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REFLEXIONS DEL PRESIDENT

REFLEXIONS DEL PRESIDENT

E

n redactar aquest article, estem en
plena crisis del coronavirus, per tant,
tota la societat està pendent de l’evolució
de la malaltia en general i, sobretot, de
l’incidència que pot tenir en cadascú
de nosaltres i en l’entorn més proper.
Les reaccions són diverses, però hi ha
un denominador comú: preocupació,
por i incertesa. La diferència entre el
dramatisme que estem experimentant en
aquest moment i les malalties presenciades
i viscudes en altres moments de la nostra
vida és que ara tots els membres de la
societat, sense excepció, patim en primera
persona el dolor de la pandèmia, alguns
perquè la pateixen realment, confirmada
pels professionals, i els altres, la majoria,
la patim psicològicament a causa de
la incertesa i per la consciència que la
podem patir com tots els altres. En canvi,
en altres moments de la nostra vida, ens
afectava només quan la malaltia la teníem
a casa nostra. Aquesta circumstància ens
hauria de conduir a una reflexió. Només
tenim empatia quan vivim les mateixes
circumstàncies que els altres, per tant,
l’empatia que puguem tenir envers els altres
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és teòrica, fins i tot pot anar acompanyada
d’una certa hipocresia. Realment només
ens posem al lloc de l’altre quan patim
la mateixa tragèdia. L’experiència ens
demostra, i la història ens ratifica, que
el poder i la riquesa de certes persones
els trastorna de tal manera que es creuen
superiors a la resta de la humanitat, quan
la realitat actual ens demostra, sense cap
dubte, que tots som igual de vulnerables;
realment la naturalesa ens dona una lliçó
d’humilitat.
Una altra reflexió, no menys important,
és que el poder de l’ésser humà és molt
limitat, ja que un simple virus, que ni tan
sols veiem, pot destruir tota la humanitat.
Definitivament, la prepotència i l’orgull
de les persones, com podem veure, no
tenen raó de ser. Espero que, un cop
tornem a la normalitat, no se’ns oblidi el
que realment som.

El President,
Jesús Escales i Barbal
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JUNTA DE GOVERN I CONSELL CONSULTIU

JUNTA DE GOVERN I CONSELL CONSULTIU

JUNTA DE GOVERN 2020
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CONSELL CONSULTIU 2020
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COMARQUES LLEIDATANES

COMARQUES
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LA NOGUERA
LA NOGUERA, TERRA VIVA

A

mb la primavera, la boira i les gelades
de les terres de Ponent s’esvaeixen i
arriba el bon temps, que convida a practicar activitats d’esbarjo a l’aire lliure. La
Noguera s’omple de propostes per a tots
els gustos, des de les més familiars fins a
les que aporten dosis extra d’adrenalina.

Durant el mes d’abril, us convidem a buscar or al riu Segre i a visitar el Mercat del
Conte Infantil Encontats, que es fa a Balaguer els dies 18 i 19. Continuen les activitats el cap de setmana del 25 i 26, amb la
Fira Q de Balaguer, la XXXII Trobada de
Campaners a Os de Balaguer, i la Marxa
Nòrdica des de Tiurana fins a l’ermita de
Sant Ermengol. El dia 30 comença el VIII
Festival Folk de Tartareu, amb un programa de concerts, audicions, balls i tallers de
danses tradicionals d’arreu del món.

Obre el mes de maig la Fira del Sabó a
Montgai i, a Penelles, el Gar Gar Street Art
Festival i la Fira del Món Rural. Els dies
2 i 3 Vilanova de Meià celebra les Festes
de Santes Creus, amb Festa Major inclosa,

que, entre altres activitats, preveu la conferència “Vilanova de Meià és Geoparc
Mundial de la UNESCO”, a càrrec de Xavier Mir, professor de Geologia de la UAB.
El diumenge 10, Balaguer acull la 5a edició de la festa solidària contra el càncer infantil Posa’t la Gorra, que mobilitza tota
la comarca, i el mateix dia es fa el 8è circuit de l’Obaga – Tiurana Trail. El dissabte
16 hi ha la 9a Concentració Aeronàutica a
Tiurana, espectacular, i aquest mateix dia
comença la Setmana Cultural de Foradada, amb activitats per a tots els gustos. El
diumenge 17 es fa la Marxa - Trail Les
Peülles que, entre pistes i corriols. ofereix
dos rutes de 54 km i 34 km entre les Avellanes, Vilanova de la Sal, Santa Linya i
Tartareu. El mateix diumenge a les 12 h
teniu l’opció cultural d’una visita guiada
gratuïta al conjunt monumental i històric
de la Col·legiata de Sant Pere d’Àger amb
motiu del Dia Internacional dels Museus.
Del 29 al 31 podeu participar a la festa
Harpia, Balaguer Medieval.
I començarem el mes de juny amb el primer cap de setmana ben atapeït: el dia 5 comença el Festival de Senderisme a Tiurana,

el dia 6 es fa la Cursa Nocturna al Castell
del Remei, el 7 la VII Triatló Bunker a Foradada. I els més petits tot el cap de setmana podran xalar als Contes Marrameu de
Torrelameu, on les històries i l’espectacle
de carrer envaeixen el poble d’emocions.
No us perdeu tampoc les festes majors que
aquests mesos celebren Camarasa, la Sentiu de Sió, Vallfogona de Balaguer, Foradada, Politg i Vernet.
Veniu a la Noguera, una terra viva que us
descobrirà noves experiències en entorns
espectaculars.

Foto de Lluís Vidal

COMARQUES
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EL PALLARS JUSSÀ
VIANDA.

FESTIVAL GASTRONÒMIC DE MUNTANYA

A

limentació, economia, cultura i sostenibilitat seran els eixos de Vianda, un
festival de gastronomia de muntanya que
se celebrarà el proper 2 de maig a la Pobla
de Segur, amb caràcter anual.

Una de les fortaleses de la Pobla de Segur, i
del conjunt de la comarca, és el nostre teixit
productiu en l’àmbit de l’agroalimentació:
ramaders, pastors, agricultors, carnissers,
xarcuters, formatgers, apicultors, forners,
pastissers, cervesers, viticultors i fabricants
de licors, són essencials per al nostre desenvolupament econòmic, social i cultural.

Des de l’Ajuntament, volem posar en valor a cada ramader, a cada elaborador i
a cada productor, i per això estem treballant en la creació d’un esdeveniment que,
transversalment i en format de xarxa, connecti l’alimentació, la nutrició, la salut,
l’economia, la sostenibilitat, la cultura i
l’educació.
Què serien la Pobla de Segur i els territoris
de muntanya en general sense la ramade-

ria i el sector agroalimentari en general?
El nostre paisatge està format per vinyes,
prats i boscos. Els prats deixaran d’existir
el dia que els ramats deixin de pasturar.
Som productors de carn de qualitat, de llet,
de formatges, de mel, pans, vins, cerveses
i ratafies. I ho hem de cuidar i de potenciar.
Hem de donar a conèixer les nostres singularitats, posar-nos en el lloc destacat que
ens pertoca en el mapa de l’agroalimentació

dels Pirineus i de Catalunya, i convertir en
oportunitats de desenvolupament les nostres fortaleses.

Per això, hem començat a organitzar un
esdeveniment de caràcter anual que se celebrarà per primer cop el proper dissabte
2 de maig i que es dirà Vianda. Festival
Gastronòmic de Muntanya. Vianda vol ser
transversal, local i global: mercat, gastronomia, divulgació, espais d’experimentació i

COMARQUES
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EL PALLARS JUSSÀ
de gaudi, lloc d’aprenentatge i d’intercanvi
de coneixements, cultura i valorització
dels recursos del territori…
El marc permanent de Vianda serà la cultura agroalimentària de la Pobla i del Pallars,
però el protagonisme canviarà en cada edició. Començarem amb la carn, i seguirem
amb la resta de productes que ens donen
vida. El discurs serà global, i l’accent recaurà cada any en un producte pallarès específic.

En aquesta primera edició parlarem de
pastures, de ramats i de pastors, i de com
configuren el nostre paisatge i la nostra
manera de ser; de les bondats de la nostra
carn per a la salut, l’economia i la sostenibilitat. El programa inclou demostracions
de cuina, maridatges, tastos guiats, tallers
participatius, oficis tradicionals, música,
literatura, àpats populars i un mercat de
viandes i d’artesania del cuir, la llana i la
ceràmica.
El festival substituirà la Vila del Llibre, i
se celebrarà al nucli antic de la Pobla, utilitzant el carrer Major per al Mercat de
Viandes; la plaça del Daldo per als àpats

populars, activitats diverses i concerts;
i casa Orteu, casa Motes, cal Xivato i la
Moixarronera per a tallers, demostracions
i activitats de divulgació.

Des de l’Ajuntament, sabem que és important comptar, des de la primera edició, amb
la complicitat dels pobletans i pobletanes
que vulguin compartir els seus coneixements, la seva energia i sumar per a fer de
Vianda un esdeveniment de referència.
Per això us emplacem a fer-nos arribar les
vostres idees, propostes i suggeriments.
Entre tots podrem construir un projecte
més fort culturalment, socialment i econòmicament.
Us esperem a Vianda, el festival de gastronomia de la muntanya.

COMARQUES
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EL PALLARS SOBIRÀ
AIDÍ, ARESTUI I BAIASCA

A

l’extrem nord del terme, enlairat a
993 m d’altitud, sobre la riba esquerra de la Noguera Pallaresa, i en un coster
sota el pic des Malls, hi ha el poble d’Aidí,
centrat per l’església parroquial de Sant
Just (dita actualment del Roser), que és
un petit edifici amb un campanar de torre
quadrada. Al nivell del riu i de la carretera,
sota el poble, hi havia l’hostal d’Aidí. A
la vall de Baiasca, al sector nord-oest del
terme, es troba, a uns 3 km de la Noguera Pallaresa i a la dreta del riu de Baiasca,
el poble d’Arestui, voltat de grans boscos.
Les cases formen un sol cos amb la petita església de Sant Martí, sufragània de la
de Baiasca. Al sud-est d’Arestui, en una
elevació que domina la vall, hi ha l’ermita
de Sant Jaume, romànica, d’una nau i absis rectangular. La festa major s’escau el
darrer diumenge d’agost. Es fa un aplec a
l’ermita de Sant Jaume l’1de maig. Més a
l’interior d’aquesta vall, prop de la capçalera i a l’esquerra del riu de Baiasca, hi ha
el poble de Baiasca. Forma un petit grup de
cases centrat per l’església parroquial de

Sant Serni, romànica d’origen, però molt
modificada, que té a l’interior interessants
frescos romànics. Més al nord, en un turó,
hi ha les restes de l’antiga església de Sant
Bartomeu, també romànica. La festa major
s’escau el 23 d’agost. Es fa festa el dia 29
de novembre, per Sant Serni.
Biasca

Aidí
Arestui

COMARQUES
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EL PALLARS SOBIRÀ
LLAVORSÍ

E

l terme municipal de Llavorsí, de
68,51 km2, està situat al sector central de la comarca, a banda i banda de la
Noguera Pallaresa, entre la ribera de Sort
i la Vall d’Àneu i a la sortida de les valls
de Tírvia. Limita al nord amb la Guingueta
d’Àneu, al nord-est amb Vall de Cardós,
a l’est amb Tirvia, Farrera i Montferrer i
Castellbò (aquest darrer de l’Alt Urgell),
al sud amb Soriguera i a l’oest amb Rialb.

El terme comprèn la vila de Llavorsí, cap
administratiu, els pobles d’Aidí, Baiasca,
Arestui, Sant Romà de Tavèrnoles, Montenartró, Romadriu de Ribalera i el santuari
de Biuse. Travessa el terme seguint el curs
de la Noguera Pallaresa la carretera C-13,
de Lleida a Esterri d’Àneu, de la qual surt
per la dreta, a Llavorsí, la L-504 que porta
a les valls de Cardós i Farrera i a la coma
de Burg. A la resta de pobles del terme,
s’hi accedeix per pistes i camins.
La vila de Llavorsí és situada a 811 m
d’altitud, a la dreta de la Noguera Pallaresa, a la confluència amb la Noguera de Car-

dós, en un lloc on la vall és estreta i voltada
de muntanyam que cau abruptament sobre
la població. Les cases s’esglaonen en els
forts pendents, centrades per la plaça de
l’església, amb l’església parroquial de
Santa Anna, característica de la vall, amb
una nau i campanar de torre de base quadrada i cos vuitavat amb coberta piramidal,
restaurada modernament. Al NW de la vila
hi ha les escasses restes de l’antiga capella
romànica de Santa Eulàlia. Al S de la vila,

Llavorsí

al cim d’un turó, hi ha també les poques
ruïnes de l’antic castell de Gilareny, construït amb lloses planes de llicorella, unides
amb fang.
La festa major s’escau el 26 de juliol per
santa Anna, el segon cap de setmana de
maig és l’Aplec de Biuse i el tercer diumenge d’agost es fa el Concurs de Gossos
d’Atura i la Fira de l’Ovella.

COMARQUES
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EL PALLARS SOBIRÀ
MONTENARTRÓ I ROMADRIU DE RIBALERA

A

l curs baix de la Ribalera, a l’esquerra
del Romadriu, a 1299 m d’altitud, hi
ha el poble de Montenartró, al camí que
porta a Sant Joan de l’Erm (dins Montferrer i Castellbò, a l’Alt Urgell) i a Romadriu. Està format per un petit grup de cases
i l’església parroquial de Sant Esteve, de
pedra, amb campanar d’espadanya, refeta
modernament. Montenartró, fou cap del
deganat de Montenartró, que comprenia
tot l’alt Pallars (unes 40 parròquies), llevat
dels sectors de Vallferrera i de Vall de Cardós. La festa major s’escau el segon diumenge d’octubre. Més a llevant, a la dreta
del Romadriu, a 1346 m d’altitud s’alça el
poble de Romadriu de Ribalera, enclavat
al municipi de Farrera, al límit amb el de
Montferrer i Castellbò. Queden poques
cases senceres i l’església de Sant Martí,
sufragània de la de Montenartró, que és
bastida dins les ruïnes de l’antiga església, més àmplia, de la qual resten encara
alguns murs.

Montenartró

Romadriu

COMARQUES
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EL PALLARS SOBIRÀ
SANT ROMÀ DE TAVÈRNOLES, SANT PERE
DE VELLANEGA I LA MARE DE DÉU DE
BIUSE

simple edifici sense campanar ni absis decorat amb pintures a l’interior.

A

migdia del terme, enlairat a 1.208
d’altitud, als vessants orientals de
la pica de l’Àliga, dominant la riba dreta
de la Noguera Pallaresa, hi ha el poble de
Sant Romà de Tavèrnoles. L’església de
Sant Quirze, sufragània de la de Rodés,
és un petit edifici de pedra amb campanar
d’espadanya. Prop del poble de Sant Romà
de Tavèrnoles hi ha les escasses restes del
monestir de Vellanega, antiga abadia benedictina (Sant Pere de Vellanega) esmentada ja el 969, quan era regida per l’abat
Salla; el 976, ja sense abat, fou cedida al
monestir de Sant Serni de Tavèrnoles i des
de llavors els seus abats s’intitulaven també abats de Vellanega; esdevingué simple
priorat des del 1093 i tenia encara certa
vida monàstica el 1268; des del segle XIV
fou només una possessió regida per un
clergue. A migdia de Llavorsí, enfilat en un
coster que davalla de Baladredo, damunt
la riba esquerra de la Noguera Pallaresa, hi
ha el santuari de la Mare de Déu de Biuse,

Sant Romà de Tavernoles
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ACTES LLEIDATANS
I DE LA NOSTRA ENTITAT

ACTES LLEIDATANS I DE LA NOSTRA ENTITAT
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

25.01.2020

El Tresorer, Climent Llorens, el Secretari, Roger Mestre, el President, Jesús Escales i
la responsable de cultura, Joana Novau.

Vista general de l’acte.

Socis assistents a l’Assemblea.

Vista general de l’acte.

El soci Antoni Miquel dient unes paraules.
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CULTURA

CULTURA

ACTIVITATS CULTURALS
GENER-FEBRER-MARÇ 2020
GENER 2020
Dia 7
Grup Claror
Tertúlia: “Premsa lliure o dirigida”
Dia 9
Reunió informativa
Es van convocar els socis del Centre Comarcal
Lleidatà per informar-los de les accions de futur
del Centre.
Conferència
L’Institut Nova Història (INH) i el CCLL van
presentar el Cicle d’hivern de Conferències
d’història.
Títol: “De Colom a Drake, cent anys de Catalans
a Amèrica”
Ponent: Jordi Àlvarez, historiador
Dia 10
Racó poètic dels divendres
La poetessa Anna Mª Vintró i Robert i Ramon
Ripoll i Arcarons, professor de lingüística, van
presentar una roda de poetes oberta a tot el
públic assistent.
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Dia 14
Grup Claror
Tertúlia: “1920 - 2020, cent anys d’història”

Dia 28
Grup Claror
Tertúlia: “Greta, la veu del patiment futur”

Dia 21
Grup Claror
Tertúlia: “Manipulació de la natura i de les
consciències”

FEBRER 2020

Dia 22
Visita cultural al Monestir de Sant Cugat.
Dia 23
Conferència
L’Institut Nova Història (INH) i el CCLL van
presentar el Cicle d’hivern de Conferències
d’història.
Títol: “El guarà català i la mula de Colom”
Ponent: Miquel Llauradó, historiador
Dia 24
Racó poètic dels divendres
L’Anna Maria Vintró, poetessa, i en Ramon
Ripoll, professor de lingüística, van presentar una
roda de poetes oberta a tot el públic assistent.
Dia 25
Es va celebrar l’Assemblea General Ordinària
del Centre Comarcal Lleidatà.

Dia 4
Grup Claror
Tertúlia: ”Majoria absoluta o govern de coalició?”
Dia 6
Conferència – col·loqui
Títol: “Les obres. Art Sacre del Museu Diocesà
i Comarcal de Lleida. Un intent d’espoliació
i robatori. Segones intencions: disgregació
territorial”
Ponent: Jaume Manel Oronich, Exdiputat al
Parlament de Catalunya (1984-1992) i Expaer en
Cap de Lleida (1987-1990).
La presentació va anar a càrrec del President del
CCLL, Jesús Escales.
Dia 7
Sessions descoberta lectora
Passejades literàries:
“L’encís de les històries i dels seus personatges”,
per Joana-Alba Cercós.
Tema: “La màgia de llegir”
Dia 11
Grup Claror
Tertúlia: “La cultura i el mòbil”

CULTURA

Presentació llibre
Llibres de l’Índex va presentar aquest acte.
Títol: “Episodis de la història de Gerri. Carlemany,
Montserrat i els Moriscs”
Autor: Josep Maria Orteu
Dia 13
Conferència
L’Institut Nova Història (INH) i el CCLL van
presentar el Cicle d’hivern de Conferències d’història.
Títol: “La veritable identitat de Calderón de la
Barca”
Ponent: Pere Coll
Dia 14
Racó poètic dels divendres
L’Anna Maria Vintró, poetessa, i en Ramon Ripoll,
professor de lingüística, van presentar una roda de
poetes oberta a tot el públic assistent.
Dia 18
Grup Claror
Tertúlia: “Més milionaris i més gent sense sostre”
Dia 19
Visita cultural per Barcelona
Lloc: Palau de la Música
Dia 23
Festa de Carnestoltes amb música en viu amb el
teclista i cantant, Juan Carlos Benzal.
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Dia 25
Grup Claror
Tertúlia: “Les religions, solució o problema?”
Dia 27
Conferència
L’Institut Nova Història (INH) i el CCLL van
presentar el Cicle d’hivern de Conferències d’història.
Títol: “De Montserrat del Carib a Montserrat de
Hawai”
Ponent: Manel Capdevila, historiador
Dia 28
Racó poètic dels divendres
La poetessa Anna Maria Vintró i el professor de
lingüística Ramon Ripoll van presentar una roda de
poetes oberta a tots els assistents.
MARÇ 2020
Gran part de les activitats previstes per al mes de
març de 2020 van ser cancel·lades perquè el Centre
Comarcal Lleidatà va romandre tancat a causa del
coronavirus.
Dia 3
Grup Claror
Tertúlia: “Què cal fer amb el plàstic?”
Conferència
Títol: Pobresa i marginació a les grans ciutats”
Ponent: Viqui Molins

Dia 5
Presentació llibre
El Cercle Català d’Història va organitzar aquest acte.
Títol: “CATHALÀNIA-Història de Catalunya
didàctica i contextualitzada”
Autors: Eva Sans, Josep Catà, Antoni Jaquemont i
Joaquim Ullan
Dia 6
Sessions descoberta lectora
Passejades literàries:
“L’encís de les històries i dels seus personatges”,
per Joana-Alba Cercós.
Tema: “La força de la bellesa”
Dia 12
Conferència
L’Institut Nova Història (INH) i el CCLL van
presentar el Cicle d’hivern de Conferències
d’història.
Títol: “La miraculosa creació del comtat i regne
d’Aragó”
Ponent: Ivan Giménez, historiador
Dia 13
Racó poètic dels divendres
L’Anna Maria Vintró, poetessa i en Ramon Ripoll,
professor de lingüística, van presentar una roda de
poetes oberta a tot el públic assistent.

RACÓ POÈTIC DELS DIVENDRES
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D

ins 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.

Una poetessa habitual amb els coordinadors de la secció,
l’Anna Mª Vintró i en Ramon Ripoll. (10·01·20)

Vista general de l’acte. (10·01·20)

Una poetessa amb els coordinadors de la secció, l’Anna Mª
Vintró i en Ramon Ripoll. (23·01·20)

Un poeta espontani recitant al costat dels coordinadors de
l’acte. (23·01·20)

RACÓ POÈTIC DELS DIVENDRES

Públic assistent a l’acte. (14·02·20)
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Vista general de l’acte. (14·02·20)

Públic assistent a l’acte. (28·02·20)

L’Esperança, una poetessa habitual recitant un poema.
(28·02·20)

CONFERÈNCIES
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“De Colom a Drake, cent anys de Catalans a Amèrica” (09·01·2020)

“De Colom a Drake, cent anys de Catalans a Amèrica”

“De Colom a Drake, cent anys de Catalans a Amèrica”

“De Colom a Drake, cent anys de Catalans a Amèrica”

(09·01·20) Vista general de l’acte.

(09·01·20) L’historiador Jordi Àlvarez.

(09·01·20) Públic assistent a l’acte.

“El guarà català i la mula de Colom” (23·01·2020)

“El guarà català i la mula de Colom” (23·01·20)
L’historiador Miquel Llauradó en plena conferència.

“El guarà català i la mula de Colom” (23·01·20)
Vista general de l’acte.

CONFERÈNCIES
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“Les obres. Art sacre del Museu Diocesà i Comarcal de Lleida: Un intent d’espoliació i robatori.
Segones intencions: disgregació territorial”. (06·02·2020)

“Les obres. Art sacre del Museu Diocesà i Comarcal de
Lleida...” (06·02·20) Jaume Manel Oronich en plena conferència.

“Les obres. Art sacre del Museu Diocesà i Comarcal de
Lleida...” (06·02·20) Públic assistent a l’acte.

“Les obres. Art sacre del Museu Diocesà i Comarcal de
Lleida...” (06·02·20) Miquel Angel Soriano presentant el ponent.

“La veritable identitat de Calderón de la Barca” (13·02·2020)

“La veritable identitat de Calderón de la Barca” (13·02·20)
Vista general de l’acte.

“La veritable identitat de Calderón de la Barca” (13·02·20)

“La veritable identitat de Calderón de la Barca” (13·02·20)

L’historiador, Pere Coll, en plena conferència.

Públic assistent a l’acte.

CONFERÈNCIES
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“Aplicacions de mòbils” (17·02·2020)

“Aplicacions de mòbils” (17·02·20)
Vista general de l’acte.

“Aplicacions de mòbils” (17·02·20)

“Aplicacions de mòbils” (17·02·20)

L’Antoni Maria Badia en plena conferència.

Públic assistent a l’acte.

“De Montserrat del Carib a Montserrat de Hawai” (27·02·2020)

“De Montserrat del Carib a Montserrat de Hawai”

“De Montserrat del Carib a Montserrat de Hawai”

“De Montserrat del Carib a Montserrat de Hawai”

(27·02·20)
L’historiador, Manel Capdevila, en plena conferència.

(27·02·20)
Vista general de l’acte.

(27·02·20)
Públic assistent a l’acte.

CONFERÈNCIES
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“Pobresa i marginació a les grans ciutats” (03·03·2020)

“Pobresa i marginació a les grans ciutats” (03·03·20)
Jesús Escales, president del C.C.Lleidatà, i la ponent Viqui Molins.

“Pobresa i marginació a les grans ciutats” (03·03·20)
Vista general de l’acte.

PRESENTACIONS DE LLIBRES

“Episodis de la història de Gerri. Carlemany, Montserrat i
els Moriscs” (11·02·20)
Josep Maria Orteu, autor del llibre.

“CATHALÀNIA – Història de Catalunya didàctica i
contextualitzada” (05·03·20)
Els coautors, Eva Sans i Joaquim Ullan, presentant el llibre.
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“Episodis de la història de Gerri. Carlemany, Montserrat i
els Moriscs” (11·02·20)
Vista general de l’acte.

“CATHALÀNIA – Història de Catalunya didàctica i
contextualitzada” (05·03·20)

“CATHALÀNIA – Història de Catalunya didàctica i
contextualitzada” (05·03·20)

Eva Sans i Joaquim Ullan en acció.

Vista general de l’acte.

VISITES CULTURALS

E

ns 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 curs us
animeu a participar-hi, tant per suggerir
nous llocs com per apuntar-vos-hi.
Us en deixem un petit recull fotogràfic.
Dimecres, 22 de gener. Visita al Monestir de
Sant Cugat
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VISITES CULTURALS
Dimecres, 19 de febrer. Visita al Palau de la Música
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RECULL DE PREMSA

JOSEP VALLVERDÚ: “SOC D’UNA SÒLIDA
PÀTRIA, DIGNA DE SER VISCUDA I ESTIMADA”

L’escriptor rep, juntament amb la geògrafa
Anna Maria Cabré, la Medalla d’Or de la
Generalitat

A

mb un gest subtil carregat d’humilitat,
l’escriptor Josep Vallverdú (Lleida,
1923) es col·loca bé la Medalla d’Or de
la Generalitat al voltant del coll i la sospesa abans de parlar. “Aquesta medalla
pesa. Però pesa amb un pes immaterial,
espiritual”, ha afirmat amb un somriure l’escriptor davant la plana major del
Govern. Després de rebre aquest dilluns
la màxima distinció de la Generalitat,
l’escriptor no ha pogut amagar la seva
alegria: “No m’han donat la medalla, la
medalla m’ha pres. M’he sentit immediatament envaït, m’ha omplert de llum”, ha
assegurat Vallverdú en el seu discurs a la
cerimònia, que ha tingut lloc al Palau de
la Generalitat, que també ha guardonat la
demògrafa i geògrafa Anna Maria Cabré
(Barcelona, 1943).
Prolífic i incansable –ha publicat assajos,
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una vuitantena de contes i més de 40 llibres infantils, entre els quals destaquen En
Roc drapaire i Rovelló–, l’escriptor, de 96
anys, ha deixat clar que encara li queda
corda per estona. “En saber que m’havien
atorgat la medalla, algunes persones em
van aconsellar que descansés, que sortís
al balcó i em posés a mirar com canvien
de forma els núvols. Però no”, ha explicat
Vallverdú. En referència tant a ell com a
Anna Maria Cabré, l’escriptor ha assenyalat: “Nosaltres no som d’eixe món, del
descans. Com els atletes que fan una aturada i reprenen l’alè per tornar a la cursa,
nosaltres demà al matí serem a peu d’obra.
Perquè som d’un país de laboriositat, que
vol dir catalanitat”.
Les últimes paraules del seu discurs les ha
dedicat a Catalunya: “Soc d’una sòlida pàtria, generosa, en constant dessagnament,
testimoni de segles, digna de ser viscuda
i estimada –ha dit l’escriptor–. He viscut
anys i anys sobre aquesta meva terra, que
pregona el nervi i les heroïcitats”. Vallverdú també ha recordat “el sofriment i exili”
dels seus fills, “els sacrificis muts de tantes
mares”, “el tossut renaixement que és fo-

nament de la nostra esperança” i “la flor
minúscula i tenaç a la qual s’aferrava la
digníssima veu de Màrius Torres”.
Núria Juanico
DIARI ARA

Josep Vallverdú i Quim Torra en la cerimònia
d’entrega de la Medalla d’Or / ACN
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EL CINEASTA D’ORGANYÀ FRANCESC BETRIU, PREMI GAUDÍ D’HONOR 2020

L

’acadèmia l’ha guardonat per la trajectòria “consistent i dilatada” com a
director, guionista, productor, distribuïdor
i crític, i pel seu compromís social.

La Junta directiva de l’Acadèmia del Cinema Català ha acordat distingir el cineasta Francesc Betriu (Organyà, 1940)
amb el Premi Gaudí d’Honor-Miquel
Porter 2020, màxim reconeixement del
cinema català. Betriu rebrà el guardó honorífic l’endemà del seu 80è aniversari, en
el marc de la cerimònia de lliurament dels
XII Premis Gaudí, que tindrà lloc el diumenge 19 de gener del 2020 a l’Auditori
del Fòrum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).
L’acadèmia ha volgut distingir-lo per la
trajectòria “consistent i dilatada” com a
director, guionista, productor, distribuïdor i crític, així com pel compromís social
“ferm” i per la diversitat de la seva producció, que inclou títols com Furia española
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o La plaça del Diamant.

En declaracions a l’ACN, Betriu admet
que va ser una gran sorpresa quan li van
dir que rebria el guardó. “Mai compro números de loteria i per això no em pot tocar
mai, però aquesta vegada m’ha tocat perquè és un premi amb el que no compateixes
contra ningú”. També destaca la importància del guardó perquè l’atorguen membres
de l’Acadèmia del Cinema Català i pel seu
nom Premi Gaudí d’Honor-Miquel Porter,
qui va ser molt amic seu i va ser “cabdal”
pel cinema i la cultura catalana.
Francesc Betriu pertany a una generació
“valenta” de cineastes que va deixar el seu
segell durant el franquisme i la Transició,
amb un cinema “compromès, transgressor
i mutilat”.

Des de l’Acadèmia del Cinema Català es
destaca que Francesc Betriu pertany a una
generació “valenta” de cineastes que va
deixar el seu segell durant el franquisme i
la Transició, amb un cinema “compromès,
transgressor i mutilat”. I subratlla que el
cineasta “va patir les conseqüències de la
censura” des del seu primer curtmetratge.

L’actor Lluís Homar lliura el Gaudí d’Honor a Francesc
Betriu. Foto de Jordi Play

L’aleshores ministre de Franco, Manuel
Fraga Iribarne li va prohibir el curt Los
Beatles en Madrid “sense ni tan sols
veure’l”, apunten des de l’acadèmica, acusat de desmentir la versió oficial de fracàs
d’aquesta gira que va voler difondre el règim dictatorial.
També van ser objecte de les tisores franquistes pel·lícules de sàtira social com La
viuda andaluza (1976), Los fieles sirvientes (1980) o Furia española (1975),
pel·lícula que, segons se subratlla des de
l’acadèmia catalana, té el “rècord de talls”
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de la censura espanyola: 22 en 11 minuts.
La cinta, afegeix la mateixa font, seria una
de les últimes que veuria el dictador Franco abans de morir.

Betriu recorda que li va tocar viure el final
del franquisme i que això va afectar alguns
dels seus treballs. Posa com exemple la
censura al film Corazón solitario per “problemes de guió”. Assegura, però, que va ser
més complicat amb Furia española perquè
per “dues vegades el guió va ser prohibit
per censura”. Un amic seu va reescriure el
guió de Furia española que va ser aprovat
pel censor, però Betriu va rodar la versió
prohibida. La cinta va estar finalment censurada durant sis mesos. “No existia”.
“No hi ha la censura oficial, però hi ha la
censura de les televisions”. Betriu opina
que ara la censura ha evolucionat: “No hi
ha la censura oficial, però hi ha la censura de les televisions. Hi ha gent que no té
masses coneixements de cinema i determina quines pel·lícules es poden fer i quines
no”.

Viure als pirineus
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Entrevista

JOAN TALARN: «CAL TREURE L’ACCENT
POLÍTIC A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA»

El nou president provincial de Lleida destaca la necessitat d’acostar l’organisme als
ajuntaments i fixa com a eixos de govern
la lluita contra el despoblament i la millora
de les infraestructures

J

oan Talarn i Gilabert (Bellvís, 1968) admet que no tenia ambició política. La
seva inquietud cultural i la llarga trajectòria en el món de la gestió pública el va
encarrilar, però, cap una carrera de polític;
primer com alcalde del seu municipi, després com a diputat provincial i, finalment,
com a president de la Diputació de Lleida,
càrrec que va estrenar el passat mes de juliol. Filòleg de formació i militant d’ERC,
el seu caràcter dialogant i planer l’allunya
de l’anterior president provincial, el controvertit Joan Reñé, i li ha permès fer visible una nova etapa a l’organisme, que governa de bracet amb Junts per Catalunya.
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- Vostè és president de la Diputació de
Lleida des del passat mes de juliol. En
què ha canviat la institució?

- En la manera de fer les coses. Tenia la
intenció d’apropar la presidència i el seu
entorn als treballadors de la casa i també
al territori. El president sempre ha rodat,
però no només ha de fer aquesta funció.
Cal estar amb les persones i escoltar-les.
Hem intentat implementar un nou estil
que també inclou les ajudes i subvencions.
Hem fet una aturada tècnica per veure com
posem ordre i com ho hem de fer a partir
d’ara, perquè volem que tots els membres
de la corporació hi participin.
- Ha vist desordre a l’organisme?

- Un cert desordre sí. En àmbit de personal,
per exemple. Hi ha 80 vacants, i això és un
problema perquè es perd rapidesa en les
gestions. Necessitem més personal i a partir
d’ara incorporarem treballadors, però això
no serà d’un dia per l’altre. D’altra banda,
hi ha àrees que no funcionaven massa bé
com la de noves tecnologies; és cabdal que
els municipis puguin implantar l’expedient
electrònic, i en aquesta línia treballem.

- La Diputació de Lleida no s’ha modernitzat?

- És una realitat. Li posaré un exemple; a la
casa retirarem moltes impressores, perquè
es treballa amb massa paper. La Diputació
ha de fer un pas endavant en la digitalització. Per un millor funcionament i per ser
model per als nostres ajuntaments. El paper no és necessari en molts casos.
- Vostè és alcalde de Bellvís. En pot fer?

- Sí. És una situació més complexa que
abans, però exerceixo el meu càrrec. Cada
matí obro l’ajuntament a les vuit i m’hi
estic un parell d’hores o fins i tot més. Al
vespre, quan arribo al poble, també m’hi
dedico. Tinc la sort de comptar amb regidors que m’ajuden molt.
- Vostè té una idea tècnica de les ajudes
als municipis i rebutja la discrecionalitat a l’hora de repartir subvencions.
Creu que abans es pagaven favors de
partit amb diners públics?

- No m’agrada parlar dels altres, i crec que
no toca fer-ho malament de ningú. El nou
govern de la Diputació de Lleida creu que
el camí bo és el que hem començat a traçar.
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- Però les seves decisions són una esmena a les praxis polítiques de l’anterior
president, Joan Reñé.
- Potser sí. Des d’ERC vam criticar aquell
model i apostem per repartir ajuts amb criteris tècnics i no polítics. La Diputació no
ha de ser un òrgan polític. De fet, li vull
treure aquest accent, i això crec que s’ha
notat en els primers mesos de mandat. Estem aquí per governar.
- ERC i Junts per Catalunya governen
en coalició. Com definiria l’entesa?

- La situació és tranquil·la i les qüestions
es parlen. Podem tenir punts de vista diferents, però dialoguem i arribem a consensos. Tenim clar que aquí no hem de fer
política perquè treballem per als ciutadans,
i ells no en tenen la culpa si el seu alcalde
és d’ERC o de Junts. Segurament que quan
s’acostin eleccions canviaran els perfils,
però l’escenari és tranquil.
“La situació entre ERC i Junts per Catalunya és tranquil·la i les qüestions es parlen. Podem tenir punts de vista diferents,
però dialoguem i arribem a consensos”.

dels eixos del mandat. No existeix la fórmula màgica, però necessitem bones carreteres i internet”.

- Hi ha una data per la instal·lació de la
fibra òptica arreu del territori lleidatà?
Joan Talarn, president de la Diputació
Foto: Ignasi Calvo

- El despoblament és un dels problemes que pateix la demarcació de Lleida.
Com s’afronta?

- No és fàcil. És un dels eixos del nostre
mandat i als pressupostos del 2020 hi ha
una partida dedicada a això. No existeix
la fórmula màgica, però hem de tenir clar
que per lluitar contra el despoblament es
necessiten bones carreteres i connexions
òptimes a internet. La fibra òptica és fonamental. Aquests són dos pilars importants,
però no suficients per revertir les situacions d’alguns municipis, sobretot els del
Pirineu. Hem de saber trobar els valors que
fermin la gent al territori. La neu i el turisme d’esquí n’és un, però hem d’anar més
enllà i fer créixer models empresarials.
“La lluita contra el despoblament és un

- El pla que compartim amb la Generalitat
es fixa en l’any 2023. El Govern es compromet a instal·lar-la a totes les capitals de
comarca i la Diputació l’estirarà a la resta
de municipis. Això no serà fàcil, sobretot
al Pirineu.
- Quina és la queixa més repetida que
escolta dels alcaldes?

- La millora de les carreteres. Hi ha molts
quilòmetres i el nostre pressupost és limitat. El que proposem és fer un pla zona, que
és una diagnosi de la situació i repartir-nos
les obres que s’han de fer amb les administracions que tenen més poder econòmic que nosaltres com són la Generalitat
i l’Estat.
- Quines perspectives té per millorar el
transport públic?

- Hem de tirar endavant les Rodalies de
Lleida, i en els propers dies convocarem la
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bre aquesta qüestió. No ens pertoca, però,
fer que la investigació avanci o no perquè
això està al jutjat. Ningú no se n’alegra.

- Li preocupa que l’alta velocitat low
cost no s’aturi a Lleida?

gui a l’abast informacions sobre subvencions, a qui les donem, com ho fe, quan
són les convocatòries... els moviments que
fem com a administració han de poder ésser resseguits per la ciutadania, així com
la feina que fan els diputats, què es diu als
plens...

- Com?

- És normal. És una administració de segon nivell encara que té una incidència
molt important als ajuntaments.

- En què pot millorar Lleida en qüestions de turisme?

taula de la línia Lleida-Manresa, on l’Estat
fa anys que no hi inverteix. La línia de la
Pobla la gestiona la Generalitat i funciona
molt bé, i també hem de posar atenció a la
d’Aragó i de Tarragona.

- Molt. Si no tenim eines per anar i tornar
de Barcelona, la gent marxarà. És important que tingui parada a la ciutat, i ho lluitarem.

- Té la sensació que la societat no sap
què es fa a la Diputació?

- Primer hem de seure a parlar les institucions del territori, i després portar la
reivindicació a Madrid. El debat sobre
els pressupostos estatals pot ser una bona
oportunitat per posar aquesta qüestió sobre
la taula.

- Li preocupa el Cas Boreas que afecta
l’anterior president de la Diputació?

- Parlava d’un canvi d’estil a la presidència de la Diputació de Lleida. Hi ha
recorregut per millorar en aquest aspecte?

- Sí. En la pàgina web, per exemple. Costa
de trobar les coses, i hem de ser capaços de
donar informació per tal que el ciutadà tin-

- Sí. Quan més aviat es tanqui, millor. La
imatge que li dona a la institució no és
bona.
- Ha parlat amb Joan Reñé?

- No. Ens hem saludat però no hem conversat de res.

- Aquest cas judicial ha fet més fàcil
l’entesa entre ERC i Junts per Catalunya?

- El cas va per un costat i el govern, per un
altre. Nosaltres hem fet la feina que havíem
de fer i hem continuat amb la comissió so-

- Té la intenció d’aixecar catifes per buscar casos de corrupció a la Diputació?

- Si tenim proves ho denunciarem. És la
nostra obligació. No n’hem vist cap, de
moment, i tampoc podem acusar la gent
només amb rumors.

- Sí. Aquesta setmana m’he reunit amb els
responsables del certificat Biospere que
analitza l’adaptació de les institucions als
objectius de desenvolupament sostenible.
Ens hi hem afegit i ells fan una auditoria
per indicar en què es pot millorar. Això
ens donarà un segell de qualitat que també
volem traslladar als operadors del territori. Hem de donar exemple. El Patronat de
Turisme ha fet molt bona feina, sobretot al
Pirineu. Ara ens hem de centrar en Ponent
i tenim idees per vincular el turisme amb
l’aigua, que és un valor que cal potenciar.
- Neu al Pirineu, aigua a la plana i cel a
la Noguera alta.
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- La Noguera té moltes oportunitats. Allà
hi tenim la perla del Prepirineu que és el
congost de Mont-rebei. En les properes
setmanes signarem un conveni amb la Diputació d’Osca per treballar amb un pla
d’usos perquè volem augmentar la seguretat en aquell espai.
NacioDigital / Nació Lleida
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ASSOCIACIONS COL·LABORADORES

ASSOCIACIONS COL·LABORADORES DEL CENTRE
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CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA

REFRANY

“A gran mal, remei prompte”

Lectura recomanada
Presentació de:

“CATHALÀNIA - HISTÒRIA DE CATALUNYA DIDÀCTICA I CONTEXTUALITZADA”.
Editorial: Arola Editors.

Aquest llibre pensat com una obra fonamentalment didàctica per al gran públic, és

una col·laboració entre el Dr. Jaume Benages i el Cercle Català d’Història, en aquest
cas representat com a coautors per n’Eva
Sans, en Josep Catà, n’Antoni Jaquemot
i en Joaquim Ullan. El llibre també ha
comptat amb la col·laboració especial del
Dr. Miquel de Crusafont i Sabater, d’en
Jaume Benages i Olivé, responsable de
la descripció de la iconografia numismàtica del llibre, de l’arqueòleg Massó Carballido i de la historiadora Olga Lucena
Gómez. Un llibre dedicat a la presidenta
Carme Forcadell, a la consellera Dolors
Bassa i a la resta de catalans represaliats
en ple segle XXI.

La presentació es va fer el passat 5 de març
a la sala d’actes del Centre Comarcal Lleidatà i va anar a càrrec de n’Eva Sans (Cap
de recerca del CCH) i d’en Joaquim Ullan
(President del CCH), com a representants
dels membres del CCH que han col·laborat
en l’edició d’aquest treball.
Una obra indispensable per entendre què
ha passat a Catalunya al llarg dels darrers
segles i les raons i fets que han derivat en
la situació política i social actual.

En venda a diverses llibreries online:

El Corte Inglés, Llibreria Les Voltes, Llibreria Horitzons, Galatea llibres...
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CREIXENT FÈRTIL, LA VERITABLE
FRONTERA DE LA HISTÒRIA

E

l terme Creixent Fèrtil fou usat per primer cop per l’arqueòleg de la Universitat de Chicago James Henry Breasted en
la seva obra Ancient Records of Egypt, publicada el 1906 («Fertile Crescent» 2008).
La regió va ser anomenada així a causa de
la riquesa del seu sòl i la forma de mitja
lluna.

ÀFRICA EL BRESSOL

El bressol de l’Homo sapiens és africà.
Així ho va proposar el naturalista anglès
Charles R. Darwin, l’any 1871. Però durant molt de temps, i amb un posiciona-

ment racista i etnocèntric molt propi dels
segles XIX i inicis del segle XX, els europeus es van negar a acceptar aquesta
teoria atès que consideraven que nosaltres
havíem de tenir un noble llinatge europeu.
Sortosament, arqueòlegs i paleontòlegs, al
llarg del darrer segle, han demostrat que
Darwin tenia raó: l’origen de la Humanitat
és a l’Àfrica i allà situem els primers homínids que van caminar sobre dues cames ara
fa entre 7 i 6 milions d’anys. Es van identificar Homo sapiens de fins a 200.000 anys
d’antiguitat i es va establir que la llar dels
primers representants de la nostra espècie
era a l’Àfrica Oriental, a la Gran Falla del
Rift. Posteriorment, amb les troballes fetes
al jaciment marroquí de Jebel Irhoud, s’ha
pogut constatar que la seva data de naixement és encara més antiga: 300.000 anys!
Ara podem dir també que la presència dels
primers representants de l’Homo sapiens,
la tenim a l’Àfrica sahariana (Àfrica del
Nord) quan, fins al moment, només se situava a l’Àfrica subsahariana (a Àfrica
Oriental) (Serrallonga 2017).

El gran canvi econòmic i cultural, no només
de la prehistòria sinó també de la història,

fou el pas de les societats humanes predadores (caçadores i recol·lectores), als grups
productors (ramaders i agricultors). Alguns
especialistes han vist, en aquest canvi, una
mena de desig humà, o una cerca de benestar (Serrallonga 2017: pàg. 56). Però
tot i que documentem societats agrícoles i
ramaderes al Pròxim Orient, també s’han
localitzat aquestes economies de producció
al Nord d’Àfrica, a l’Índia, Xina i Amèrica,
anomenats també com a focus de neolitització, focus que són el mirall que mostra
que el canvi ecològic i/o demogràfic va poder afectar, d’una manera similar, però en
moments cronològics diferents, societats
humanes situades en diferents punts geogràfics (Serrallonga 2017: pàg. 59).

UN SALT A LA HISTÒRIA: CREIXENT

ASSOCIACIONS COL·LABORADORES DEL CENTRE

Butlletí informatiu • abril 2020 • 39

CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA
FÈRTIL

Darrere d’un pendent rocós al centre de Jordània tenim les restes d’un poblat de 10.000
anys d’antiguitat anomenat Ain Ghazal. Va
ser una de les primeres poblacions camperoles que van sorgir després de les albors de
l’agricultura. Els agricultors d’Ain Ghazal
van conrear ordi, blat, cigrons i llenties.
Altres pobladors se n’anaven durant mesos
a pasturar ovelles i cabres en els vessants
adjacents. L’agricultura es va originar en
petits centres a tot el món, però probablement va ocórrer primer en el Creixent Fèrtil, una regió de l’Orient Mitjà que inclou
parts del que en l’actualitat són l’Iraq, Síria, Líban, Israel i Jordània. L’evidència de
l’agricultura en estat avançat aquí (cultius,
bestiar, eines de conreu i poblats) es remunta a 11.000 anys.

Determinades investigacions suggereixen que els pobles estaven inventant
l’agricultura en diversos llocs en el Creixent Fèrtil gairebé al mateix temps. Per
exemple, a les muntanyes Zagros d’Iran,
hi ha evidència de domesticació gradual de
cabres silvestres al llarg de diversos segles
fa uns 10.000 anys. L’agricultura va sorgir

a mesura que els canvis climàtics van desplaçar els rangs d’algunes espècies silvestres de plantes i animals en el Mig Orient.
En estudis recents, els genetistes han arribat a una conclusió general: els primers
agricultors en cada regió van ser descendents dels anteriors caçadors-recol·lectors.
Més encara, cada població va tenir el seu
propi ancestre diferent, que es remunta a
desenes de milers d’anys.

Segons explica Mark Thomas, professor
d’investigació de genètica evolutiva de la
UCL i un dels genetistes i autor de l’anàlisi
d’ADN d’esquelets trobats a la zona, aquest
va revelar que era molt diferent dels ge-

nomes dels primers agricultors de l’entorn
de la mar Egea i Europa. “Sabíem que les
tecnologies agrícoles, incloent-hi diverses plantes i animals domèstics, van sorgir
al llarg del Creixent Fèrtil, sense un centre concret. Però haver trobat que aquesta
regió es compon de poblacions agrícoles
genèticament tan diferents ha estat una sorpresa. Estimem que es van separar fa entre 46.000 i 77.000 anys, pel que és gairebé
segur que la seva aparença era molt diferent i parlaven llengües diferents. Per això,
potser, hauríem d’estar parlant d’un origen
federal de l’agricultura.” (Sinc 2016).
Des d’aquests primers centres productors,
la pràctica del conreu es va anar estenent.
Es combinava la difusió dels coneixements pel contacte amb altres comunitats
amb processos d’evolució autòctons a mesura que les condicions ambientals feien
inviable l’anterior model econòmic. A Europa, les noves activitats es van desenvolupar cap al VI mil·lenni a.C. a les costes de
l’Egeu i la península Itàlica, i a partir del
V mil·lenni a l’Europa central i occidental
(Moreno-Cullell 2010).
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Article recomanat: «Early Neolithic genomes from the eastern Fertile Crescent»
(Broushaki 2016).
DE CREIXENT FÈRTIL A EUROPA, PER
MAR

L’any 2014, un equip internacional
d’investigadors va poder seqüenciar material genètic de les primeres poblacions del
Neolític, cosa que va permetre reforçar la
hipòtesi que els primers pagesos van arribar a Europa des d’aquesta regió coneguda com a Creixent Fèrtil (a Pròxim Orient)
per via marítima, a través de Xipre i Creta.
L’ADN recuperat dels primers agricultors
del Creixent Fèrtil mostra afinitats genètiques amb el material genètic dels primers
agricultors de Catalunya i Alemanya. Això
suggereix que el procés de difusió del
Neolític s’hauria produït probablement
a través de la migració pionera de petits
grups de població i que ambdues rutes, la
mediterrània i la centreeuropea, haurien
estat genèticament connectades. Les anàlisis d’aquesta investigació s’han centrat en
els jaciments de Tell Halula, Tell Ramad

i Dja’de El Mughara, situats a les primeres àrees d’emergència del Neolític: la vall
mitjana de l’Eufrates i l’oasi de Damasc.
La conclusió més significativa de l’estudi
és que els patrons de similitud genètica
trobats entre les poblacions neolítiques del
Creixent Fèrtil i les illes de Xipre i Creta apunten que les primeres expansions
poblacionals que van portar el Neolític a
Europa haurien tingut lloc per mar i no
per terra, a través d’Anatòlia, com s’havia
argumentat fins ara. Els resultats de la investigació corroboren, a més, que la major
part de la informació genètica de les primeres poblacions agrícoles no ha sobreviscut a la població actual del Pròxim Orient
(RTVE 2014).

Article recomanat: «Ancient DNA Analysis
of 8000 B.C. Near Eastern Farmers Supports an Early Neolithic Pioneer Maritime
Colonization of Mainland Europe through
Cyprus and the Aegean Islands» (Fernández 2014).
TORNANT A LES ARRELS

A Síria, país devastat per la guerra civil,
un equip de científics de Mèxic i el Marroc
es van afanyar a posar fora de perill una
mostra vital de l’enorme i antiga diversitat genètica del blat, que es trobava en les
col·leccions de llavors d’un centre internacional d’investigació amb base a Alep,
però que va ser obligat a abandonar el lloc
en 2012-2013. Els investigadors van estar
restaurant i caracteritzant genèticament
més de 30.000 col·leccions úniques de llavor de blat del banc de germoplasma (a Síria) del Centre Internacional d’Investigació
Agrícola en Zones Àrides (ICARDA), que
va ressituar la seva seu a Beirut, Líban, i
va donar suport 150.000 col·leccions de
llavor d’ordi, fava, llentia i blat en els
bancs dels seus col·laboradors i en la Volta
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Global de Llavors de Svalbard, a Noruega.
El projecte consisteix a analitzar les mostres i identificar gens que permetin generar
blats amb alt rendiment i resilients a les
variacions climàtiques. Un èxit seria reintroduir les varietats que s’han perdut en les
regions devastades per la guerra. Un tresor
provinent del bressol del blat per alimentar
les generacions futures, atès que gran part
de les llavors de blat provenen del Creixent Fèrtil, regió on antigues nacions van
generar el blat, que va ser el gra vital de
les seves civilitzacions. Les col·leccions
rescatades podrien contenir la clau per al
futur millorament del blat que alimentarà
la població mundial que creix dia a dia. És
possible que una varietat antiga que va ser
generada a través del temps contingui un
gen de resistència a alguna malaltia letal
del blat o de tolerància a l’efecte del canvi climàtic com la calor i la sequera que,
segons pronòstics, seran més intensos en
països en desenvolupament on els agricultors i les seves famílies depenen del blat.
El CIMMYT treballa en els països en desenvolupament per incrementar de manera
sostenible la productivitat dels sistemes de

blat de moro i de blat i millorar la seguretat
alimentària i els mitjans de vida dels habitants d’aquests països (Lutz 2016).

Joaquim Ullan Martorell
President del Cercle Català d’Història
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CURIOSITATS

La invenció de la cervesa es remunta a uns
6.000 anys abans de Crist, i es creu que
els seus orígens es poden situar al Creixent
Fèrtil, on les civilitzacions sumèria, egípcia i mesopotàmica ja coneixien aquest
beuratge fa mil·lennis. Ara bé, a Europa, la
cervesa més antiga de la qual es té coneixement és de la que s’elaborava a la cova
de Can Sadurní de Begues (Baix Llobregat), on l’any 2004 es van trobar les restes
fossilitzades d’elaboració d’aquesta beguda (Palmer 2015).
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A

mics i amigues,

A causa de la pandèmia del coronavirus,
les juntes dels Amics de la Bressola i La
Bressola esperem i desitgem que estigueu
tots bé, així com donar tot el nostre suport
als que patiu o heu patit el contagi d’aquest
virus, i especialment als que heu perdut
una persona estimada. Una abraçada molt
forta a tots i totes.

Justament, a causa de la situació que estem
vivint aquestes setmanes amb la pandèmia del coronavirus, i perquè les mesures
de prevenció i contenció respecte a la Covid-19 així ens obliguen a tota la ciutadania, l’Associació dels Amics de La Bressola no podrà dur a terme els actes ni la
sortida prevista a Pesillà.
Des dels Amics i La Bressola volem fervos arribar a totes les persones del Centre
Comarcal Lleidatà el nostre escalf i desig
de retrobar-nos ben aviat i ens posem a la
vostra disposició per tot allò que pugueu
necessitar durant aquestes setmanes de
confinament.

El nostre correu amics@bressola.cat continua operatiu i podeu trobar-nos al 626331894
de dilluns a divendres de 10 a 14 i de 16 a 19
per consultes o qualsevol dubte que tingueu.
Des de fa uns anys als Països Catalans
vivim èpoques convulses, crisis econòmiques, persecucions i repressions polítiques, i ara aquesta pandèmia del Covid-19.
Però és justament en aquests moments difícils on aflora la solidaritat i l’esperit de
lluita que els catalans i catalanes portem a
dins. No ens hem rendit mai i ara tampoc
ho farem!

Per últim, volem transmetre el nostre més
gran agraïment a tots el catalans i catalanes que aquests dies vetllen per tots nosaltres, i molt especialment a tot el personal sanitari.

Aleix Andreu i Oliver
President dels Amics de la Bressola
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FOTOGRAFIES DE LES NOSTRES ACTIVITATS,
CURSETS I TALLERS

ACTIVITATS DEL CENTRE
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Classe de puntes al coixí

Classe d’anglès

Classe de francès

Coral Terra Ferma

Classe d’informàtica

Grup Claror

Espai d’escacs, cartes i dòmino

Classe de francès

Classe d’informàtica

Classe d’informàtica

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

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

Grup del dimecres amb el professor Carles
Bernalte

Classe d’anglès amb la professora Haley
Lawrence

Participants de les tertúlies Grup Claror

Grup del dilluns amb el professor Antoni Maria
Badia

Alumnes a la classe de francès del professor Sr.
Rouanet

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

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

Classe de francès amb el professor Jesús Escales
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Amb el suport de:

