula és un exemple 
de lluita i lleialtat a la llengua i el seu apre-
nentatge i ell és també un dels fundadors de 
la nostra entitat i continua essent part im-
portant i ocupa, des de fa deu anys el càrrec 
de president d’honor de la junta de govern 
de l’Associació d’Amics de la Bressola. L’ 
Enric Larreula (Barcelona, 1941) ha escrit 
molts llibres per a nens, joves i adults, en 
els anys 60 es va vincular a Òmnium Cul-
tural, des d’on, a més de fer classes a les 
escoles, va treballar incansablement per 
normalitzar l’aprenentatge del català. Pos-

teriorment va treballar com a professor a 
la UAB preparant futurs mestres. Avui vo-
lem retre-li un petit homenatge perquè se’l 
mereix i perquè ni el temps ni els entre-
bancs a voltes empipadors que la salut ens 
juga han aconseguit jubilar-lo de la seva 
militància lingüística. El seu últim llibre, 
‘La llengua dibuixada’, n’és un exemple. 
Publicat encara no fa un any és la història 
il·luminada de les vicissituds de la llengua 
catalana en els temps de la suposada nor-
malització. Al nostre president d’honor li 
agrada recordar que aquest és el “meu tes-
tament lingüístic” i és per això que us el 
volem recomanar: en el llibre trobareu un 
recull dels dibuixos que entre els anys 1977 
i 1984 va fer per al Butlletí dels Seminaris 
de la DEC d’Òmnium Cultural. En aquests 
dibuixos, d’humor blanc, cal dir, intentava 
ridiculitzar actituds i discursos contraris a 
la Normalització Lingüística que, sigui dit 
de pas, són perfectament vigents. Des dels 
Amics de la Bressola sabem que cal seguir 
batallant per una normalització que és ben 
lluny de ser-ho però amb la perseverança i 
lluita continuada de persones com l’Enric 
Larreula estem més a prop avui que ahir. 

Gràcies Enric per continuar treballant per 
la llengua i la cultura catalana des dels lli-
bres, els teus dibuixos i les teves cançons. 

Secretària de l’Associació d’Amics de la 
Bressola
Montserrat Higueras

AMICS DE LA BRESSOLA
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PARLEM DE SALUT, HIVERN

En el “Parlem de Salut” del passat hi-
vern es van celebrar les tres xerrades 

següents: el 16 de gener la Rosa Chacón, 
mestra, formada en logopèdia i mètode 
Tomatis® va exposar el tema “El meu fill 
no fa cas, el mètode assaig-error” que va 
tractar com el trànsit de créixer passa per 
episodis que a les mares i els pares els su-
posen reptes nous. El fet de plantejar-ho 
va oferir l’oportunitat de reflexionar sobre 
aquest procés per clarificar algunes necessi-
tats tant de l’infant com de l’adult i conver-
tir situacions concretes en oportunitats de 
desenvolupament.
El 20 de febrer en Pedro Ródenas, metge 
naturista, va parlar sobre “Què és la medi-
cina integrativa”, amb l’objectiu de donar-
la a conèixer i aclarir dubtes sobre el quan i 
el com es pràctica.
Per tancar el Parlem de Salut de l’hivern, 
l’Aurea Gómez Ergüín, terapeuta manual, 

va proposar “Circulació, energia i salut. 
Qigong, automassatge pràctic”, per mos-
trar “in situ” com la pràctica canvia el nostre 
estat físic i energètic en activar la circulació 
i els fluids de l’organisme per recuperar la 
vitalitat després d’una jornada d’estar asse-
guts o dempeus.
Malgrat que enguany el fred de l’hivern 
sembla que no vulgui marxar, ja tenim aquí 
la primavera i us oferirem les següents xe-
rrades: El 17 d’abril, 19 h “Comunicació 
no violenta: què passa quan deixo de 
jutjar?” A càrrec de M. Dolors Pallarès, 
psicòloga, on es platejarà per compartir les 
següents qüestions: És tan important la co-
municació per a la salut? Les paraules, afec-
ten tant com es diu en el nostre benestar? 
Quantes vegades hem jutjat negativament 
algú just conèixer-lo i després ens ha calgut 
un gran esforç per canviar la visió inicial i 
sense posar-li gens fàcil? Es tractarà d’anar 
estirant el fil per reflexionar entre tots ple-
gats.
El 15 de maig, 19 h “Adolescència: avis, 
pares i germans” a càrrec d’Alba Do-
mingo, psicòloga sistèmica, tractarà so-
bre l’adolescència com una etapa clau en 

la vida de les persones i el funcionament 
de les famílies; perquè el desenvolupa-
ment sexual, l’emancipació emocional i 
l’inici de l’econòmica, canvien la identitat 
de l’adolescent i transformen les relacions 
familiars. En aquest marc, els convidem a 
parlar de 3 aspectes a tenir en compte per 
créixer totes i tots junts durant aquesta eta-
pa.
Amb aquestes dues xerrades tancarem 
el Parlem de Salut d’aquesta tempora-
da que, com ja saben vostès és el fruit de 
la col·laboració, entre el Centre Comarcal 
Lleidatà i Integral, Medicina Integrativa i 
Escola de Salut.

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

INTEGRAL MÈDIC. PARLEM DE SALUT?
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INDECISIÓ?
La presa de decisions

A l’hora de prendre una decisió, dubtem 
i de vegades costa trobar com superar 

les dificultats que van sortint. El dubte de 
quina opció prendre, la por de no encertar-
la, la pèrdua de les opcions descartades po-
den detenir el procés.
No és estrany que una decisió aparentment 
senzilla assoleixi una complexitat insospi-
tada que ens condueixi a aturar de procés, 
és a dir, a no decidir. La indecisió indica 
que algun obstacle s’hi ha interposat.
La presa de decisions passa inevitablement 
pel dubte, la por de no encertar, el dol per 
la pèrdua de les opcions descartades. Això 
vol dir travessar per la incertesa de no sa-
ber què succeirà. Ens exigim una resposta 
clara i precisa i, a més a més, immediata, 
sense tenir en compte la complexitat que 
implica cada decisió. Decisions que, des 
d’una mirada objectiva,  considerem sim-
ples, no obstant això subjectivament, acon-
segueixen gran complexitat quan afecten 
aspectes ocults de la nostra intimitat.

Així doncs, quan el procés d’elecció 
s’atura indica que alguna cosa passa, s’hi 
interposa. Llavors, ho experimentem com 
una dificultat, fins i tot com una incapaci-
tat de decidir. Aleshores pren la dimensió 
d’oportunitat, puix que ens permet adqui-
rir nous coneixements de la nostra vida 
interior i aprendre diferents maneres de 
manegar-nos segons l’estil de cadascú.

La indecisió de Joan
Vegem què ens mostra el cas d’un pacient 
a qui anomenaré Joan. Joan té 48 anys i és 
directiu d’una empresa. Ve a la meva con-
sulta perquè no entén per què no és capaç 
de decidir en un tema personal quan en el 
seu treball pren una decisió darrere d’una 
altra. Sap per experiència que no sempre 
l’encerta però, la incertesa, no li impedeix 
prendre les decisions sota la responsabili-
tat de la seva funció.
Per això com a directiu, se sent benvolgut i 
reconegut en el seu àmbit laboral. Però en 
el terreny personal es mostra molt abatut 
davant el que ell defineix com la seva in-
capacitat de decidir.

Decidir, comporta un treball
Escolto els laments de Joan respecte al 
temps transcorregut per la seva indecisió. 
Fa un any que ja podia haver-ho resolt. 
Deixar passar el temps només fa allargar 
el seu sofriment i perjudica la seva família. 
Parla dels motius familiars i del per què se 
sent empès a triar. Tot molt ben argumen-
tat. Però, quina és la decisió? Sorprès per 
la meva pregunta, i després d’uns instants 
de silenci, diu pertànyer a la junta directiva 
d’una entitat sense ànim de lucre i ha arri-
bat el moment de deixar-ho. Vol dedicar 
aquest temps als seus fills perquè la seva 
família el troba a faltar.
Temps enrere se sentia incòmode davant 
les queixes de la seva parella i les discus-
sions entre tots dos pel poc temps que ell 
dedicava als nens. No obstant això, ara an-
hela dedicar-los el temps lliure. Vol anar 
amb bicicleta i jugar a tennis amb ells.
Tal com ho presenta entenc que la decisió 
està presa, però lluny de donar-ho per fet, 
ho verifico. Així que has decidit dedicar el 
temps lliure als teus fills? Sí, sens dubte. 
Contesta ràpidament. Llavors, per què no 
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ho fas? Què ho impedeix? Escolto el silen-
ci que deixo transcórrer mentre ell intenta 
dir alguna cosa quan l’emoció li ho per-
meti.
En aquest moment neix una conversa en la 
qual, sessió a sessió, es desenvoluparà el 
treball terapèutic. Joan relata l’important 
que és per a ell aquesta entitat i el molt que 
li ha dolgut triar apartar-la de la seva vida. 
Dolor que ha viscut en la solitud del silen-
ci, ja que quan ho intentava compartir, els 
interlocutors li llevaven importància o es 
preocupaven més pels seus fills que per ell. 
Al principi no podia ni pensar-ho. Estava 
molt aferrat a l’entitat perquè ell l’havia 
creat i ho vivia com si renunciés a si ma-
teix. Afortunadament ja no ho veu així, diu 
que pot seguir sent ell encara que no es de-
diqui en cos i ànima a la tasca social que 
tant l’apassiona.
Des de fa un temps, Joan diu que es tro-
ba desorientat. Ha aconseguit superar el 
lligam a l’entitat, cosa que li semblava 
impossible. No obstant això, segueix sent 
incapaç de portar la seva decisió a terme. 
La seva experiència com a directiu li ha 
ensenyat que una decisió que no es porta 

a la pràctica no és una decisió. Això li dol 
moltíssim i el tenalla en la seva incapaci-
tat. Com sortir d’aquí?
Joan, què va en contra del teu desig? Li 
pregunto. La vanitat, contesta a l’instant. 
En Joan no s’havia adonat que, al deixar el 
càrrec de l’entitat, perdia la font més im-
portant de reconeixement social i la pos-
sibilitat d’importants contactes a diferents 
nivells. Aleshores s’adona que no hi ha 
una altra alternativa que acceptar aquestes 
pèrdues.
Tot seguit, es presenta un nou tema. Ell es 
defineix com una persona molt emocio-
nal perquè els afectes el dominen. Quins 
afectes et dominen? Què passarà amb les 
meves amistats quan els comuniqui que no 
comptin més amb mi? Tem cedir davant la 
pressió que exerceixin sobre ell els seus 
companys de l’entitat. Se sent amenaçat 
per la pèrdua de la seva amistat, perquè el 
seu cercle social i afectiu està estretament 
vinculat a l’entitat. Per més voltes que li 
dóna, no arriba a passar de suposicions que 
van caient una rere una altra. Malgrat que 
s’esforci no pot saber com cadascuna de 
les persones respondran. Ni tampoc com 

l’afectarà a ell la resposta de cadascú. Li 
ha succeït en més d’una ocasió que avançar 
esdeveniments sap que no li serveix, per-
què després succeeixen altres coses. Lla-
vors, no li queda altra opció que portar la 
seva decisió a terme, és a dir, comunicar a 
la junta de l’entitat la seva partida i ja tro-
barà com manegar-se sobre la marxa.

El que ensenya el cas de Joan
El cas de Joan mostra la complexitat 
d’interrelacions que s’oculten darrere 
d’una decisió que, a simple vista, no sem-
bla tan complicada, quines són les dificul-
tats i com les supera per aconseguir dedi-
car el temps lliure als seus fills.
Per a això ha estat necessari disposar d’un 
lloc on poder dipositar el seu dolor i que 
aquest fos reconegut. Un lloc i un temps 
on periòdicament pensar, posar ordre en la 
seva intimitat, descobrir el significat ama-
gat darrere de les dificultats i sostenir el 
seu desig d’exercir de pare en el seu temps 
lliure. Jo m’he ocupat d’acollir el seu dolor 
sense jutjar, d’escoltar perquè s’escoltés a 
si mateix, i sostenir una conversa que per-
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meti investigar en les dificultats per ela-
borar cadascun dels temes que detenen la 
posada en pràctica de l’elecció, per revivar 
el desig perquè Joan trobi el com fer per a 
si mateix.

A manera de conclusió
El treball de la presa de decisions implica 
fer-se càrrec de les pèrdues, perquè triar 
una opció comporta deixar-ne d’altres. 
Cada pèrdua,d’ una en una, requereix fer 
el treball de dol, és a dir, travessar el dolor 
fins a poder deixar anar el que dol deixar i 
descobrir què significa el que s’ha perdut 
per a un mateix.
En el cas de Joan diferents dols s’han enca-
denat i han pres el protagonisme del treball 
terapèutic, ja que cadascun operava com a 
obstacle per dur a terme la seva elecció. En 
altres casos pot manifestar-se d’altres ma-
neres. Per això és necessari atendre cada 
procés de presa de decisions en la singula-
ritat de la persona que el viu.

Rosalina Sicart,

Psicoanalista i pedagoga
a Integral, centre de medicina integrativa i 
de salut.
Publicat a la Revista Integral n. 451
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INTEGRAL MÈDIC. PARLEM DE SALUT?

El meu fill no em fa cas, mètode assaig-error. (16·01·18)
La professional, Rosa Chacón i part del públic assistent.

El meu fill no em fa cas, mètode assaig-error. (16·01·18)
La professional, Rosa Chacón en plena conferència.

Circulació, energia i salut Qigong (Chi Kun), automassatge. 
(20·03·18)
Vista general de l’acte.

Circulació, energia i salut Qigong (Chi Kun), automassatge. 
(20·03·18)
La professional, Àurea Gómez ensenyant al públic assistent com 
exercitar les mans. 

Què és i de quina manera es practica la medicina 
integrativa? (20·02·18)
El professional, Pedro Rodenas. 

Què és i de quina manera es practica la medicina 
integrativa? (20·02·18)
Vista general de l’acte.
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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 Meritxell Rafel

Classe de pintura
Alumnes de la classe de pintura

Grup de guitarra
Grup de guitarristes amb la professora Marta Vigo

Classe d’informàtica
Alumnes de la classe d’informàtica amb la 
professora Ester Sejas

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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Amb el suport de:


