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REFLEXIONS DEL PRESIDENT

J

aume Vicens Vives va escriure que Catalunya estava en una cruïlla i que el camí
a seguir hauria de dependre del descobriment de la seva personalitat col·lectiva. Vicens Vives definia el ciutadà català com un
home de frontera i com un individu amb
sentit social, que valora l’eina i la feina,
que li agrada la feina ben feta, el pactisme
i l’organització confederal dels territoris.
Conseqüents amb aquest plantejament, el
dimarts dia 8.04.2014, al “Congreso de los
Diputados”, tres polítics catalans van demanar que es transfereixi a Catalunya la
competència per convocar una consulta.

Mariano Rajoy va negar aquesta possibilitat atenent el fet que la sobirania correspon
al conjunt dels espanyols, encara que va
mostrar la seva disposició a dialogar sobre
qüestions concretes.

Catalunya, doncs, torna a estar en un moment crucial, conscient de la seva personalitat col·lectiva. El conflicte entre la voluntat democràticament expressada pels
catalans i la llei espanyola, tal com la interpreten els que governen l’Estat, està servit.
El President Mas, ratificant el que el di-

marts dia 8.04.2014 va dir el Sr. Duran
Lleida, va demanar en el propi Parlament
de Catalunya, davant de tots els diputats/
diputades, al President Rajoy que fixi dia i
hora per parlar sense línies vermelles.
La majoria dels mitjans internacionals donen per fet que la votació al “Congreso de
los Diputados” no atura el procés de Catalunya i també que l’Estat no pot continuar
només amb la negativa per resposta.
És evident que cap moviment secessionista no s’ha suspès amb una llei, puix la política no és només dret constitucional. Cap
solució política pot ser imposada per una
o altra part, només una sortida política negociada pot evitar el xoc, i tot hauria de
finalitzar sense vencedors ni vençuts.

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón,
eminent jurista, membre del Consell
d’Estat i un dels pares de la Constitució,
diu que la millor solució no seria parlar de
reforma de la Constitució, sinó de mutació
de la mateixa, que consistiria en un consens exprés o tàcit per dotar a Catalunya
d’un pacte blindat diferencial, sense possibilitat d’esmenes, com el basc o navarrès.

Un servidor creu que no hi cap més solució que analitzar a fons, i sense reserves, els
problemes de relació CATALUNYA / ESPANYA, els seus efectes sobre les relacions
territorials i les conseqüències en el funcionament de l’Estat. Sens dubte, tots aquests
assumptes es projecten en l’àmbit de la política: identitat nacional (llengua i política
educativa), raons econòmiques (relacions
fiscals amb l’Estat) i oportunitats de futur
en un món global (infraestructures).
La situació actual i el tracte rebut per Catalunya des de l’Estat han fet que una part
important dels catalans hagi deixat de
considerar la reforma d’Espanya com una
opció viable, i ha portat que el suport a la
independència hagi crescut considerablement els darrers anys.

La partida està oberta, desitjo i demano
que s’acabi d’una manera justa i a gust de
la majoria.
Salutacions cordials.

El President,
Miquel Àngel Gento i Sostres
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ESCRITS MEMBRES JUNTA DE GOVERN I ASSOCIATS

LA INQUIETUD I LA INDIFERÈNCIA

S

ovint per catalogar les persones acostumem a posar etiquetes. Ho fem d’una
manera instintiva i poc rigorosa, encara
que en el fons sabem que les etiquetes solen ser deformadores. Així direm que una
persona és conservadora o progressista,
culta o inculta, creient o agnòstica, generosa o egoista... Podríem, doncs, continuar
escrivint un llarg llistat d’oposats per tal de
caracteritzar la persona en qüestió.
Al meu entendre, les catalogacions no són
dignes de crèdit, ja que cap d’elles respon
ben bé a la realitat: La veritat és que a cap
persona se li poden atribuir qualitats o defectes absoluts. La vida de qualsevol persona està composta d’actes que poden ser
considerats més o menys lloables o més o
menys menyspreables. No existex un tipus
de persones que només realitzen actes correctes i un altre tipus de persones que només cometen actes nocius. O un tipus de
persones que ho saben tot i un altre tipus de
persones que no saben res. L’experiència
ens mostra que els encerts i els errors són
consubstancials a la naturalesa humana;

per tant, cada persona en el transcurs de la
seva vida realitza actes correctes i, a la vegada, està exposada a comportaments poc
dignes; de la mateixa manera que la positivitat i la negativitat estan distribuïdes en
tots els éssers humans.

Des del punt de vista ètic, es constata que
tot ésser humà és a la vegada bo i dolent,
a causa del sistema límbic que el fa respondre a les necessitats pròpies i als perills
externs. No hem d’oblidar, però, que, amb
l’aparició del necòrtex d’aquell primat que
èrem, l’ésser humà ha modificat el sistema
límbic i aquest pot ser dominat per la raó.
En aquest sentit, tots els humans tenen la
capacitat de desenvolupar un potencial per
anar molt lluny en el camí de l’evolució.
Ara bé, hi ha persones que desenvolupen
més aquest potencial i altres que el desenvolupen menys; és per aquesta raó que
m’atreviria, ara sí, a catalogar les persones
només en dos grups: els indiferents i els
inquiets. Els primers serien aquells que
davant la incertesa i el buit de la vida es
queden paralitzats sense confiar en el poder de la raó; els segons serien els que en la
mateixa situació no es conformen amb la
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seva sort i decideixen fer el que calgui per
aconseguir una existència més plena. Com
diria Eric Fromm en el llibre “per una Ètica Humanística”: “Direm que ni l’èxit ni el
fracàs no són automàtics ni estan ordenats
anticipadament. La decisió, l’ha de prendre l’home. Tot depèn de la capacitat de
l’home a prendre’s seriosament a ell mateix, la seva vida i la seva felicitat: depèn
de la seva voluntat a enfrontar-se amb el
problema moral seu i amb el de la societat.
Tot depèn del coratge que tingui d’ésser ell
mateix i d’ésser per si mateix”.
Com a conclusió diria que davant el buit
de la vida no podem romandre indiferents. Cal reaccionar, lluitant d’una manera constant i decidida, per desenvolupar el
potencial que hi ha dintre de cada persona.
Aquesta lluita fa que els indagadors i els
lluitadors es difenciïn dels indiferents. Els
primers contribueixen al desenvolupament
personal i de la Humanitat.
Vicepresident 2n del Centre Comarcal
Lleidatà,
Jesús Escales. Filòleg.

ESCRITS MEMBRES JUNTA DE GOVERN I ASSOCIATS

ACTUACIONS SOLIDÀRIES

P

arlant de solidaritat, avui volem parlar de l’Àngel Pujol Gorné i recordar
que va néixer a Mollerussa (Lleida) l’any
1947. Va ser empresari del Grup Pujol
(http://www.pujolweb.org) fins que després de consolidar-lo i expandir-lo, un
dia va deixar de construir prefabricats de
formigó per a dedicar-se en cos i ànima a
construir esperances de vida al convertirse en el president de la Fundació Privada
Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Olaran (info@isolidaries.org / info@angelolaran.org).

Val a dir que a finals de l’any 2005, Àngel Pujol, invitat pel Dr. Ferreruela, va
visitar l’hospital de Mekele, a la regió
del Tigray (Etiòpia) i va quedar impactat pel treball que portava a terme el seu
amic oculista i cirurgià òptic, i es va interessar per totes les carències que patien
i que, desgraciadament, encara avui pateixen, en aquella zona.

L’Angel Pujol te cura de l’organització de
diferents i variades activitats per recaptar fons econòmics per a seguir ajudant
al Pare Olaran, com les concentracions de
motos, curses atlètiques solidàries, sopars
benèfics, jocs de cartes solidaris, desfilades de moda, obres de teatre, tornejos esportius i campionats del joc de la botifarra, com és el cas de les fotografies on hi
van participar alguns socis del CENTRE
LLEIDATÀ, a Mollerussa, el dia 22 de
febrer de 2014.
En aquest mateix sentit, recentment parlant l’Àngel Pujol amb el nostre CENTRE
LLEIDATÀ, concretament amb el nostre
President i amb mi mateix, s’ha decidit organitzar dos campionats de botifarra solidaris cada any en les nostres dependències,
un el proper mes d’octubre i l’altre el mes
de febrer del proper any 2015, campionats
que s’aniran repetint cada any durant les
mateixes dates.

Tot, en definitiva, per a donar a conèixer
l’obra d’Àngel Olaran i ajudar-lo en tot
el que es pugui per a què amb la seva dedicació s’aconsegueixi un món una mica
més just.
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Benvinguts lleidatans com l’Àngel Pujol,
al que avui li agraïm la seva extraordinària
feina i solidaritat.

Vocal de la Junta de Govern del Centre
Comarcal Lleidatà,
Santi Santacana Corbella.
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FOTOGRAFIES
22.02.2014 ACTUACIONS SOLIDÀRIES

Campionat del joc de la botifarra on hi van participar alguns socis del CENTRE LLEIDATÀ, a Mollerussa, el dia 22
de febrer de 2014.

Campionat del joc de la botifarra on hi van participar alguns socis del CENTRE LLEIDATÀ, a Mollerussa, el dia 22
de febrer de 2014.

Campionat del joc de la botifarra on hi van participar alguns socis del CENTRE LLEIDATÀ, a Mollerussa, el dia 22
de febrer de 2014.

Campionat del joc de la botifarra on hi van participar alguns socis del CENTRE LLEIDATÀ, a Mollerussa, el dia 22
de febrer de 2014.

Campionat del joc de la botifarra on hi van participar alguns socis del CENTRE LLEIDATÀ, a Mollerussa, el dia 22
de febrer de 2014.
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L’ASSOCIACIONISME I LA COMUNITAT,
AVUI.

U

n dels grans problemes de la persona,
avui i sempre, ha estat la solitud. La
solitud és tant un estat d’ànim, com la consciència de viure un profund aïllament que
s’exterioritza sovint en el distanciament
de les persones i de les coses i que plana
angoixosament sobre l’esperit de tots. No
és tampoc un problema de l’entorn, ni de
sentir-se submergit en el nombre, ni en la
massa. Tots sabem que no hi ha solitud que
s’hagi descrit amb més patètic accent que
la que pot portar la gran ciutat on la persona constantment es veu assetjada per la
multitud, pels gregarismes de l’espectacle
de tots, que van d’un costat a l’altre, amb
presses i neguits.

És una delicada situació que sol angoixar
i enfrontar la persona amb el repte de superar-se en els seus temors, inseguretats i
desemparament interior.
D’ací que sigui tan necessària la comunicació i el contrast amb la problemàtica d’altres persones, molt més fructífera

si aquesta relació es veu acompanyada
de l’escalf de l’amistat, de sentiments i
d’aspiracions comunes.
Són els innegables guanys que reporta l’associacionisme que, de manera tan
esplèndida i reiterada, ha fructificat en la
societat catalana. És la raó de ser de les
nostres més emblemàtiques institucions
que tenen com a objectiu crear un espai
de convivència i de relació entre els seus
associats, compartint anhels i afectes, que
deriven d’unes mateixes arrels i circumstàncies.

Seria en aquest panorama de solituds, despullats de connotacions extremes, entre
les quals hem d’incloure el nostre CENTRE COMARCAL LLEIDATÀ, fogar per
excel·lència de la vida dels nostres advinguts a Barcelona des de les terres de ponent,
nexe d’unió que des dels primers anys de
la nostra estada a la Ciutat han vingut propiciant el retrobament amb tot allò del que
més sentit podem trobar en una institució.
Valorem, doncs, des de l’aspecte de
l’associacionisme, aquell esforç il·lusionat
dels nostres companys / companyes de po-
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nent per reviure en aquesta “casa” les essències d’un bocí de la província de Lleida
i compartir plegats uns valors humans que,
en definitiva, són els únics que queden.

Exvicepresident del Centre Comarcal
Lleidatà,
Josep Maria Pujal i Carrera.

ESCRITS MEMBRES JUNTA DE GOVERN I ASSOCIATS
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HORTS A LA TERRASSA. CONSELLS

I

dees practicades:

Reciclar és retornar a la terra part del que
li hem tret.

Testos: un test és una presó per a la planta,
excepte si és espaiós. El mínim hauria de
ser d’una capacitat de vint litres, tot i que
millor posar-les en jardineres de 200 litres.
Per a arbres fruiters, testos de 80 a 100 litres de capacitat i sempre posats en un lloc
el més assolellat possible.

Parcel·la: Un mínim de 20 a 25 cm de
gruix de terra, a ser possible de bosc o terra vegetal o barrejada amb fems o palla, o
fullatge d’arbres o branquillons tallats, de
menys de 10 cm.
La terra de camp: és massa pesada per a
terrasses. Si no hi ha d’altra, poseu-n’hi
només 15 cm, i hi aneu incorporant residus
a poquet a poquet.
L’argila: no és recomanable més de 5 al 10
cm de volum, ja que necessita més aigua i
es fa més difícil de manejar.

Sorra o gres (sauló): hi pot ser en molta
proporció, per la seva permeabilitat per aigua i arrels.

Adobs: Utilitzeu-los només si no es disposa de suficient compostatge o fem (madurat, a ser possible).
Entre els adobs químics, (aconsellats per
una anàlisi química) poseu-hi fosfats, potassi, guano, pocs nitrogenats i oligoelements.

Tractaments: Anticriptogàmics amb flor de
sofre o preparats cúprics. Pel pugó no abuseu del verí específic (aigua sabonosa).
Plaguicides: Desconfieu-ne. Utilitzeu-los

mínimament i només per salvar la planta
més que la collita. Acostumen a ser foliars
i penetren des de les fulles a l’arrel, o tubèrculs comestibles.
Escarabat patates i albergínies: Es poden
controlar manualment i posats en un recipient amb aigua.

Herbicida: Massa s’usa en grans plantacions o monocultius, fins al punt
d’enverinar la terra i les aigües subterrànies. No n’utilitzeu.

Cultiu Rotatori i diversificat: S’ajuda
mútuament i resisteix una mica més a les
plagues.

ESCRITS MEMBRES JUNTA DE GOVERN I ASSOCIATS
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HORTS A LA TERRASSA. CONSELLS

Arrels: És un món meravellós i normalment poc conegut. A prop dels arbres ja
“establerts” poc poden fer les plantes de
temporada i hortalisses. Però n’hi ha algunes , de molta vitalitat, que poden “asfixiar”, certs arbres joves.
Cultius regeneradors: Gairebé ho són tots:
les lleguminoses (faves, pèsols, mongeta,
etc.) ajuden a fixar a la terra el nitrogen
(a través de les simbiosis d’un bacteri que
forma uns nòduls com grans d’arròs a les
arrels, a canvi del sucre que li proporciona
la planta).
Les verdures, en general, no exhaureixen
la terra i les seves restes són un adob natural que s’assimila lentament, com la majoria dels rebuigs que puguem retornar a la
terra.
No recomano en testos: Les albergínies
(massa potents i que, sí donen fruit, és de
mala qualitat). Ni faves, pel mateix i perquè necessiten més aigua de la que pot emmagatzemar el test. Ni porros, per la dificultat a l’hora d’arrencar-los. Ni sembreu
patates, pel mateix motiu.
En testos o jardineres: S’hi poden posar

alls, cebes, pebrots, tomàquets, bledes, julivert, menta i també fer planter de diverses hortalisses.

Sembrar: Feu-ho amb plantes de viver o
llavors garantides. Les llavors reutilitzades
donen un mal resultat, pel fet d’abusar de
les hibridacions i els transgènics.
El mateix he observat en els arbres fruiters.
Molts surten de pinyols o llavors que van
a la terra a través dels residus, que neixen
ufanosos i bonics, però que no donen fruit,
o és dolent, o no arriba a madurar.

Drenatge: És indispensable en testos i parcel·les (petites o grans) i abans
d’impermeabilitzar el terra amb més d’una
capa de tela asfàltica, rajola forta i ben
ajustada i una notable capa de pintura antiporus especial per a aquests efectes.

Llei del mínim de Liebig. I afegiria Llei
del Màxim, perquè si alguna substància
o element està en excés el resultat pot ser
nefast, com pot ser-ho per a un nadó un
biberó massa ric o desproporcionat.
Matèries reciclables: Ho són totes, menys
el vidre, el plàstic i la roba.

Les fustes primes, cartons i paper esmicolat , al fons de la parcel·la o recipients,
són de gran valor, perquè són més del 90%
matèria orgànica; mentre que les fruites i
verdures i d’altres rebutjos poden contenir
més del 90 %.
Veieu, adjunt, un quadre sinòptic de les
plantes i arbres més agraïts de cara a testos
i petites superfícies, tenint en compte les
circumstàncies climatològiques d’un clima mediterrani.

Poda d’arbres fruiters: Arbres més separats com més frondosos o espai disponible.
Dos metres per tres. En terrassa poden ser
la meitat d’espai. Quin remei!
Branques a tallar: Les que s’arrosseguin o
impedeixin el camí.
Les que són molt altes, rectes, no doblegades, ni fàcils de podar, tractar i collir. Eviteu la forma del xiprer. Convé la de copa o
paraigües.
Les que dupliquin o cavalquin i tinguin
menys vitalitat.

Les que fan massa espès el centre de l’arbre.
Pensem que totes les branques, plantes o
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persones necessiten un lloc amagat del sol.

No formeu l’arbret en V, fàcil d’obrir-se.
Que es formi un nus, amb tres branquetes
com a mínim.
Poda anual i molt severa per a presseguer
i similar, a l’hivern. A l’estiu, els paràsits.

Les soques i parres es deixen només 4 dits
i per a la primavera traieu-ne alguna que
no tingui raïm. Tractament amb cúprics i
flor de sofre. I els primers grans que piquen
els ocells o abelles, protegiu els raïms amb
xarxes o amb “paperines” de diari posades
del revés i embolicant-los cada un i protegint-los de la pluja.
Les branquetes d’anys anteriors, penjades
i assolellades, solen donar més fruit (oliveres, fruiters). Els paràsits de l’any i del
centre de la copa, verifiqueu la poda en
verd, o sigui, a la primavera i estiu.
Hortalisses: Pebrots i albergínies ;traieu
els primers brots secundaris, fins que es
formi la planta.

Les tomaqueres: Guia principal, fulles,
branquetes en flor, fulla i flor,.. Respecteu la guia, però que no prenguin força els

brots que neixen a cada vèrtex de fulla, que
triguen a donar fruit i el donarien dolent
per excés de branques i gruix de la planta.
Feu-la enfilar per canyes, com ho fan les
mongetes i altres plantes grimpadores per
natural.

La millor collita: No entra en bàscula i és
invisible: Moviment al cos i pau interior.

Prego que contrastin i em treguin del
possible error, perquè el que està escrit
és fruit de molts anys d’experiència i
d’intuïcions,però no és un treball científic.
Dit això, tots a estudiar, experimentar i divulgar. És la nostra obligació com a ciutadans i deutors a la creació.

Soci del Centre Comarcal Lleidatà, membre del Consell Consultiu i propietari de
l’hort urbà,
Joan Carulla
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JUNTA DE GOVERN I CONSELL CONSULTIU

JUNTA DE GOVERN I CONSELL CONSULTIU
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Junta de Govern i Consell Consultiu 2014
Asseguts, d’esquerra a dreta:
Eduard Riu (Tresorer), Climent Llorens
(Vicepresident 3r), Joana Novau (Vicepresidenta 1a), Miquel Angel Gento (President), Jesús Escales (Vice-president 2n),
Joan-Miquel Peguera (Secretari), Lluis
Teixidó (expresident).
Drets, d’esquerra a dreta:
Mª Mercè Plans, Santiago Santacana,
Montserrat Higueras, Joan Carulla, Josep
Ribera, Pere Rúbies, Lluísa Barbat, Dolors
Isabel Amorós i Jaume Rognoni.
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
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FOTOGRAFIES
25.01.2014 ASSEMBLEA GENERAL

Climent Llorens, (Vicepresident 3r), Joan-Miquel Peguera
(Secretari), Miquel Angel Gento (President), Eduard Riu
(Tresorer), Joana Novau (Vicepresidenta 1ª) i Jesús Escales (Vicepresident 2n).

Climent Llorens, Joan-Miquel Peguera, Miquel Angel Gento, Eduard Riu, Joana Novau i Jesús Escales.

Socis assistents a l’Assemblea General.

Socis assistents a l’Assemblea General.

Socis assistents a l’Assemblea General.

Socis assistents a l’Assemblea General.
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COMARQUES LLEIDATANES
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COMARQUES
CIUTADILLA
Població: 217 h [2013]
Extensió: 17 km2

Situació i presentació
És un municipi de forma allargada i sensiblement rectangular, situat a la vall mitjana del Riu Corb, a la zona de transició amb
la Segarra. Limita al N amb el municipi
de Verdú, a l’E amb Guimerà, des del Riu
Corb fins a la partida de Relat, i després
amb Passanant (Conca de Barberà); a l’W
limita amb Nalec i al S amb Vallbona de
les Monges. La riera de Boixerons, que des
de Relat va baixant dels 700 als 500 m fins
a trobar el Riu Corb, té una direcció SENW. El Riu Corb travessa el terme d’E a
W en la part N, no gaire lluny de la cruïlla
de les carreteres i del coll de la Portella. La
situació de Ciutadilla ha fet dir que és “el
sentinella de la vall”, i això perquè damunt
la partió aturonada entre la riera de Boixerons i el Riu Corb s’alça amb figura esvelta
i noble el seu castell.

El poble i cap administratiu de Ciutadilla
és l’únic nucli de població agrupada del
municipi. Travessa l’extrem occidental del
terme la carretera C-14 de Salou a Adrall.
Una carretera local comunica el poble amb
Passanant i Sarral. La carretera de Vallfogona a Maldà creua el municipi paral·lela
al Riu Corb.
La població i l’economia
Al segle XIV (1380) Ciutadilla tenia 96
focs que baixaren a 45 el 1497, i només en
tenia 54 el 1553. Al començament del segle XVIII, Ciutadilla tenia 259 h, que l’any
1787 passaren a 585 h, augment paral·lel al
que hi hagué a la resta de pobles de la vall
del Riu Corb. En el primer terç del segle
XIX, el nombre d’habitants disminuí amb
331 h el 1830, però aviat va començar a
créixer de nou i el 1845 en tenia ja 549;
l’any 1887 n’havia assolit 872, la xifra
més alta registrada. Durant el segle XX la
minva fou constant; així, de 713 h el 1900
es va baixar a 658 h l’any 1930, i 458 h el
1960, 309 h el 1970, 289 h el 1981, 230 el

1991 i 215 h el 2001. Amb el canvi de segle, però, la tendència es capgirà i el 2005
hi havia 235 h.

Les activitats agràries constitueixen la
base econòmica del terme. Hi ha una petita
extensió de regadiu localitzada a la ribera
del Riu Corb, la qual es dedica residualment a l’horta i a una mica de cereal. La
majoria dels conreus del terme, però, són
de secà, i s’hi produeixen bàsicament cereals (ordi), oliveres i, en menor proporció,
vinyes i ametllers. Les granges de porcs i
d’aviram serveixen de complement per a
l‘agricultura.
El poble de Ciutadilla
El poble de Ciutadilla és situat a la riba esquerra del Riu Corb, a 515 m d’altitud, en
la part aturonada de la serra, sota les restes
del castell i dominant la vall del Riu Corb
i de la riera de Boixerons; tot ell és un ample mirador de l’Urgell i la Segarra.
Al poble hi ha algunes cases de noble
construcció i carrers amb desnivell ben pa-
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vimentats. Com a d’altres pobles d’aquests
rodals, moltes cases han estat destinades a
segona residència. El poblament s’inicià al
voltant de la torre del castell i va créixer de
dalt a baix.

El monument que més es destaca de Ciutadilla és la mola del castell, una antiga fortalesa medieval que al segle XVI fou transformada en palau renaixentista. El 1390
n’era senyor Gispert de Guimerà i els seus
descendents feren la reconstrucció tal com
va arribar a les primeries del segle XIX. En
efecte, disposats en diferents nivells en el
cim d’un turó al costat de la vila, el castell,
tot i haver estat profundament reformat el segle XVI, mantingué a l’exterior l’originària
estructura de fortalesa i bona part dels seus
paraments i àmbits interiors responen a empentes constructives medievals. El pati interior té forma trapezoïdal i tenia a la banda
N una gran escala amb galeria superior amb
columnata. Sobre la galeria hi havia una
gran sala amb una sumptuosa decoració.
A la dreta del portal d’entrada s’aixeca una
magnífica torre quadrangular, la mestra, de
set plantes, amb matacà i finestral renaixentista les superiors, que encara avui dia són

exponent, amb les restes que queden en peu,
del que fou en altre temps aquest magnífic
castell. Seguint les diverses parts enderrocades es poden observar elements romànics
i gòtics que fan pensar en una llarga perduració des del segle XII fins a la reconstrucció del segle XVI i que va subsistir fins el
1835. Començà a enderrocar-se una part de
l’edifici el 1908.
Al peu del castell i en la part més alta del
poble hi ha l’església parroquial de Sant
Miquel, d’estil gòtic. És d’una sola nau
amb volta de creueria, sense absis i voltada
per una cornisa amb permòdols esculpits.

La festa major d’estiu se celebra per Sant
Roc, el segon cap de setmana d’agost; entre els actes hom fa una processó a l’ermita
del mateix sant, i la d’hivern se celebra per
Sant Miquel (29 de setembre), en honor

del patró. Per Setmana Santa, el Divendres Sant és tradicional fer un viacrucis a
l’ermita de Sant Roc. El dissabte de Glòria
es fa la festa de les Coques, en la qual se
subhasten coques i mones per tal de recaptar beneficis per a l’ermita. Pel Dilluns de
Pasqua, després d’haver anat en processó
al santuari de la Bovera (del municipi de
Guimerà), es va en romeria a l’ermita de
Sant Roc. Des del 2002 hom hi celebra la
Trobada de Grups de Recreació Medieval.
Altres indrets del terme
El municipi comprèn l’ermita de Sant Roc,
els vestigis del el Roser i una quinzena de
llocs on s’han documentat restes arqueològiques pertanyents a diversos períodes
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culturals, que van des de possibles restes
de sepulcres de fossa a la riera de Boixerons a una vil·la romana als Obacs. Cal
esmentar per la seva importància el fragment de ceràmica àtica de figures negres
que ha donat nova llum al comerç grec en
les terres de ponent i que es localitzà en un
planell situat a la vora del castell de Ciutadilla. També cal esmentar els materials
de sílex trobats a les partides del Tossal
dels Emprius, de Salmorany, de les Deveses, dels Perellons i del Coll de la Portella.
De restes ibèriques, a més de les del pla
del Castell, n’hi ha de documentades a les
Deveses, amb abundant ceràmica no gaire
lluny de la teuleria, on fins fa poc hi havia
un forn de ceràmica que treballava l’argila
dels voltants. A la vora dreta del riu i en la
mateixa vall s’han localitzat restes d’època
romana en els Obacs, on es trobà un rellotge de sol romà, fet amb pedra del país;
també hi ha materials romans a la partida
de Sant Roc.

La història
Com altres pobles d’aquestes terres, el
poblament s’inicià al voltant de la torrecastell i va créixer de dalt a baix, com
Guimerà, Rocafort i d’altres. El castell de
Ciutadilla és ja esmentat l’any 1165, en
el testament de Bernat d’Oluja, senyor de
Ciutadilla i feudatari de Guillem de Cervera, el qual, trobant-se mortalment ferit, féu
una deixa de suo dominico a Santa Maria
de Ciutadilla, amb l’objecte que tothora un
clergue hi pogués residir i servir Déu; en
el testament s’anomena també el castro de
Ciutadilla . En el segle XIII es coneixen
plets entre els homes del castell de Ciutadilla i els del veí castell de Nalec, sobre les
aigües del Riu Corb vers els anys 1265-80.
A la Cort de Barcelona i Girona del 1358
es fa al·lusió a Gispert de Guimerà com a
senyor de Ciutadilla.

El domini de Ciutadilla sempre fou dels
Guimerà fins a la fusió d’aquesta família
amb el llinatge dels Meca, barons de Castellar del Vallès, a la fi del segle XVII. En
la guerra de la generalitat contra el rei Joan

II, l’onze d’octubre de 1462 Guerau de
Guimerà, senyor de Ciutadilla, fou declarat enemic del Principat i donada l’ordre
que li fossin confiscats els béns, que 10
anys després ja se li havien retornat.
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El segle XVI fou l’època daurada de Ciutadilla, tant per la reconstrucció del castell,
un magnífic palau residencial, com per
l’edificació del convent del Roser, per part
dels Guimerà. Al segle XVII, Ramon de
Guimerà va significar-se com a exponent
del partit català durant la guerra dels Segadors i el setembre de 1640 fou nomenat
plenipotenciari de la diputació del General
per a concertar amb França un ajut militar.
L’any 1702, Josep de Meca-Caçador i de
Cartellà, baró de Castellar del Vallès, fou
creat marquès de Ciutadilla per haver adquirit el domini de Ciutadilla per part de la
seva muller Elisabet de Cardona-Rocabertí i de Guimerà, baronessa de Sant Mori,
títol que amb posterioritat li reconegué el
rei-arxiduc Carles III. El títol de marquès
de Ciutadilla el 1788 va passar als Cortés
de Andrade, el 1824 als marquesos de Sentmenat i, finalment, el 1971 als Sagnier.

Entre els seus antics senyors cal destacar,
per la incidència que tingueren en les lletres catalanes medievals, Isabel de Relat,
filla de Berenguer de Relat tresorer de la
reina Elionor de Sicília, muller de Pere el
Cerimoniós, la qual es va casar amb Gis-

pert de Guimerà, senyor de Ciutadilla l’any
1372. Va conèixer Bernat Metge, que des
del 1371 ocupava el càrrec d’ajudant de registre al Palau Reial Menor de Barcelona, i
aquest li dedicà el 1388, després de passar
moltes penes, la traducció de Griseldis ,
obra llatina de Petrarca: “A la molt honorable e honesta senyora madona Isabel de
Guimerà.”
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ACTIVITATS CULTURALS
CENTRE COMARCAL LLEIDATÀ
GENER-MARÇ 2014

GENER 2014
Dia 7
Grup Claror.
Tertúlia: Dia del bicarbonat i la magnèsia.
Dia 8
Trobada Amics de Mallorca.
El primer dimecres de cada mes, trobada i
xerrada dels Amics de Mallorca.
Dia 10
Sessions Descoberta Lectora
Passejades literàries: “L’encís de les històries i
dels seus personatges”, per Joana-Alba Cercós.
Tema: “Dones que coneixen el que és l’amor.
Símbols literaris”.
Dia 12
Actuació musical
Espectacle: “La nit al Paral·lel”
Espectacle basat en l’essència i la màgia
d’aquelles nits que es vivien al Paral·lel, ara fa
uns anys.

Dia 14
Grup Claror.
Tertúlia: “2014: Entre la il·lusió i el desengany”.
Dia 17
Visita cultural a Les Borges Blanques. Fira de
l’oli.
Dia 21
Grup Claror.
Tertúlia: La por.
Xerrades sobre la salut.
Títol: Teràpia Manual: prevenció i cura de la
salut. Ponent: Àurea Gómez.
Dia 26
Teatre.
Títol: “Leonor o el problema domèstic”. A càrrec
del grup de teatre L’esplai de l’Espiga.
Dia 28
Grup Claror.
Tertúlia: Menjar antic, menjar modern.
FEBRER 2014
Dia 4
Grup Claror.
Tertúlia: La respiració.

Dia 5
Trobada Amics de Mallorca.
El primer dimecres de cada mes, trobada i
xerrada dels Amics de Mallorca.
Dia 7
Sessions Descoberta Lectora
Passejades literàries: “L´encís de les històries i
dels seus personatges”, per Joana-Alba Cercós.
Tema: “Mercè Rodoreda: miralls trencats”.
Dia 9
Actuació musical
Concert d’havaneres a càrrec del grup cantaire
“Els Taurons”
Dia 11
Grup Claror.
Tertúlia: Rebaixes:Veritat o engany?
Dia 13
Presentació del llibre “Gestació i naixement de la
Serra del Montsec.
Autor, Joan Rosell. Presentació a càrrec del Sr.
Espuñes.
Dia 16
Actuació musical
Audició dels alumnes del Centre Lleidatà. També
hi participaran balladors de Folk.
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Dia 18
Grup Claror.
Tertúlia: Residus químics.
Parlem de salut?
Títol: Avis i néts, quina relació volem?
Ponent: Roger Jover, psicòleg.
Dia 20
Cercle Català d’Història
Conferència. “La repressió borbònica i l’exili austriacista”.
Ponent: Josep Catà, investigador i escriptor. Presentació a càrrec del Sr. Joaquim Ullan.
Dia 21
Visita cultural guiada a Vallbona de les Monges i
Guimerà, amb calçotada.
Dia 23
Teatre.
Títol: “Lo cantador”. A càrrec del grup de teatre
Vada retro Teatre.
Dia 25
Grup Claror.
Tertúlia: Antoni Gaudí i Barcelona.

MARÇ 2014
Dia 2
Gran Festa de carnestoltes al centre.
Dia 4
Grup Claror.
Tertúlia: Hipoteques i desnonaments.
Dia 5
Trobada Amics de Mallorca.
El primer dimecres de cada mes, trobada i
xerrada dels Amics de Mallorca.
Dia 7
Sessions Descoberta Lectora
Passejades literàries: “L´encís de les històries i
dels seus personatges”, per Joana-Alba Cercós.
Tema: “Victor Català.”
Dia 11
Grup Claror.
Tertúlia: Les supersiticions.
Dia 16
Actuació musical
“Vermut Maritrini”. Comèdia interactiva i
d’embolics.
Dia 18
Grup Claror
Tertúlia: Herbes medicinals.

Dia 18
Parlem de salut?
Títol: Decepció: punt final?
Ponent: MªDolors Pallarès, psicòloga.
Dia 21
Inauguració Exposició, “Cartes de Restaurants del
món” i presentació del llibre, “Les cuines de les
terres de Lleida. El Segrià” del Sr. Enric Ribera
Gabandé.
Dia 25
Grup Claror
Tertúlia: El futur econòmic de la gent gran.
Presentació del llibre “L’electricitat al Pallars Jussà, 1911-1940. Imatges d’un temps i un espai.”
Dels autors, Martí Boneta i Carrera i Xavier Tarraubella i Mirabet.
Presentació a càrrec del Doctor Pelai Pagès, professor d’història de la UB.
Dia 27
Presentació del llibre “Llibre obert al vent.”
D’Antonia Torrelles i Forcada.
Presentació a càrrec de Jordi Pàmias, poeta i assagista.
Dia 30
Teatre.
Títol: “La ruïna”. A càrrec del grup de teatre Grup
TelÓbert.
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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.
GENER 2014
Dia 8
El poeta JAUME RESPALL i MONSÓ
presentarà la poetessa Carme Roig.
Dia 17
El poeta JAUME RESPALL i MONSÓ
presentarà la poetessa Roser Castellà.
Dia 24
El poeta JAUME RESPALL i MONSÓ
presentarà la poetessa Leonard del Rio.
Dia 31
El poeta JAUME RESPALL i MONSÓ
presentarà la poetessa Carmen Capeta.

FEBRER 2014

MARÇ 2014

Dia 7
La Sra. Teresa Llobet presentarà el poeta
Rafael Soteras i el rapsode Calero.
Prosa poètica.

Dia 7
La poetessa i rapsode Montserrat Balaguer
presenta el poeta català, lingüista, filòleg
i Creu de Sant Jordi, Carles Duarte.
Presentarà el seu darrer llibre de poemes: ALBA
DEL VESPRE.

Dia 14
La Sra. Teresa LLobet presentarà les poetesses
Carme Capeta i Teresa Piels.
Poesia i música en el teatre.
Dia 21
La Sra. Teresa Llobet presenta l´obra de Granada
Sandoval.
Amb la col·laboració de Josep Mª Vaqué.
Dia 28
La Sra. Teresa Llobet presentarà l´obra de
Clementina Arderiu.
Hi intervindrà com a convidada Carme Roig.
Dona i poetessa.

Dia 14
En el centenari del naixement del poeta JOAN
VINYOLI, Montserrat Balaguer i Joan Asbert,
poetes i rapsodes, li fan homenatge recitant
algunes de les millors poesies del poeta.
Dia 28
Montserrat Balaguer, poeta i rapsode, fa
homenatge a la magnífica poetessa CONXITA
JULIÀ, emblema cultural del Centre Lleidatà (la
nena del mocador de Lluís Companys). Les dues
recitaran al públic assistent algunes de les seves
millors poesies
Amb la col·laboració de Josep Mª Vaqué.
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El poeta Jaume Respall i Monsó presentant
la poetessa Carme Roig. (10·01·14)

El poeta Jaume Respall amb la poetessa
Roser Castellà. (17·01·14)

El poeta Jaume Respall amb el poeta
Leonard del Rio.. (24·01·14)

La poetesssa Carmen Capeta i el poeta
Jaume Respall. (31·01·14)

Teresa Llobet, el poeta Rafael Soteras i el
rapsode Calero. (07·02·14)

Teresa Llobet, Carme Capeta i Teresa Piels.
Poesia i música en el teatre. (14·02·14)

Teresa Llobet i Antònia Pilar. (21·02·14)

Carme Roig i Teresa Llobet . (28·02·14)

Montserrat Balaguer i el poeta Carles
Duarte. (07·03·14)

Montserrat Balaguer i el poeta Joan Asbert.

Conxita Julià i Montserrat Balaguer.

(14·03·14)

(28·03·14)
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Parlem de salut? Teràpia manual: prevenció i cura de la
salut. (21·01·14)

Parlem de salut? Teràpia manual: prevenció i cura de la
salut. (21·01·14)

Parlem de salut? Avis i néts, quina relació volem? (18·02·14)

Parlem de salut? Decepció: punt final? (18·03·14)

CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA “La repressió borbònica i
l’exili austriacista”. (20·02·14)

CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA “La repressió borbònica i
l’exili austriacista”. (20·02·14)

La ponent, Àurea Gómez

La psicòloga Mº Dolors Pallarès

Assistents i participants del col·loqui amb el psicòleg Roger Jové

Assistents a la conferència de salut

Josep Catà i Jordi Peñarroja, responsable de la presentació de l’acte

Assistents a la conferència
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Presentació del llibre Gestació i naixement de la Serra del
Montsec de l’autor Joan Rosell. (13·02·14)
L’autor del llibre, Joan Rosell amb assistents a l’acte

Presentació del llibre L’electricitat al Pallars Jussà,
1911-1940. Imatges d’un temps i un espai dels autors
Martí Boneta i Carrera i Xavier Tarraubella i Mirabet.
Presentació a càrrec del Doctor Pelai Pagès, professor
d’història de la UB. (25·03·14) El president del Centre Lleidatà,

el Sr. Gento, un dels autors, el Sr. Xavier Tarraubella, el doctor
Pelai Pagès i el Sr. Martí Boneta, l’altre autor

Presentació del llibre Llibre obert al vent de l’autora
Antònia Torrelles i Forcada. Presentació a càrrec de Jordi
Pàmias, poeta i assagista. (27·03·14) L’autora del llibre, la Sra.

Antònia Torrelles llegint-ne un fragment

Presentació del llibre Llibre obert al vent de l’autora
Antònia Torrelles i Forcada. Presentació a càrrec de
Jordi Pàmias, poeta i assagista. (27·03·14) Assistents a la

presentación del llibre

EXPOSICIÓ “Cartes de Restaurants del món”

IMPRESIONS DEL PERIODISTA I
ESCRIPTOR, Sr. Enric Ribera Gabandé, en
la seva visita al CENTRE COMARCAL
LLEIDATÀ, el divendres dia 21.03.2014

(Escrit que figura en el “facebook” de la REVISTA “LA
CUINA DE CATALUNYA”, de la qual el Sr. Ribera
Gabandé és el Director).

E

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

l CENTRE COMARCAL LLEIDATÀ
és tot un exemple per a associacions,
entitats culturals, grups de treball i altres
col·lectius del nostre país. Confesso que em
vaig quedar meravellat de la seua lloable
organització, modèlica on les hi hagi,
amb una escrupolosa actuació i un treball
(altruista), de la qual moltes empreses de
qualsevol sector voldrien gaudir. He tingut
la sort de conèixer el Centre Comarcal
Lleidatà de Barcelona amb motiu de la
presentació del meu últim llibre dedicat a
la cuina del Segrià (on la Mari Pau Huguet
va conduir l’acte) i la veritat és que estic
enamorat d’ell.
Una ambaixada de persones procedent
d’Alcoletge, encapçalada per la seua
Alcaldessa, Alexandra Cuadrat, Annabel
Encontra, i Tomàs González, regidors de
Cultura i Urbanisme, respectivament, hem

viscut en aquest centre, el Dia d’Alcoletge
a Barcelona, amb un programa cultural
i turístic, on en el seu local social (de
gom a gom), s’han venut alguns dels
valors turístics que tenim en aquesta vila
lleidatana, amb el Centre d’Interpretació
del Patrimoni de la Guerra del Segre, i el
que serà pròximament un dels punts més
referencials de la població, les Trinxeres,
que s’inauguraran en unes setmanes, com
a emblemàtiques icones culturals.

Miquel Àngel Gento, president, és un
treballador incessant. En el seu segon mandat
al capdavant d’aquesta entitat que finalitza al
gener de 2015, té com a meta aconseguir que
el Centre Comarcal Lleidatà siga un local
social obert i plural al servei dels lleidatans
que viuen a Barcelona i per als que resideixen
a les comarques de Lleida.

Moltes són les activitats que s’hi acostumen
a organitzar al llarg de l’any. Des de temes
de cultura, fins a tallers i concerts musicals,
passant per altres com: teatre, excursions,
cursos d’idiomes, tallers de pintura,
ceràmica, puntes al coixí, artesania i bijuteria,
grafologia, informàtica, descoberta lectora,
tertúlies sobre temes d’actualitat, visites i
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excursions culturals, poesia, presentacions
de llibres, exposicions i conferències,
informació i difusió de les excel·lències de
les nostres comarques lleidatanes, etc.
En l’actualitat compta amb unes 3.000
associats i simpatitzants preferents.

P. del llibre Les cuines de les terres de Lleida. El Segrià i inauguració de l’exposició “Cartes de Restaurants del món”.

(21·03·14) La regidora de cultura de l’Ajuntament d’Alcoletge,
Annabel Encontra, l’alcaldessa, la Sra. Alexandra Cuadrat,
l’autor del llibre el Sr. Enric Ribera, el president del Centre Lleidatà, el Sr. Gento i la periodista de TV3, la Sra. MªPau Huguet

Assistents a la presentació del llibre i exposició de quadres
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EXCURSIONS CULTURALS
VISITA CULTURAL GUIADA A VALLBONA DE LES MONGES I GUIMERÀ, AMB CALÇOTADA. (21·02·2014)

Grup d’associats passejant pel monestir

Grup d’associats escoltant la guia del monestir

Vista del monestir de Vallbona de les Monges

Església del poble de Guimerà

Vista del mosaic que hi ha a l’església del poble de
Guimerà

Calçotada al restaurant Hostal Sant Jordi
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PREMIS LITERARIS

PREMI
GUILLEM VILADOT DE POESIA 2014
(9a edició)

1a. Els treballs hauran de ser inèdits i no
guardonats en cap altre certamen; la temàtica
haurà de fer referència a les terres de Lleida.
Han de ser escrits en llengua catalana i cada
treball ha de tenir un màxim de 100 versos en
fulls de mida DIN-A4, en tipus de lletra “Times New Roman núm. 12”, programa Word i
a una sola cara. Seran lliurats en 5 exemplars
i acompanyats de suport informàtic (disc-3’5,
CD, DVD). No han d’anar signats ni indicar
el nom de l’autor. Han de dur un lema a la
portada, que farà de títol, amb independència
del nom de cada treball. Cal adjuntar-hi un sobre tancat amb el mateix lema. Dins d’aquest
sobre hi ha d’haver nom i cognoms, l’adreça
completa de l’autor, telèfons i correu electrònic, si escau, per tal de permetre’n la identificació.
2a. Els originals hauran d’ésser tramesos fins
al dilluns, 28 d’abril de 2014 al Centre Comarcal Lleidatà, Gran Via de les Corts Catalanes
592, pral. 08007 Barcelona, amb la indicació
“Premi de Poesia, 2014”.
3a. A l’autor premiat se li lliurarà un títol
acreditatiu del guardó i obra literària. L’obra
guanyadora serà publicada juntament amb les
obres finalistes en el primer butlletí de la nostra Entitat publicat amb posterioritat a la data
de l’atorgament del premi.

4a. El veredicte del Jurat, que serà inapel·lable,
serà proclamat juntament amb el lliurament de
premis, durant la celebració de la Festa Major
del Centre Comarcal Lleidatà, que tindrà lloc
el diumenge dia 11 de maig de 2014. Si el Jurat constata que cap de les obres presentades
no té prou qualitat podrà declarar el premi no
adjudicat.
5a. El Centre Comarcal Lleidatà no s’obliga
pas a retornar els exemplars no premiats.
Aquests podran ser recollits a les oficines del
Centre Comarcal durant els dos mesos següents a l’adjudicació. Passat aquest període
els exemplars seran destruïts.
6a. El fet de participar al premi implica
l’acceptació d’aquestes Bases. Les circumstàncies no previstes les resoldrà el Jurat
d’acord amb l’entitat convocant.

Barcelona, 14 de febrer de 2014.
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PREMI DE NARRATIVA BREU
GERMANS XURIGUERA 2014
(9a edició)

1a. Les obres presentades hauran d’ésser inèdites i escrites en català i la temàtica haurà de
fer referència a les terres de Lleida. Els treballs hauran de tenir una extensió entre 4 i 10
fulls de mida DIN-A4, escrits en tipus de lletra “Times New Roman” núm. 12, programa
Word a doble espai i per una sola cara. Caldrà
presentar-ho en 5 còpies, acompanyades de
suport informàtic (disc-3’5, CD, DVD). Cada
participant només podrà presentar un sol treball. Els treballs no aniran signats i s’hi inclourà un sobre tancat on hi figurarà el títol
de l’obra i a dins les dades de l’autor, l’adreça
completa, telèfons i correu electrònic, si escau, per tal de permetre’n la identificació.
2a. Els originals hauran d’ésser tramesos fins
al dilluns, 28 d’abril de 2014 al Centre Comarcal Lleidatà, Gran Via de les Corts Catalanes
592, pral. 08007 Barcelona, amb la indicació
“Premi de Narrativa Breu, 2014”.
3a. A l’autor premiat se li lliurarà un títol
acreditatiu del guardó i obra literària. L’obra
guanyadora serà publicada juntament amb les
obres finalistes en el primer butlletí de la nostra Entitat publicat amb posterioritat a la data
de l’atorgament del premi.

4a. El veredicte del Jurat, que serà inapel·lable,
serà proclamat juntament amb el lliurament de
premis, durant la celebració de la Festa Major
del Centre Comarcal Lleidatà, que tindrà lloc
el diumenge dia 11 de maig de 2014. Si el Jurat constata que cap de les obres presentades
no té prou qualitat podrà declarar el premi no
adjudicat.
5a. El Centre Comarcal Lleidatà no s’obliga
pas a retornar els exemplars no premiats.
Aquests podran ser recollits a les oficines del
Centre Comarcal durant els dos mesos següents a l’adjudicació. Passat aquest període
els exemplars seran destruïts.
6a. El fet de participar al premi implica
l’acceptació d’aquestes Bases. Les circumstàncies no previstes les resoldrà el Jurat
d’acord amb l’entitat convocant.

Barcelona, 14 de febrer de 2014.

Butlletí informatiu • abril 2014 • 33

ASSOCIACIONS COL·LABORADORES

ASSOCIACIONS COL·LABORADORES DEL CENTRE

Butlletí informatiu • abril 2014 • 34

CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA

B

envolguts amics,

Endinsats de ple a la primavera d’un
any 2014 carregat de simbolisme i de molta força, estem molt contents de poder-vos
informar de l’èxit del cicle de conferències “Catalunya història d’una independència: abans i després de 1713” organitzat pel Cercle Català d’Història amb la
col·laboració del Centre Comarcal Lleidatà. Un cicle emmarcat en els actes del
Tricentenari que va començar el setembre
de l’any passat i acabarà el mes de juny
d’aquest destacat 2014. L’objectiu del cicle és donar a conèixer els diferents episodis que provocaren el desenllaç fatal de
la pèrdua de la sobirania de Catalunya,
imposada per la força de les armes i de la
traïció. Des de llavors, el nostre país no ha
deixat mai de lluitar per recuperar el seu
estatus natural, el qual era precisament i
encara que les generacions actuals no ho
tenen massa clar: el de la Independència.

Aquest cicle s’està realitzant en espais emblemàtics de la ciutat de Barcelona, com són
el Palau Moja, la Biblioteca de Catalunya,
el Reial Cercle Artístic, el Centre Comarcal
Lleidatà, el Born Espai Cultural...

Com dèiem, el cicle “Catalunya història
d’una independència: abans i després de
1713” ja ha fet un repàs als següents aspectes:

La 1ª conferència a càrrec de la historiadora Eva Serra va presentar el combat respectiu entre les dues corones, la de Castella i
la Catalano-aragonesa, amb dos models
antagònics, l’absolutista i el pactista durant el segle XVII- amb la Guerra dels Segadors com a màxim exponent i principis
del S. XVIII amb la Guerra de Successió,
després en Toni Muñoz ens va assabentar
de com Catalunya va pactar en un primer
moment amb Felip V però després decidí
anar-se’n al bàndol dels aliats (Anglaterra, Àustria i Holanda) partidaris del model pactista, el seu “bàndol natural”. En
Josep Catà ens mostrà en la següent com
es va produir i evolucionar aquest enfrontament des de dues perspectives, la peninsular i l’europea en la seva fase decisiva:
el període que va del 1707 al 1713, Jordi
Peñarroja, escriptor i fotògraf- com ell li
agrada autodenominar-se- ens endinsà cap
al moment de la resistència a ultrança i el
final de la guerra a Catalunya (1713-1714)

mostrant sobretot i fent paral·lelismes amb
la situació política actual, però també ell
mateix amb la companyia valuosa d’una
de les persones que han recuperat el coneixement sobre la vestimenta dels soldats i les milícies catalanes, en Francesc
Riart ens van deixar meravellats al Born
Espai Cultural parlant-nos de la Guerra de
Successió en l’imaginari nacional. Aquell
dia, per guarnir amb tots els honors la conferència ens va acompanyar la Coronela de
Barcelona, a qui volem agrair molt especialment la seva col·laboració. I si aquesta va ser tan “viva” per veure materialitzats els soldats de Barcelona, no ho va ser
menys per tan intensa i de màxim interès
la que ens va oferir el Sr. García Espuche
amb “Una societat assetjada. Barcelona
1713-1714” també al Born perquè va fer
reviure al públic assistent aquells barcelonins de la guerra, valents i forts resistint
els combats amb la major força i dignitat
mai vistes. El Sr. Espuche va delectar la
sala plena de gom a gom – com en totes les
conferències, de fet-, i ens va fer l’exercici
de tornar al passat veient aquells homes i
dones a través dels escrits notarials i les
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restes arqueològiques del Born.

Si hem de fer una valoració del curs
d’aquest cicle dedicat als actes del Tricentenari, no pot ser més positiva: Amb una
mitjana d’unes 100 persones a cada acte,
podem dir que pel moment han passat pel
cicle unes 700 persones i preveiem que, a
la finalització del mateix, haurem arribat
de ben segur a les 1.000 persones. Gràcies
a tots i a totes!
Si encara no heu tingut l’oportunitat
d’assistir a cap de les sessions del Tricentenari, no podeu faltar a les següents presentacions que us anunciem tot seguit:

“La guerra de successió i la novel·la històrica” a càrrec de Jaume Clotet (periodista i escriptor) i David Montserrat (Periodista i escriptor). Data: Dijous 24 d’abril
2014 a les 19’00 h al Reial Cercle Artístic
de Barcelona.
“Les entitats i la memòria històrica del
1714” a càrrec de Jordi Miravet (President
del Memorial 1714) . Data: Dimarts 13 de
maig 2014 a les 19’00 h al Centre Comarcal Lleidatà.

I com a cloenda del cicle: Taula rodona
“La Sobirania de Catalunya enfront el
“Derecho de conquista”. Comptarà amb
la presència d’Albert Pont (president del
CCN), Clàudia Pujol (Directora Sàpiens),
Maria Carme Roca (Escriptora i historiadora), Jordi Peñarroja (escriptor i fotògraf
i representant del Cercle Català d’Història)
i Miquel Calçada (Comissari del Tricentenari). Data: Dimecres 11 de juny a les
19’00 h al Reial Cercle Artístic de Barcelona.
Cap de recerca Cercle Català d’Història.
Eva Sans
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CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA
“L’ENIGMA COLOM “

La darrera novel·la de la Maria Carme
Roca al Centre Comarcal Lleidatà

C

ristòfor Colom, el gran navegant que
va descobrir un Nou Món feia 5 segles
va dir: “Jo no vaig ser el primer Almirall
de la meva família...”
Sabem, i és ben cert, que “Colom”, des de
sempre, ha despertat passions i controvèrsia entre la gent perquè és una figura encara envoltada de misteri...

Per altra banda, però, com a cap de recerca del Cercle Català d’Història i avesada a
la recerca Colombina en els darrers anys,
he de dir que aquesta boira que envolta la
seva persona és més imaginària que real
i que ara en ple segle XXI, i amb tota la
informació al respecte,més de la que puguem creure, tot porta a la veraç i absoluta
conclusió que Colom era català !

I és que la catalanitat del gran navegant ja
va ser demostrada a nivell internacional a
principis del segle XX a través de la figura

i l’immens treball de recerca de l’eminent
Luís Ulloa, peruà, el conegut com a pare
de la teoria catalana. El treball faraònic
de recerca que va realitzar pels arxius de
Sud-Amèrica, de Paris, de Madrid i de
Barcelona entre d’altres fou un encàrrec
precisament del Govern d’Espanya en
col·laboració amb el d’ Itàlia ja que tenien precisament indicis que portaven a un
“Colom espanyol” o per ser més exactes...
gallec segons les seves recerques. Fou
amb aquest preuat encàrrec que el Sr. Luis
Ulloa, buscant aquest Colom gallec, es trobà amb un Colom català...
I fou també ell qui, en el marc del Congrés
Internacional Americanista, va demostrar
al món sencer la catalanitat del Descobridor. L’anunci provocà un impacte mundial.

Ulloa va morir a Barcelona el 10 de febrer
de 1936, va rebre sepultura al cementiri de
Les Corts, acompanyat dels representants
de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya com a agraïment a la
immensa tasca que va realitzar en les recerques sobre l’origen català de Cristòfor
Colom.

Els anys passaren, malauradament, i els
seus estudis anaren quedant en l’oblit fins
al seu ressorgiment de nou en un fenomen
creixent des dels anys vuitanta per historiadors i investigadors catalans. Fa dos
anys la investigadora del Cercle Català
d’història va poder provar l’existència del
Port de Pals, vinculat també a una altra
controvèrsia, la dels defensors i detractors
que la primera expedició cap al Nou Món
podria haver sortit de Pals (Baix Empordà)
i no de Palos (Huelva).
Ara, s’acaba de publicar aquest estudi
que realitzà la investigadora amb el seu
col·lega Narcís Subirana, historiador de
Pals. Aquest tema, però, l’abordarem un
altre dia perquè avui volem assabentar de
com aquest Almirall tan discutit i controvertit, tan misteriós i desconegut pren vida
de nou a través de l’escriptura....
El passat dia 7 d’abril, en un acte organitzat pel Cercle Català d’Història, es va
presentar al Centre Comarcal Lleidatà la
darrera novel·la de la Maria Carme Roca
“L’enigma Colom”, que ha sorprès els seus
lectors precisament perquè, a la seva portada, hi surt el nom de COLOM.
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És la primera novel·la que defensa la catalanitat de Colom d’una manera normal i
sense embuts, i mostra com la por irracional que encara hi ha avui en dia a la societat catalana per tractar l’assumpte de la
Catalanitat del Descobridor s’origina més
en prejudicis erronis que en la Ciència de
la recerca històrica.

El personatge principal de la novel·la no
és Colom, sinó un mariner aventurer, sense
por de la vida ni del Rei Ferran, anomenat
Guerau de Gualbes. En els seus periples,
s’anirà retrobant amb l’Almirall al llarg de
la novel·la, i amb ell podrem veure on vivia, com pensava i quina mentalitat tenia...
“Sabia, sap tantes coses, l’Almirall: astronomia, matemàtiques, geografia, cartografia... Coneixements que ell em regalava
així que en tenia ocasió. I puc assegurar
que jo era un bon alumne. Tot ho xuclava
com una esponja assedegada de saber...”
(Guerau de Gualbes)
Una novel·la que retrata la Barcelona i la
Catalunya del segle XV, assabentant-nos
de fets històrics reals que hi succeïren,
centrada sobretot en el moment del primer

i el segon viatge, durant la seva estança a
Barcelona. Eren moments polítics convulsos i complicats, i les conxorxes s’estenien
per la ciutat: “El 28 de juny, els monjos de
Montserrat van ser foragitats i substituïts
per monjos de la comunitat benedictina
de Valladolid. L’abat Joan Peralta (en
aquells moments president de la Generalitat) va ser apartat de Montserrat i nomenat Bisbe de Vic. El nou abat montserratí
serà García de Cisneros.”
Una novel·la molt cuidada en detalls que
desvetlla els nostres sentits: les olors de
la Barcelona del segle XV, la roba de les
dones, les olors del menjar de l’època... Hi
trobarem també diversos escenaris de Catalunya com el cas del castell de l’Espluga
Calba a les Garrigues o Palamós al baix
Empordà entre molts d’altres.
Que Colom era català és evident i, en tot
cas, si vostès... apreciats lectors en tenen
interès..., en la propera edició del butlletí
del Centre Comarcal Lleidatà els mostrarem perquè... així com la seva estreta vinculació amb la ciutat de Barcelona i amb
les Institucions Catalanes del segle XV.

Recomanacions Colombines:

Per aprofundir més en Cristòfor Colom i
conèixer els detalls del seu origen, de la
seva família i de quina corona fou descobridora de les Índies Occidentals, us recomanem les Rutes Colom de Barcelona i de
Pals.
Properes dates:

“Cristòfor Colom i la vila de Pals: la història mai explicada de la Descoberta
d’Amèrica”: Dies 19 d’abril i 21 de juny
a les 11’00 h matí. Sortida: davant casa de
cultura Ca la Pruna. (Pals)

Per “Cristòfor Colom i la ocultació d’una
nissaga al segle XV” i “Cristòfor Colom i
la descoberta catalana d’Amèrica” veure la
pàgina web del Cercle Català d’Història:
www.cch.cat – apartat Rutes.
Recomanem també:

“EL PORT DE PALS”

Aquest treball del que son autors n’Eva
Sans (Cap de recerca de Cercle Català
d’Història) i en Narcís Subirana (investigador i fill de Pals), ha estat publicat el
volum LIV de l’Institut d’Estudis Giro-
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nins, de recent aparició, i és el primer estudi acadèmic que aborda aquesta qüestió
relativa a la recuperació de l’antiga vila
marinera de Pals.

“Fins ara hi havia provada l’existència
del port de Pals durant els segles XVII i
XVIII i notícies de la seva existència en el
segle XIII. La troballa d’aquest port va suposar ara fa dos anys i mig una sorpresa
per les veus que havien negat la seva existència i sorpresa també per la mateixa vila
de Pals que tenia oblidat el seu passat mariner, ja queda menys camí per descobrir
si realment les tres caravel·les a les ordres
de l’Almirall català Cristòfor Colom salparen del Port de Pals”.

A l’EBotiga de Mític: www.mitic.cat

Cap de recerca Cercle Català d’Història.
Eva Sans
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AMICS DE LA BRESSOLA

F

a pocs dies vaig tenir la oportunitat de
poder escoltar el testimoni d’un company de la Franja que explicava les penúries de la nostra llengua en aquestes terres
sota jurisdicció de la comunitat autònoma
d’Aragó.

Com és sabut allà la nostra llengua oficialment ja no es diu Català, es diu LAPAO,
cosa que ja denota l’agressivitat a que està
sotmesa, amb l’objectiu evident de consumar el seu extermini.
De tota la seva exposició, la frase que més
em va colpir va ser quan va exclamar “Estic veient la mort del català en directe”.
Va explicar que fruit d’aquesta campanya
permanent en contra de la nostra llengua,
ja són molts els pares i mares que ja han
deixat de parlar en català als seus fills i filles en benefici del castellà.

I va ser en aquest punt on vaig tenir la sensació que aquesta “pel·lícula” ja l’havia
vist, i fins hi tot ja en sabia el final. Era

la mateixa història que ja havien viscut els
catalans i catalanes de les comarques del
nord que actualment pertanyen a l’estat
francès. L’estratègia per fer desaparèixer
la llengua és exactament la mateixa: com
a eix principal esborrar la llengua de les
escoles, utilitzar aquestes escoles per generar auto-odi vers la llengua pròpia donant entendre que no solament és una llengua que no serveix per res sinó que fins i
tot perjudica a la mainada, que és vulgar
i de gent inculta i analfabeta, segregar-la
i descontextualitzar-la canviant-li el nom,
Patuà a l’estat francès, LAPAO o Xapurreat a la Franja, etc. L’objectiu principal
és aconseguir el trencament generacional
com ja va passar a la Catalunya Nord.

Però el món ha canviat, ara estem a l’era
digital, a l’era de la comunicació, i està
a les nostres mans fer que aquest cop la
“pel·lícula” de la Franja tingui un final diferent al de la Catalunya Nord. Malgrat
la delicada situació relatada pel company
de la Franja, encara no s’ha fet efectiu el
trencament generacional i, per tant, encara som a temps a tornar a donar la volta a
la truita.

Cal que recuperem de forma totalment desacomplexada la mentalitat de nació catalana, de Països Catalans, d’unitat de la llengua, i actuar com a tal per tornar a unir tot
allò que amb el temps han intentat separar.
I pel què fa a la Franja, qui pot fer més en
aquesta tasca són els catalans i catalanes
de les comarques de ponent del Principat,
especialment els de les comarques veïnes a
les de la Franja.

President dels Amics de la Bressola
Aleix Andreu i Oliver
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INTEGRAL MÈDIC. PARLEM DE SALUT?
PARLEM DE SALUT?

E

l passat mes d’octubre, el Centre Comarcal Lleidatà i Integral, centre
mèdic i de salut vàrem posar en marxa
un cicle de xerrades anomenat “Parlem
de salut?” Sí, així en forma de pregunta,
per convidar a tots vostès una estona cada
mes a compartir coneixements i experiències entorn a la salut. A nosaltres, l’equip
de professionals d’Integral centre Mèdic i
de Salut, ens agrada poder conversar amb
les persones en un clima acollidor i això
ho hem trobat a casa vostra. Estem contents de la participació i l’intercanvi viu i
directe que es desenvolupa a cada “Parlem
de salut?”. Quan preparem un tema per fer
una xerrada, pensem en el que volem dir,
en com dir-ho i, en les possibles intervencions de la gent però, hi pot haver sorpreses. Quan es fa petar la xerrada, l’intercanvi
participatiu està servit i sempre s’aporten
nous matisos o perspectives sobre un tema.
Aquesta és la gracia de l’intercanvi!!!
El primer “Parlem de salut?” va córrer a
càrrec de Pedro Ródenas, metge naturista,

que va exposar “10 Consells per mantenir-se sa”. La sala estava plena i flotava en
el ambient la pregunta quins seran aquests
consells?. Alguns dels consells van causar sorpresa per la seva senzillesa com el
d’acabar la dutxa diària amb aigua freda
per estimular la circulació de la sang. També va plantejar el principi següent: La salut i la malaltia és un estat de la persona,
conseqüència natural de la nostra forma de
viure, és a dir, que cadascú és responsable
de la seva salut i, per tant, hi tenim molt
a fer. Això va animar la participació al
debat i l’intercanvi va ser molt ric perquè
cada un dels participants tenia quelcom a
dir. En el “Parlem de salut?” del mes de
novembre la sala s’anava omplint de gent
i algunes persones em van preguntar, avui
quin metge parlarà? Avui parlaré jo, Rosalina Sicart, però no sóc pas metgessa.
Sóc psicoanalista i pedagoga. I, em vaig
trobar amb una altra pregunta: avui no es
parlarà de salut? Comprovem-ho... li vaig
suggerir, la meva xerrada es titula “M’he
enamorat, i ara què?” Ah! doncs no sé
si quedar-me o no, em va dir una senyora. Quedis, dona, quedis, vaig insistir-li.

Es va quedar. En el debat vàrem intercanviar vicissituds d’algunes experiències
d’enamorament respecte a persones i també a aficions, constatant que l’edat no és un
obstacle per enamorar-se, ni per apassionar-se per alguna cosa, ni tampoc priva de
l’efecte revitalitzador. El que potser canvia
l’edat és la manera de viure-ho. I, sí, i tant,
que es va parlar de salut, de la salut des de
la perspectiva psicoafectiva.

El petit diàleg sobre la salut, més amunt
exposat, dóna lloc a transmetre com
l’abordem l’equip de professionals
d’Integral, centre mèdic i de salut. Perquè entenem que la salut i la malaltia és
un estat pel qual les persones passem diverses vegades al llarg de la nostra vida.
Un estat que requereix abordatges diversos
segons el moment vital i la singularitat de
cadascú. Això vol dir que atenem les persones que passen per dificultats respecte a
la seva salut en lloc d’atendre les malalties
desvinculades de qui les pateix. En aquest
moment ja havia començat a calar un dels
valors que volem transmetre: per cuidar
de la salut, cadascú hi pot fer molt, perquè n’és el protagonista.

ASSOCIACIONS COL·LABORADORES DEL CENTRE
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INTEGRAL MÈDIC. PARLEM DE SALUT?
El Parlem de salut? del mes de desembre
el va fer en Josep M. Charles, fisioterapeuta acupuntor i terapeuta de Siatshu que va
titular “No més tensió a la mandíbula!”.
Quantes vegades premem les dents fins
i tot quan dormim? Relacionar-los amb
efectes tals com el mal de cap, el vertigen,
els sorolls a les orelles i com resoldre’ls
va motivar un animat debat molt participatiu. Al mes de gener va inaugurar l’any
l’Aurea Gomez, terapeuta manual, amb el
tema “Teràpia manual: prevenció i cura
de la salut”. Els assistents varen practicar
l’automassatge per sentir el benefici de les
teràpies manuals. Va agradar tant que van
demanar uns apunts per poder-ho practicar
a casa i es van acomiadar molt contens.
El mes de febrer en Roger Jover, psicòleg,
va parlar d’“Avis i néts, quina relació volem?”. Primer, una mica d’enrenou per posar entre tots les cadires en rotllana a fi de
fer petar la xerrada entre els molts avis i
àvies que hi assistiren. Destacar la dinàmica que es va produir, de com els avis parlaven amb el cor a la mà de la relació amb
els néts i amb el detall que comunicaven
les emocions que experimentaven. També,

els lligams tan intensos entre els avis i les
àvies amb els seus néts i nétes, ressaltant el
valor d’aquesta relació per ambdues parts.
Ja estem al mes de març, darrer “Parlem de
salut?” dels que ja s’han fet. M. Dolors Pallarès, psicòloga, va exposar “Decepció:
punt final?”. El debat en aquesta ocasió
va animar a disposar-se a aprendre el que
ens ensenya la decepció i com, sorprenentment, pot ser una font de saber.

El “Parlem de salut?” no s’ha acabat encara, queda l’abril, el maig i el juny. El 15
d’abril “Separar-se i preservar els fills”
amb l’Anabel Fuentes, treballadora social.
El 20 de maig “Sentir i escoltar és diferent” amb la Rosó Marcellès, farmacèutica i consultora Tomatis®, el 17 de juny
“l’Homeopatia: una medicina per al segle
XXI” amb Josep Sala, metge homeòpata,
on esperem de nou fer petar la xerrada amb
tots vostès.

Agraïm a tothom que hi ha participat fins
ara, els convidem a seguir-ho fent i encoratgem a qui no ho ha fet encara. Els
esperem per créixer junts en aquest intercanvi!!!

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

Classe d’informàtica

Grup Claror

Espai d’escacs, cartes i domino

Coral Terra Ferma

Classe de puntes al coixí

Classe de pintura

Classe de bijuteria

Grup de guitarra

Classe de català

Classe d’anglès

Classe de francès

Amics de Mallorca

Alumnes de la classe d’informàtica amb el
professor J. Lluís Buyolo

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

La professora de català, Clara Mir envoltada dels
seus alumnes

Participants de les tertúlies Grup Claror

Alumnes de la classe de pintura amb la professora
Carme Feixas

Alumnes de la classe d’anglès amb el professor
Jesús Escalest

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

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

Alumnes a la classe de francès del professor Sr.
Rouanet

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

Grup de guitarristes amb la professora Marta Vigo

Part del grup dels Amics de Mallorca, que es
reuneixen el primer dimecres de cada mes al
Centre Lleidatà
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TALLERS I CURSETS CURS 2013/2014
Dilluns

Dimarts

12.00-13.30 INSTRUMENTS CORDA

Marta Vigo

Sala / Aula 1

Inici 7 octubre

17.00-20.00 CERÀMICA

Francesc Blanch

Sala / Aula 1

Inici 30 setembre

17.00-18.30 INTERNET, OFIMÀTICA i CORREU ELECTRÒNIC Antoni Badia

Sala / Aula 4

Inici 7 octubre

15.30-20.00 ACORDIÓ DIATÒNIC

Victor Pedrol

Sala / Aula Camerino Teatre

Inici 7 octubre

17.00-18.00 (A) ANGLÈS (niv. Conv. inicial)

Jesús Escales

Sala / Aula Presidència

Inici 7 octubre

18.00-19.00 (B) FRANCÈS (niv. Conv. inicial)

Jesús Escales

Sala / Aula Presidència

Inici 7 octubre

19.00-20.25 A-12 ESTUDIS I RECERCA UNIVERSITÀRIA

Blanquerna U.R.Ll.

Sala d’Actes / exp.

Inici 11 novembre

11.00-13.00 CURS TRIDIMENSIONAL

Josep Carles

Sala / Aula 1

Inici 1 octubre

16.30-19.00 ACORDIÓ DIATÒNIC

Pere Romaní

Sala / Aula Camerino Teatre

Inici 8 octubre

16.45-17-45 ACORDIÓ DIATÒNIC

Aleix Armengol

Sala / Aula 1

Inici 8 octubre

17.00-18.00 ANGLÈS (niv. Conv. avançat)

Jesús Escales

Sala / Aula Presidència

Inici 1 octubre

17.00-18.30 INFORMÀTICA (nivell Inicial)

J. Lluís Buyolo

Sala / Aula 4

Inici 1 octubre

17.30-19-15 CURS DE GRAFOLOGIA

Vicenta Berbis

Sala / Aula 1

Inici 14 gener

18.00-19.00 FRANCÈS (niv. Conv. avançat)

Jesús Escales

Sala / Aula Presidència

Inici 1 octubre
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TALLERS I CURSETS CURS 2013/2014
Dimarts

Dimecres

Dijous

Inici 1 octubre

18.30-20.00 INTRO. INTERNET i CORREU ELECTRÒNIC

J. Lluís Buyolo

18.30-20.00 Xerrades Especial SALUT (3er dimarts de mes)

C. mèdic i de salut integral Sala d’actes / exposicions

17.00-19.00 GRUP CLAROR

Tertúlia

Biblioteca

Inici 1 octubre

10.30-13.00 ARTESANIA - BIJUTERIA

M. Teresa Pàmies

Sala / Aula 1

Inici 2 octubre

12.00-13.30 FRANCÈS (conversa)

Hubert Rouanet

Sala / Aula Presidència

Inici 2 octubre

16.30-18.30 PUNTES AL COIXÍ

Montserrat Boqué

Sala / Aula 1

Inici 2 octubre

16.45-19.00 ACORDIÓ DIATÒNIC

Pere Romaní

Sala / Aula Camerino Teatre

Inici 2 octubre

18.00-20.00 ACORDIÓ DIATÒNIC

Cèlia Vendrell

Sala / Aula Camerino Teatre

Inici 2 octubre

18.00-20.00 CORAL

Taller col·lectiu

Sala d’actes / exposicions

Inici 4 setembre

10.30-13.00 ARTESANIA - BIJUTERIA

M. Teresa Pàmies

Sala / Aula 1

Inici 3 octubre

11.00-12.00 CATALÀ

M. Clara Mir

Sala / Aula Presidència

Inici 10 octubre

12.00-13.00 ACORDIÓ DIATÒNIC

Míriam Valls

Sala / Aula Camerino Teatre

Inici 3 octubre

17.00-20.00 PINTURA A L’OLI

Carme Freixas

Sala / Aula 1

Inici 3 octubre

18.00-20.00 ACORDIÓ DIATÒNIC

Ramon Cardona

Sala / Aula 4

Inici 3 octubre

Sala / Aula 4

Inici 15 octubre
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TALLERS I CURSETS CURS 2013/2014
Dijous

16.00-20.00 ACORDIÓ DIATÒNIC

Míriam Valls

Sala / Aula Camerino Teatre

Inici 3 octubre

16.45-18.30 A-12 ESTUDIS I RECERCA UNIVERSITÀRIA

Blanquerna U.R.Ll.

Sala d’actes / exposicions

Inici 17 octubre

Joana-Alba Cercós

Sala / Aula Biblioteca

Inici 4 octubre

M. T. Llobet / R. Soteras

Sala d’actes / exposicions

Inici 8 novembre

Divendres 17.30-19.00 DESCOBERTA LECTORA
18.00- 20.00 RACÓ POÈTIC DEL DIVENDRES

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

VISITES CULTURALS GUIADES BARCELONA CIUTAT I EXCURSIONS CULTURALS.

PUBLICITAT

BUSCO PIS DE COMPRA:
•
•
•
•
•

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

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

