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LA SOCIETAT PLURAL 

Benvolguts lectors:

En aquest primer butlletí del 2016 voldria 
remarcar el rol conciliador i innovador 
que el Centre Comarcal Lleidatà hauria 
d’exercir, ja que els membres que es van 
incorporant cada vegada són més diversos 
a causa dell procés d’emancipació cultural 
de la societat actual. La uniformitat exis-
tent anys enrere va desapareixent a mesura 
que molts principis ideològics i religiosos 
són qüestionats per una gran majoria de la 
societat actual. Aquest canvi de mentalitat 
significa que les persones van adquirint la 
maduresa intel·lectual, (Kant diria la ma-
joria d’edat). Aquesta autonomia ideològi-
ca és positiva perquè ennobleix l’individu, 
fruit de la creativitat del propi individu; 
però alhora sovint crea problemes de con-
vivència, ja que les persones no estem 
acostumades a conviure en la pluralitat. Fa 
falta assumir que ningú posseeix la veri-

tat absoluta, sinó la veritat subjectiva; per 
tant, totes les opinions són respectables i 
qüestionables.En tot cas, amb un diàleg 
serè, empàtic i profund es pot arribar a la 
conclusió que algunes opinions  podrien 
ser més properes a la realitat que d’altres. 
D’això es tracta: Entre els interlocutors no 
ha d’existir un interès exclusiu per defen-
sar les pròpies opinions, sinó que, d’una 
manera desinteressada, tots els interlocu-
tors han d’acceptar l’opinió més assenya-
da i més raonable. A causa de la barreja 
de cultures és més important acceptar les 
opinions dels altres que preguntar-se per 
què no tothom pensa el mateix. Tots tenim 
creences; però les creences no són certe-
ses, són només actes de la voluntat que no 
parteixen d’una evidència. Com diu Fran-
cesc Torralba:”Viure exigeix apostar i ex-
plorar territoris incerts. No faríem cap pas 
ni personal ni professional si abans de fer-
lo esperèssim tenir l’evidència”.
Com acabo d’esmentar, la pluralitat ideo-
lògica ens ocasiona molts conflictes socials 
i familiars al segle en què vivim. També he 
de reconèixer que existeixen molts altres 
problemes que hem de resoldre, i que no 

puc descriure pel poc espai  de què disposo; 
només m’agradaria destacar un fet inèdit: 
La superespecialització  tecnològica exis-
tent al segle XXI. Aparentment l’evolució 
tecnològica és positiva per a la Humani-
tat, no ho nego, però té un perill: La des-
humanització. Com diu Gonçal Mayos en 
el seu llibre “La societat de la ignorància: 
Pot sobreviure gaire temps una societat 
només amb ciutadants que són experts en 
la seva especialització, però incults per a 
tota qüestió comuna, global, no especia-
litzada, simplement humana?” Correm el 
risc de tenir bons especialistes, excel·lents 
tècnics, però alhora ignorants de les cièn-
cies humanístiques, i fins i tot dels valors 
ètics. Conscients, doncs, de la situació ac-
tual, des del Centre Comarcal Lleidatà vo-
lem aportar el nostre gra de sorra per tal de 
tractar la problemàtica actual de la societat 
i fer-nos preguntes sobre l’existència, pre-
guntes que moltes d’elles no tenen respos-
ta; però que, pel fet de plantejar-les, ja és 
fer un pas endavant.  Ens proposem a par-
tir de finals d’abril engegar unes tertúlies 
coordinades per especialistes. En principi, 
exceptuant l’estiu, es realitzaran al Centre 
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un cop al mes. Pel que fa als horaris, figu-
raran en els tríptics mensuals. Us convido 
a aquestes trobades que, sens dubte, seran 
molt enriquidores culturalment. Aquestes 
tertúlies es podrien rememorar les famoses 
tertúlies “del cafè  dels 4 gats” de temps 
enrere.
Res més en aquesta edició. Us saluda molt 
cordialment

El President,
Jesús Escales i Barbal
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UN VIATGE A BARCELONA 

Aquests versos formen part d’una obra 
teatral representada durant el primer 

quart del segle passat.
Aquest relat és un diàleg que la meva mare 
havia escenificat als anys 30 del segle pas-
sat. De viva veu me’l va traspassar a mi, 
que me’l vaig aprendre de memòria i des-
prés el vaig escriure.
He buscat el seu autor, entre llibres antics, 
i no l’he pogut trobar.
A continuació hi ha un diàleg entre dos 
amics d’un poble petit, que es troben a 
l’estació de tren.
El parell de personatges que hi intervenen 
són el Nasi i el Pau, veïns del poble X, cul-
turalment una mica endarrerit en aquella 
època.
Escoltem-los:
 
P - Apa, explica’t aviat.
N - Vinc abatut, avorrit, al revés del que 
em pensava, i estic que no puc dir fava.
P - Però veig que ja ho has dit.

N - Ja sabré el pa que s’hi dóna.
Quins tràfics! No m’hi convinc!
Oi, Pau, que ja es veu d’on vinc?
Doncs, vinc de la Braçalona.
P - Ara fa vint anys justos
que amb la dona hi vam estar.
N - Jo també. Quina ciutat!
Quins desgastos! Quins disgustos!
Quines coses més rebones!
Quins traiatus! Quins cafès!
I, sobretot... Quines dones!
Braçalona, Braçalona...!
qui t’ha vist i qui et veu ara, molt alegre de 
la cara però tens el cor ben trist.
Abans... sí donava bo anar a ciutat, però 
avui...voler-hi anar és tonteria.
N’hi ha per tornar-se boig!
Tot són cotxes esverats que t’empaiten i 
t’ensorden, fan soroll gossos que borden i 
carretons mal guiats.
Altres dies, els tramvies anaven com han 
d’anar: amb animals! Però avui
caminen sols, els tramvies.
Estan quiets, tal com es veu, i a cap cotxer 

amoïnen i, sense moure’s,caminen més 
que jo, que vaig a peu.
També hi ha uns cotxes garatjos que sense 
bèstia al davant quan caminen corren tant 
com jo quan porto tres matxos.

Com pot ser, vaig dir a un senyor,que 
aquest moble tot sol voli?
I ell em va dir: Això ho fa el petroli!, 
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No sentiu quina pudor?
Caramba! Jo no sabia que el petroli fes 
miracles.
Doncs des d’avui fora obstacles:
Em venc la cavalleria.
Ell rient va dir: Ha, ha...Doncs sí que en 
sabeu de viure!
Pot ben riure... pot ben riure quan les coses 
van tan bé.
Descobrir això és un consol.
Que altres no em filin el marro, unto de pe-
troli el carro,vejam si camina sol.
També hi ha unes maquinetes que, tot co-
rrent, fan mec-mec, i allà a Braçalona crec 
que els  diuen bacicletes.

Uns homes que van amb rodes i amb els 
peus les fan rodar, corren allargant el coll 
entremig de les persones i, encara no te 
n’adones, ja et fan anar de corcoll.
P - Això abans no passava.
Quan un anava a ciutat no es veia mai tre-
pitjat ni cap cotxe l’empaitava.
N - Ah...! I també hi ha uns carrers que fa 
Canguelo passar-hi, de tanta por que fan.
I ara n’han fet un de gran que li diuen 
Paril·lelo

Molt bo pel qui no escatima gastos i dis-
tracció vol.
Per deu cèntims un hom sol pot veure 

una pintomima, on els còmics, tots bons 
mossos, no sé com se les componen per 
entendre’s, perquè xerren com una colla 
de gossos.
Ben mirat em va agradar veure aquella 
pintomima, i li parlaré a la Quima en pin-
tomima, doncs jo en sé un xic d’accionar. I 
a mi em va agradar aquest joc (Fa gestos)

P - I què vol dir tot això?
N - Vol dir: “Deixa’m tres pessetes.”
En fi, tant em va agradar...que em van 
prendre ben bé el pelo.
El que és a mi, al Paril·lelo em van ben 
pintominar.
El que em va agradar qui sap,perquè allò 
són meravelles, van ser les vistes aquelles 
que em van ensenyar amb un drap.
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Un drap! que si puc l’agafo i el porto aquí 
junt amb jo.
Després vaig veure que allò era un cinema-
tografo.
Vaig veure la guerra a Xina amb tots els 
“morits” per terra i, vaja, que aquella gue-
rra no em cap a la barretina.
Observa que tinc raó quan dic: “Braçalona 
és bona sempre que la bossa sona,però si 
no sona, no.
P - Però hi has estat pocs dies.
N - Perquè em va passar un sussesso que 
em va deixar patitiesso i em va acabar 
l’alegria.
Quin disgust, Santa Quitèria!
N’hi ha per xafar-me el cervell.
Amb un altre com aquell em deixen a la 
misèria.
Per això em van avisar els fadrins d’aquí a 
la vila:“Si vas a ciutat, vigila.
Nasi, no val a badar.”
Però qui es podia pensar que d’allò se’n 
diu badar.
P  - Explica’t! Què et va passar?
N - Espera’t, que ho vas a veure:

Per una gran distracció el carril que anava 
jo va parar a l’apeiadero
en lloc d’anar a l’estació,i aquell paro tan 
sobtat per mi va ser la desgràcia ja que em 
vaig quedar parat i em vaig trobar ben aï-
llat al mig del passeig de Gràcia.
Tafoll, noi, quin paradís!
I quin carrer més gran que és!

Declaro sens compromís que jo no he vist 
mai París, però allò m’agrada més.
Cap on vaig? Jo vareg dir-me,no sé si és 
lluny o a la vora l’hostal de Sant Agustí,però 
si ho pregunto a un d’aquí
es creurà que vinc de fora.
Tiro avall, jo vareg dir-me, ja veurem què 
en sortirà.

Caminava amb “passo” firme sense voler 
entretenir-me, això sí, sense badar.
Ja feia una bona estona que caminava ad-
mirat, quan ma vista se n’adona
d’un cafè amb porta rodona que em va fer 
quedar parat.
També es va parar un senyor que anava 
molt laguxino, i em mira i em diu així:

-“Que potser us agrada, això?”
-A aquest cafè, com li diuen?li dic jo...
 i ell diu: “Torino.”
T’orino, vage i un senyor!
Sense respectar qui era, li vaig dir: Si té 
orinera, fiqui’s a un orinador.
Tiro avall, bo i enfadat, i el senyor de mi 
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s’allunya, però vaig quedar espatarrat
al trobar-me aïllat a la plaça Catalunya
Quina plaça, valguem Déu!
Ni amb un quart d’hora es traspassa, ca-
ben, en aquella plaça, quatre pobles com 
el meu.
Així jo reflexionava quan de repent es pre-
senta una dona que em guaitava, que per 
cert... no em disgustava.
No sé pas com va arreglar-se que amb 
les seves maneguilles als dos minuts 
d’explicar-se em va fer entregar una farsa.
P  - Devien ser seguidilles.
N - Jo li vaig fer confiança,quan... un sen-
yor molt ben vestit, d’aquells que porten 

llagosta, saluda, torno resposta,
i em va dir molt atordit que ell d’allí era 
foraster i no sabia on trobar
una casa de diner... per descanviar un pa-
per. 
Llavors vaig ensenyar cartutxos plens de 
moneda. Que la senyora se’ls mira, bo i 
fent el paper de bleda fica els peus a la ga-
lleda, potser farem fira.
“Si tingués un paperet, em va dir, parlant 
baixet, podríem fer un negociet.”
-Prou que en tinc! li dic content.
al paquet hi havia vint duros.
Jo m’hagués mort de repent!
Sens consultar-ho a ningú ja que l’ocasió 
es presenta, jo li’n dono vint, ell a mi tren-
ta, i faig negoci segur.
P - I aquests són els teus tropells?
N - Quan vaig comptar els patacons,
jo m’estirava els cabells, perquè els cartu-
txos aquells eren plens de perdigons
P - Ha, ha, ha, ha.
N - Així home, així, així, riu-te’n de la des-
gràcia!
P - Home, ves... això em fa gràcia.

N - També hi som estat aquí.
P - A on? A on has estat?
N - A Gràcia. Hi vaig passar per anar al 
Tribidabo.
P - Al Tribidabo?
N- Bravo. Amb el tren frunicular, que és 
un tren com un carril que sense portar ma-
quina puja i baixa.

P - I com camina?
N - Estirant-lo per un fil.
No vaig comprendre la trama, perquè és 
molt complicadot.
Un cop vaig ser a dalt del tot, haguessis 
vist un pinorama.
P - Què és això? el nom d’algun traiato?
N - És un mot que vaig sentir.
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Un pinorama vol dir... (pensa uns mo-
ments).
Ja t’ho diré un altre rato.
Vam baixar per Vallvidrera a peu, jo i un 
altre jo.
P - Que ho vas fer per distracció?
N - No, noi, per la carretera.
Bo i serio anava observant entremig del 
senyoriu quan veig una ullera gran
que li diuen telescòpiu on s’hi paraven per-
sones  per guaitar-hi d’una en una.
I no saps el que s’hi veia?
Home, doncs... veien la lluna.
P - No em parles pas amb segones?
N - La lluna, Pau, el que et dic.
Avui al fer-se de nit li podràs veure la 
cara,una cara amb ulls i nas.
Això ho veu el menos viu, i tu no em diràs 
que no.
Fixa-t’hi i veuràs com riu.

Ah també haig estat al parque.
Que et creus que és poc gran per dins?
Vaig veure tots els jardins, el llac d’aigua... 
i la barca, tot això sens que ningú vingués 
a dar-me molèstia, després vaig veure una 
bèstia quatre cops més grossa que tu.
Caminava amb molta pompa i amb aspecte 
de gegant.
Ja et conec, ets l’elefant, vaig dir en veure-
li la trompa.

I després ell va mirar-me. Jo, també, mira 
que mira,
quan la trompa se li estira. I refum! Vaig 
espantar-me.
Tot de cop s’arremolina molta gent, faig el 
valent i, davant de tanta gent, va prendre’m 
la barretina.

P - Qui? L’elefant?
N - Doncs qui, home?
Crido: bestia, animal, fins que ve un mu-
nicipal.
Li dic: que no estic de broma,que fa fred i em 
vull tapar, que em torni la barretina, i sense 
moure bronquina, l’Avi me la va tornar.
P - Per deixar-te satisfet.
N - I prompte em veig a la vora d’un senyor i 
una senyora que passaven fent bracet. Al veu-
re les expressions d’ell i d’ella reconec a la 
mateixa parella que van dar-me els perdigons.
Crido: lladres, van robar-me!
Ve un guàrdia, vol agafar-me. Ve més gent 
de policia, tothom m’ajuda a la tasca, i a 
mi em va agafar una basca...
Aquella nit vaig dormir a una casa de so-
corro i, quan vaig tornar en si, recullo els 
meus trastos, corro, prenc el tren i vinc 
aquí.
Tu, en veure’m content, m’atures, parlem 
una bella estona i t’explico les ventures... i 
dispensin les malures    
D’UN VIATGE A BARCELONA.

Vicepresident 2n,
Antoni Badia
Estan en cursiva les paraules que s’han mantingut tal com es 
deien en aquella època, per tal de no afectar la rima.
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LOS CANTADORS 

Aprofito l’avinentesa del butlletí del 
CCLL per parlar-vos d’aquest llibre, 

que es va presentar a l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs aquest darrer mes de març.
El fet d’haver-hi intervingut com a infor-
madora, juntament amb d’altres persones 
del meu poble, Alentorn (La Noguera), em 
va permetre estar al dia de la data de pre-
sentació a Lleida.
Un dia de l’estiu del 2014 se’m va dema-
nar des de l’Ajuntament d’Artesa de Segre 
si podia atendre unes noies que estaven 
fent recerca sobre els cants religiosos de 
tradició oral a la Noguera, i aquí va co-
mençar la meva relació amb aquest treball, 
que també recull cants de les Garrigues, el 
Segrià, el Pla d’Urgell i l’Urgell.
Com que estic segura que aquest butlletí 
arribarà a molts lectors de les comarques 
lleidatanes, adjunto, per comarques, el llis-
tat dels pobles referenciats.
Les Garrigues: Cervià de les Garrigues, El 

Cogul, L’Espluga Calba, La Floresta, La 
Granadella, Juncosa, Juneda, El Soleràs, 
Tarrés i El Vilosell.
El Segrià: Almenar, Artesa de Lleida, Llar-
decans, Lleida, Puigverd de Lleida, Suda-
nell, Torrebesses  i Torres de Segre.
La Noguera: Àger, Albesa, Alentorn, Al-
gerri, Les Avellanes, Castelló de Farfanya, 
Corçà, Millà, El Palau de Rialb, Penelles, 
El Puig de Rialb, La Règola, Sant Marc 
de Batlliu, Térmens, Torrelameu i  La Ve-
drenya.
El Pla d’Urgell: Barbens, Bell-lloc d’Urgell, 
Bellvís, Linyola, Torregrossa i Vallverd.
L’Urgell: Ciutadilla, La Donzell d’Urgell, 
La Fuliola, Guimerà, Rocafort de Vallbo-
na, El Talladell i Vilagrassa.

El llibre està dividit en diversos temes:

Cantar la festa
 Festanyals, diades, festes grosses.
 Anar a l’ermita i cantar els goigs

Cantar el dol
 Quaresma, Setmana Santa, Enterra-
ments i funerals, Tots Sants i Difunts.

Les veus dels cantadors
Reprodueixo part de la presentació,  que 
explica, molt millor que ho podria fer jo, 
el que podeu trobar en aquest treball de re-
cerca :
“Una recerca a una trentena de pobles, 
menada amb atenció entre  els anys 2011 
i 2015 i que ara presentem en forma de lli-
bre amb CD adjunt, ha permès de fer sor-
gir la memòria dels cants religiosos, de les 
ocasions i de les emocions que els dona-
ven sentit i força. Alguns cants i ocasions 
han perviscut, no sense transformacions 
i adequacions. En altres pobles, els testi-
monis encara són nombrosos i la força del 
record prou rellevant per poder-ne bastir 
els detalls i per recollir-ne un bon nombre 
d’interpretacions, a més d’alguns enregis-
traments recuperats de la dècada de 1960. 
En definitiva, retrobem en aquestes co-
marques allò que –sovint ignorat- ha estat 
comú a bona part dels països de llengües 
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romàniques, i que hem pogut observar i 
estudiar en altres indrets dels Països Ca-
talans.”
La lectura d’aquest treball  i l’audició de 
les cançons ens permetrà de retrobar-nos 
amb records i sensacions que, de ben se-
gur, tots tenim en algun raconet de la nos-
tra memòria.

Los Cantadors
Cants religiosos de tradició oral de les  
Garrigues, el Segrià, la Noguera, el Pla 
d’Urgell i l’Urgell.
Amàlia Atmetlló, Ester G. Llop i Jaume 
Ayats.
Col·lecció Toc de Gralla
Rafael Dalmau, Editor

Responsable de Cultura del CCLL,
Joana Novau
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AGENDA D’ACTIVITATS AL PALLARS SOBIRÀ DE 
L’ABRIL AL DESEMBRE DEL 2016

ABRIL

3 Sort, el Pallars Sobirà

Fira natura

Fira natura orientada als més petits, jocs, concursos, exposi-
cions, xerrades, demostracions, etc. Totes les activitats són gra-
tuïtes, menys el dinar popular.

Tel: 973 620 010 - 696 535 199; sort.cat

MAIG

14 Vall de Cardós, el Pallars Sobirà

Marxa Vall Cardós, romànic a la claror

La marxa uneix els pobles de la Vall de Cardós, un total de 
divuit, per acostar-se a l’excepcional marc paisatgístic que 
ens ofereix la vall, alhora que pretén difondre el seu patri-
moni cultural. Dos recorreguts  competitius de 42 km i 23 
km aproximadament.

973 62 31 22  vallcardos.ddl.net

15 Sort, el Pallars Sobirà

VI Cursa vila comtal de Sort i VII Cross comarcal

Cursa popular per l’entorn de Sort. 973 62 00 10 sort.cat

29 Llagunes i Soriguera, el Pallars Sobirà

XII Marxa de la Vall de Siarb/XII Marcha del Valle de Siarb

Marxa popular pel Parc Natural de l’Alt Pirineu. Apta per a 
tots els públics, amb sortida i arribada al poble de Llagunes.

973 62 01 67 wifillag.no-ip.info/marxa

Del 30 al 6 de juny Esterri d’Àneu, el Pallars Sobirà 

Festa dels veïnats/Fiesta de los vecindarios

Esterri d’ Àneu evoca any rere any la singular tradició de 
“L’octava de Corpus“.

973 62 60 05 - 973 62 65 68 esterrianeu.cat  - vallsdaneu.org

JUNY

4 i 5 Rialp, el Pallars Sobirà

VII Fira d’oficis i menestrals/VII Feria de oficios y menes-
trales

Fira recuperada de l’antiga que es feia al poble on podem 
trobar demostracions de tot tipus d’activitats relacionades 
amb els oficis d’abans: ferrer, sastre, sabater, llauner, cera-
mista, cadiraire, etc. També hi haurà concerts, conferències, 
representacions teatrals pel carrer, malabars, jocs infantils, 
etc. 973 62 03 65 - turisrialp.cat

3, 4 i 5 Rialp i Sort, el Pallars Sobirà

Rafting Eurocup. Campionat d’Europa de ràfting.

973 62 03 65 turisrialp.cat-raftingnoguerapallaresa.com

11 i 12 Àreu, el Pallars Sobirà

Milla vertical 

Cursa vertical de muntanya al Monteixo. Mercat de productes 
tradicionals pallaresos i música tradicional. Per als menors de 
18 anys hi ha la “Minimilla” - 973 62 44 05- alins.ddl.net

12 Arrós de Cardós, el Pallars Sobirà

V Fira de productes del Parc Natural de l’Alt Pirineu i de 
l’ovella aranesa. Concurs de xolla

Fira de productes artesanals, activitats tradicional del Parc 
Natural de l’Alt Pirineu, concurs de xolla i mostra d’ovella 
aranesa. 973 62 31 85 - esterricardos.ddl.net

19 Tírvia, Burg, Farrera i Os de Civís, el Pallars Sobirà i Alt 
Urgell

Cursa la Ribalera Cursa a peu d’alta muntanya d’uns 39 km 
i amb 2.800 m de desnivell positiu.
93 302 45 29 - laribalera.cat

23 Isil, el Pallars Sobirà

Falles de Sant Joan d’Isil

És la festa més emblemàtica del Pallars Sobirà reconegu-
da com a Festa d’Interès Nacional i Patrimoni Immaterial 
de la Humanitat. Aquesta nit, al bell mig de la plaça hi ha 
plantada la falla gran, que serà el senyal que esperen els 
fallaires per iniciar la baixada des del Faro. Retornen a la 
vila on ressegueixen els carrers del poble, un cop a la plaça 
llencen la seva falla gran, i tot seguit comencen les danses 
tradicionals, el ball de fallaires, el de bastons, el Ball Pla i 
la Bolangera. Festa Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

973 62 63 45 - 973 62 62 62- vallsdaneu.org- fallesdisil.cat

EL PALLARS SOBIRÀ
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23 Alins, el Pallars Sobirà

Falles de Sant Joan. La nit de Sant Joan es baixen troncs 
encesos des de dalt de la muntanya i, una vegada al poble, 
es balla al voltant de la foguera. Festa Patrimoni Immaterial 
de la Humanitat. 973 62 44 05 - alins.ddl.net 

Del 21 al 26 Esterri d’Àneu, el Pallars Sobirà

Dansàneu. Curs de danses tradicionals catalanes. Nits de 
música en directe a la Carpa i, per tancar el curs, cercavila 
ballant per tot el poble. 973 62 63 45 - vallsdaneu.org 

24 Sort, el Pallars Sobirà

Fireta de Sant Joan i 27a Xollada d’ovelles

27a Xollada d’ovelles amb tisora, fireta de productes arte-
sans i IX Trobada de col·leccionisme de plaques.

973 62 00 10 - sort.cat 

25 València d’Àneu, el Pallars Sobirà

Falles de Sant Pere de València d’Àneu

Festa Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

973 62 60 38 I 973 62 65 68 - altaneu.ddl.net - vallsdaneu.org

25 Esterri d’Àneu, el Pallars Sobirà

Fira de Sant Joan, mostra d’artesania i productes de proximitat

Demostració i tallers per part dels artesans. Mostra dels pro-
ductes elaborats. 973 62 63 45  - vallsdaneu.org 

18 i 19 Rialp, el Pallars Sobirà

VI Torneig de futbol base

Trobada d’equips del territori català: Gimnàstic de Tarrago-
na, Futbol Club Barcelona, Atlètic Segre, Escola i Formació 

- FIF Lleida, Escola de Futbol Baix Segrià, Escola de Futbol 
de Rialp, Fundació Esportiva Atlètic Vilafranca, Lleida Es-
portiu, etc. - turisrialp.cat/

Festes Majors 2016

JUNY

23 fins al 26  ALINS el Pallars Sobirà

23 fins al 25 ISIL el Pallars Sobirà

25 i 26 JOU el Pallars Sobirà

29 TOR el Pallars Sobirà

JULIOL

La Guingueta d’Àneu. El Pallars Sobirà

Dates a determinar. OPEN DE PESCA A MOSCA “LA TO-
RRASSA”

973 62 65 88 /648 091 893; www.pescaguinguetaespot.com
 

Espot. Pallars sobirà

Dates a determinar. FIRA DE L’AIGUA

Tel: 973 624 045; Web: http://espot.cat

2 i 3 Esterri d’Àneu, el Pallars Sobirà

ULTRA TRAIL, MARATÓ I MARXA POPULAR VALLS 
D’ÀNEU “Memorial Edu, Just i Quique”

Tel: 973 62 60 05/973 62 65 68; Web: http://esterrianeu.cat; 
www.vallsdaneu.org; www.ultravallsdaneu.com

2 Alós d’Isil. Pallars Sobirà

FALLES D’ALÓS D’ISIL

Tel: 973 62 60 38/973 62 65 68; Web:http://altaneu.ddl.net 
/ www.vallsdaneu.org

9 i 10 Alins. El Pallars Sobirà

FIRA DEL FERRO ALS PIRINEUS 

Tel: 973 62 44 05; Web: alins.ddl.net; htt://boscosdeferro.
blogspot.com/es

10 Esterri d’Àneu, el Pallars Sobirà

ARRIBADA CAMÍ DE LA LLIBERTAT DES DE FRANÇA

Tel: 973 62 60 05; 973 62 65 68; Web: http://esterrianeu.cat; 
www.vallsdaneu.org

Rialp. El Pallars Sobirà 

Juliol al setembre FESTIVAL DE MÚSICA DE RIALP. 
Concerts de música 

Tel: 973 62 03 65; Web: www.rialp.cat

El Pallars Sobirà Concerts de música

Juliol a agost. FESTIVAL DE LA MÚSICA ANTIGA 
DELS PIRINEUS

 Tel: 973 62 10 02; Web: www.femap.cat

EL PALLARS SOBIRÀ
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Sort. El Pallars Sobirà

Per determinar. 53 RAL·LI INTERNACIONAL DE LA 
NOGUERA PALLARESA 

Tel: 973 62 00 10; Web: www.kayaksort.cat

22 al 24 Esterri d’Àneu, el Pallars Sobirà

ESBAIOLA’T

Tel: 973 62 65 68; Web: www.festivalesbaiolat.cat

30 Peramea. El Pallars Sobirà

FIRA D’ARTESANIA DE PERAMEA 

Tel: 973 66 20 40; Web: http://baixpallars.ddl.net

AGOST

2, 3 i 4 Salau. El Pallars Sobirà

FIRA INTERNACIONAL DEL FORMATGE 

Tel: 973 62 65 68; Web: www.caoc.cat

7 Salau. El Pallars Sobirà

PUJADA AL PORT DE SALAU 

Tel: 973 62 65 68; Web: www.caoc.cat

Sort. El Pallars Sobirà

Segona setmana d’agost - OBERT TURÍSTIC D’ESCACS 
NOCTURN 

Tel: 973 620 010 - Web: http://www.sort.cat

Esterri d’Àneu, el Pallars Sobirà 

Per determinar. ELS MIRACLES DE SANTA MARIA 
D’ÀNEU

Tel: 973 62 60 05/973 62 65 68; Web: http://xantsaneu.
blogspot.com.es

15 Olp el Pallars Sobirà

FESTES DEL SETGE D’OLP 

Tel: 973 62 00 10; Web: www.sort.cat

20 Esterri d’Àneu, el Pallars Sobirà 

FIRA D’ARTISTES I ARTESANS DE LES VALLS 
D’ÀNEU 

973 62 60 05/973 62 65 68; http://esterrianeu.cat; www.
vallsdaneu.org

Vall de Cardós, el Pallars Sobirà 

Dates a determinar. FIRA DE BRUIXES I ENCANTADES 
DEL PALLARS.

Tel: 973 62 31 22; Web: www.vallcardos.org

20 i 21 Llavorsí el Pallars Sobirà 

FIRA DE L’OVELLA I CONCURS DE GOSSOS 
D’ATURA DEL PALLARS

Tel: 973 62 20 08; Web: http://llavorsi.ddl.net

21 Gerri de la Sal, el Pallars Sobirà 

BALL DE LA MORISCA 

Baile de la Morisca. 

Tel:973 66 20 40; Web: htt://baixpallars.ddl.net

21 Tavascan, el Pallars Sobirà 

TROBADA PORT DE TAVASCAN

Tel: 973 62 23 35; Web: http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/
alt-pirineu; lladorre.ddl.net

28 Àreu, el Pallars Sobirà 

 TROBADA PORT DE BOET

Tel: 973 62 23 35; Web: http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/
alt-pirineu;alins.ddl.net

Sort, el Pallars Sobirà 

Finals d’agost– CONCENTRACIÓ TUNING

Tel: 973 62 00 10; Web: http://www.sort.cat

SETEMBRE

11 Sort. El Pallars Sobirà

HOMENATGE AL GENERAL MORAGUES 

Tel: 973 62 00 10; Web: www.sort.cat

17 i 18 Rialp. El Pallars Sobirà

VII RIALP MATXICOTS

Tel: 973 62 03 65; Web: www.rialpmatxicots.cat

OCTUBRE

1 i 2 Llessui. El Pallars Sobirà

FIRA DE LLESSUI 

Tel: 973 62 00 10; Web: www.sort.cat

EL PALLARS SOBIRÀ
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Rialp. El Pallars Sobirà

Dates a determinar  - FIRA DE  LA NOU

Tel: 973 62 03 65; Web: www.rialp.cat

Estac. El Pallars Sobirà

Dates a determinar  - 10 ANYS  DELS SONS DE TARDOR 

Tel: 973 62 01 67; Web: soriguera.ddl.net 

Rialp. El Pallars Sobirà

Dates a determinar. RIALP MATXIXICS

Tel: 973 62 10 02; Web: www.pallarssobira.cat/agenda

14 i 15 Esterri d’Àneu, el Pallars Sobirà

FIRA DE SANTA TERESA 

Tel: 973 62 60 05/973 62 65 68; Web: http://esterrianeu.cat; 
www.vallsdaneu.org

22 i 23 Trívia. El Pallars Sobirà

FIRA DE TARDOR TÍRVIA 

Tel: 973 62 20 73; Web:http://tirvia.ddl.net

NOVEMBRE

5 i 6 Sort. El Pallars Sobirà

 FIRA DE LA TARDOR 

Tel: 973 62 00 10; Web: www.sort.cat

DESEMBRE

Esterri d’Àneu. El Pallars Sobirà

Dates a determinar - REPRESENTACIÓ CONTRA PAS-
TORETS, “ÉS TEU?”

Tel: 973 62 60 05; http://xantsaneu.blogspot.com.es

25 Rialp. El Pallars Sobirà

SANT SILVESTRE. CURSA POPULAR.

Tel: 973 620 365; Web: www.rialpmatxicots.cat

31 Esterri d’Àneu. El Pallars Sobirà

SANT SILVESTRE. CURSA POPULAR

Tel: 973 62 60 05; Web: www.esterrianeu.cat

ALTRES ACTIVITATS 

Sort. El Pallars Sobirà 

DISSABTES - SARDANES

Ballada de sardanes durant tot l‘any (Hivern: Casal de la 
gent gran i de 23/04-11/09 a Plaça Major). Hora:18h

Tel: 973 62 00 10; Web: www.sort.cat

Arcalís. El Pallars Sobirà 

VISITA AL ROMÀNIC DEL S-XII I MISSA SANTUARI 
D‘ARBOLÓ

Tots els dijous de juliol, agost i setembre

Tel: 973 62 00 92

MERCATS

DIMARTS– SORT

DIJOUS– RIALP

DIUMENGE– ESTERRI D’ÀNEU

DISSABTES, DE 18 JUL A 12 SET/– MERCAT DE PA-
GÈS– GERRI DE LA SAL

DIMARTS I DISSABTE– LLAVORSÍ
 

APLECS

FESTES MAJORS

EXPOSICIONS

ALTRES ACTIVITATS

Consultar: turismepallarssobira.cat 

EL PALLARS SOBIRÀ
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12è  Premi de Fotografia del Consell Comarcal 
del Segrià i 5è Premi Jove.

Sota la temàtica “Els Valors del Segrià” 
el Premi de Fotografia del Consell Co-

marcal del Segrià té com a objectiu mos-
trar les qualitats de la comarca, que fan del 
Segrià una terra estimada i valorada per la 
seua gent, retenint allò que la identifica, 
genera caràcter i esdevé identitat. 
Les fotografies guanyadores, juntament 
amb una selecció d’obres destacades pel 
jurat, formen una Mostra itinerant que es 
podrà visitar en diferents municipis de la 
comarca en les següents dates:

EL SEGRIÀ

ASPA
Del 19 al 28 de març de 
2016
Lloc: Casal So de Nostre 
Horari: De 09h a 21h

ARTESA DE LLEIDA
Del 10 al 17 d’abril de 2016
Lloc i horari per definir.

ALCOLETGE
Del 18 al 24 d’abril de 2016
Lloc: Centre d’Interpretació 
del patrimoni de la Guerra 
Civil “Ermengol Piró”

LA PORTELLA
Del 30 d’abril a l’1 de maig 
de 2016
Lloc: Saló de Plens de 
l’Ajuntament
Horari: De 11.30h a 13.30h 
i de 16.30h a 19h

PUIGVERD DE LLEIDA
Del 16 al 22 de maig de 
2016
Lloc: Llar de jubilats
Horari: De 10h a 13h i de 
17h a 20h

Categoria Jove
“Moviment” de Judith Marta Vidal 

Categoria Jove
“Tradició” de Pere Giralt
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EL SEGRIÀ

Categoria Absoluta
“Ramon Josep” de Marc Castelló

Categoria Absoluta
“Abans de la tempesta” de Santi Iglesias

Categoria Absoluta
“Tradició i modernitat” de Jaume Charles Bernis
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LA CIUTAT ROMANA DE IESSO
(Guissona, La Segarra)

Fa més de 2000 anys, els romans van 
escollir la Plana de Guissona (La Se-

garra) per establir-s’hi. Després d’un pri-
mer assentament al capdamunt del turó de 
Puig Castellar, a Biosca, van baixar fins a 
la Plana on van fundar la ciutat de Iesso. 
Iesso ocupava una situació estratègica a 
les terres de Ponent on hi havia pocs assen-
taments de grans o mitjanes dimensions 
(Ilerda, actual Lleida i Aeso, actual Isona). 
Aquest fet contrasta amb la zona marítima, 
que estava molt més urbanitzada. La ciutat 
romana de Iesso va arribar a assolir una ex-
tensió de 15 hectàrees i disposava de tots 
els elements propis d’una ciutat romana 
creada ex novo seguint un model urbanístic 
minuciosament planificat. Els primers ha-
bitants de Iesso van ser soldats sense terres 
vinguts d’altres territoris romans i també, 
molt possiblement, població ibèrica que ja 
ocupava la zona anteriorment. 
Les primeres excavacions que es van rea-
litzar a la zona de l’actual Parc Arqueolò-
gic de Guissona, van tenir lloc l’any 1975 

i van continuar de forma intermitent fins  
l’any 1978. Aquest primer contacte va ser-
vir per mostrar les possibilitats que per a 
la recerca oferien les restes conservades 
de la ciutat romana de Iesso, fet que es va 
confirmar el 1983 quan es van iniciar els 
tràmits per declarar la ciutat Bé Cultural 
d’Interès Nacional. 
Abans de les primeres excavacions al Parc 
Arqueològic a Guissona ja hi havia ha-
gut interès en el camp de l’arqueologia. 
El doctor Eduard Camps i Cava (1878 
– 1954), metge i erudit guissonenc,es va 
dedicar a recollir material, principalment 
prehistòric, que amb els anys va esdevenir 
la col·lecció inicial de l’actual Museu de 
Guissona que avui duu el seu nom. L’any 
1933 es va realitzar la primera excavació 
arqueològica a Guissona, a la zona de la 
Plaça Vell Pla. Aquesta intervenció va ser 
dirigida per l’equip de l’arqueòleg Josep 
Colominas, del Servei d’Investigacions 
Arqueològiques de l’Institut d’Estudis 
Catalans i va posar al descobert un poblat 
de l’època del bronze final i de la primera 
edat del ferro (s. VII – IV aC) fins alesho-
res desconegut. 

Avui, el Parc Arqueològic de la ciutat ro-
mana de Iesso i el Museu de Guissona 
Eduard Camps i Cava estan oberts al públic 
i ambdós poden ser visitats. Entre els es-
pais excavats destaquen la zona de la porta 
Nord i la muralla que tancava tot el recinte 
urbà; la casa o domus senyorial que ocu-
pava una extensió de gairebé 900 m2 i en 
la qual destaca un paviment d’opus signi-
num tessel·lat; i el sector de l’edifici termal 
on  podem trobar diverses estances amb les 
piscines de diferents temperatures i una es-
pectacular piscina exterior (natatio).
Laura Puig i Gemma De Solà, tècniques del 
Museu de Guissona
Trobareu més informació del Parc Arqueològic 
de la ciutat romana de Iesso i del Museu Eduard 
Camps a la web: www.museudeguissona.cat

LA SEGARRA
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L’ALT URGELL

ASSOCIACIÓ CULTURAL ARMATS D’OLIANA

Els Armats d’Oliana ,es parla de la seva 
fundació sobre el 1850, data fins que 

el 2010 podríem donar per bona, a causa 
de la manca d’informació sobre els inicis 
de la formació. A causa d’una troballa, po-
dem assegurar que els Armats apareixen 
per primera vegada l’11 d’abril de 1879, 
divendres Sant, en el llibre de comptes de 
la Confraria de Sant Josep, data que els ac-
tuals hem agafat com el nostre aniversari 
de fundació.
Els armats inicialment eren gestionats per 
la “Confraria de Sant Josep”, fundada el 
mateix any. Aquest moviments foren ini-
ciats per Josep Berenguer, rector d’Oliana 
i fidel devot al mateix sant.
Josep Berenguer arribà a Oliana el 1877, 
suposadament membre de “l’Asociación 
Espertual de Devotos a San José” fundada 
a Barcelona el 1866, per promoure el cul-
te a Sant Josep. Un dels objectius de dita 
associació era la construcció d’un temple 
dedicat al mateix sant. Com a curiositat  en 
els terrenys on havia d’anar aquest temple 
ara hi ha la basílica de  “La Sagrada Famí-

lia de Barcelona”. Sembla ser que la Con-
fraria de Sant Josep d’Oliana tenia alguna 
relació amb aquesta associació.

En els inicis dels Armats, suposem que por-
taven una vestimenta similar a l’actual, capa, 
faldilla,samarreta,sabatilles de vetes,  llança, 
armadura i casc, fabricats al mateix poble 
d’Oliana, amb un motlle de guix i amb ca-
pes de paper de la revista de l’alta societat La 
Formiga d’Or. “La hormiga de oro”.
Antigament els actes dels Armats 
s’iniciaven el Dijous Sant a la tarda durant 
l’ofici de Tenebres. Tota la mainada anava 
a l’església a “matar jueus”, fent soroll, i 
els Armats feien veure que queien morts a 
terra. Després d’aquesta funció, els Armats 
feien guàrdia per parelles al monument, 
per torns el dijous i el divendres.

El Divendres Sant, de matinada, passaven 
pel poble despertant a tots els veïns. Es re-
corda especialment en Josep Puig i Grau, 
en Xotet, que passava amb el tambor a fer 
la despertada pels carrers. La canalla li 
cantava “Xot, Xotet, alça la cama i tira’t 
un pet” i ell tot content alçava la cama. 
Els Armats durant el matí del Divendres 
Sant feien i fan un recorregut pels diferents  
carrers del poble, i en acabar tornaven a 
fer guàrdia al monument fins a la nit on 
encapçalaven la processó del Silenci. Ara 
per ara la guàrdia al monument s’ha perdut. 
La cohort està formada per 19 membres: el 
capità, l’abanderat, el tamborer i 16 soldats.

Seu social Carrer Major 33 “Centre Cultural”
E-mail: armatsoliana@gmail.com
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Nalec està situat a la riba esquerra del 
riu Corb a 487 m d’altitud. Està ben 

comunicat per la carretera LV-2341, que 
enllaça amb la carretera C-14, en direcció 
a Tàrrega i Montblanc. També hi ha un 
camí situat a la carretera LV-2021, en di-
recció a Sant Martí de Maldà que arriba a 
Nalec. Des de Vallbona de les Monges s’hi 
pot accedir a través d’una pista forestal.
És el poble més petit de la comarca de 
l’Urgell. El seu terme municipal té 9,34 
km2 i limita amb els termes de Verdú, Vall-
bona de les Monges, Ciutadilla i Rocafort 
de Vallbona. Les serres del seu sector sud 
separen les conques dels rius Corb i Mal-
danell. El terme té una forma allargassada 
en direcció nord-sud. La major part del seu 
terreny és accidentat i té uns desnivells que 
van des dels 600 m d’altitud als 440 m a 
les riberes de la vall.
Cada 25 de juliol, per Sant Jaume, es ba-
lla el Ball de les Forques, durant la nostra 
Festa Major. El ballen  els joves del poble 
per recuperar i conservar aquesta tradició.

Molt antigament, sobretot la gent jove, cap 
al tard, a la tarda i quan donaven la batu-
da del dia per acabada, havien fet un ball, 
tot esgrimint i brandant les forques, que 
qualificaven de ball de les forques. Era fet 
al so de la tonada del ball de Sant Ferriol.
(Tret del Costumari Català de Joan Amades, 1953)

COMARQUES

L’URGELL



Butlletí informatiu • abril 2016 • 24

ACTES LLEIDATANS
A LA NOSTRA ENTITAT
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Assemblea General Ordinària (30·01·16)
Vista general dels assistents a l’Assemblea.

Assemblea General Ordinària (30·01·16)
La vicepresidenta Joana Novau, el tresorer Climent Llorens, el President Jesús Escales i el secretari Josep 
Mª Satorres.

Assemblea General Ordinària (30·01·16)
Vista general dels assistents a l’Assemblea.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Dissabte 30 de gener de 2016

Assemblea General Ordinària (30·01·16)
El tresorer Climent Llorens, el President Jesús 
Escales i el secretari Josep Mª Satorres, del Centre 
Comarcal Lleidatà.

Assemblea General Ordinària (30·01·16)
El secretari, Jordi Tomàs, de l’Associació 
col·laboradora amb el CCLL, El Club de la Bona 
Taula, dient unes paraules.
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ENGEGANT SOLSONA

Dimarts 8 de març de 2016

Engegant Solsona! (08·03·16)
Vista general de l’acte.

Engegant Solsona! (08·03·16)
Alguns assistents a la presentació.

Engegant Solsona! (08·03·16)
El Manel Martínez, desenvolupant la presentació 
de la Campanya de Solsona.

Engegant Solsona! (08·03·16)
Climent Llorens tresorer del CCLL, donant 
la benvinguda a l’acte i Manel Martínez, 
Coordinador de l’Àrea de Comerç de Solsona 
encarregat de fer la presentació.

La presentació de la campanya “Engegant Solsona!” és un projecte que pretén 
implicar els solsonins, solsonines i persones vinculades amb Solsona en la 
promoció activa de la ciutat envers els públics forans.

La campanya “Engegant Solsona!” es basa en la creació d’amfitrions per a la 
captació de públics potencialment turistes de la ciutat. 
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23è CAMPIONAT OBERT DE BOTIFARRA 

Sopar de cloenda del 23è 
Campionat Obert de Botifarra 
del Centre Comarcal Lleidatà

23è Campionat Obert de Botifarra (17·03·16)
Les dues parelles finalistes, fent l’última partida 
amb l’atenció dels seus companys.

23è Campionat Obert de Botifarra (17·03·16)
Rafael Soler i Pere Serra, Primers Classificats del 
23è Campionat Obert de Botifarra.

23è Campionat Obert de Botifarra (17·03·16)
Xavier Jordana i Lluís Obiols, Segons Classificats 
del 23è Campionat Obert de Botifarra.

23è Campionat Obert de Botifarra (17·03·16)
Santi Santacana, coordiandor del Campionat Obert 
de Botifarra, donant la benvinguda al sopar.

23è Campionat Obert de Botifarra (17·03·16)
Andreu Vilaginès i Manel Esteve, Classificats del 
Grup de Compensació.

23è Campionat Obert de Botifarra (17·03·16)
Vista general dels assistents al sopar.

23è Campionat Obert de Botifarra (17·03·16)
Vista general dels assistents al sopar.
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ACTIVITATS CULTURALS
GENER-MARÇ 2016 

GENER 2016

Dia 12
Grup Claror
Tertúlia:“És Catalunya una nació acomplexada?”

Conferència
Títol: “El sentit i la utilitat actual de la filosfia”
Ponent: Gonçal Mayos, Professor de filosofia de 
la Universitat Central de Barcelona.

Dia 13
Trobada Amics de Mallorca
El primer dimecres de cada mes, trobada  i 
xerrada dels Amics de Mallorca.

Dia 15
Sessions Descoberta Lectora
Passejades literàries: “L’encís de les històries i 
dels seus personatges”, per Joana-Alba Cercós.
Tema: “L’Odissea d’Homer”.

Dia 17
Actuació musical
Espectacle Concurs-show: 1,2,3
Concurs com el que es feia a la televisió amb 
preguntes, proves i premis, utilitzant el públic 
com a concursant.

Dia 18
Presentació llibre
El Cercle Català d’Història organitza aquest acte.
Títol: “La Barcelona de Cerdà. La Càbala i la 
construcció de l’Eixample”
Autor: F. Xavier hernàndez Cardona, catedràtic 
del Departament de Ciències Socials.
Presentació a càrrec de Joaquim Ullan, President 
del Cercle Catlà d’Història.
Benvinguda i salutació del President del CCLL, 
Jesús Escales.

Dia 19
Grup Claror
Títol: “Renda mínima?”.
 
Parlem de salut?
Títol: “Medicina integrativa al Balneari Caldes 
de Boí. Experiències de cures integrals al càncer 
de mama”.
Professional: M. Dolors Pallarès, psicòloga. 
Pedro Ródenas, metge natiurista.

Dia 26
Grup Claror
Tertúlia: “Estat de benestar o de supervivència?”

Dia 30
Assemblea General Ordinària

Dia 31
Teatre
Títol: “Espanyols, Franco há mort”
Autor: Creació Col·lectiva
A càrrec del grup de teatre: Vada Retro
Direcció: Albert capel
Coordinació: Josep Carles i Pere Basté.

FEBRER 2016

Dia 2
Grup Claror
Tertúlia: “Sabrem conviure amb els 
musulmans?”

Xerrada Mossos d’Esquadra
Xerrada dels Mossos d’Esquadra sobre consells 
de seguretat per a la gent gran.

Dia 3
Trobada Amics de Mallorca
El primer dimecres de cada mes, trobada  i 
xerrada dels Amics de Mallorca.

Dia 4
Presentació llibre
Títol: “365 formas de pedir trabajo”
Autor: Oscar Arenas
Presentació a càrrec de Joana Novau, 
responsable de cultura del CCLL.
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Dia 5
Sessions descoberta lectora             
Passejades literàries:
“L’encís de les històries i dels seus personatges”, 
per Joana-Alba Cercós. 
Tema: “Anna Karènina”

Dia 7
Gran Festa de Carnestoltes, amb dinar i ball 
(música en viu)

Dia 9
Grup Claror
Tertúlia: “Impost únic?”

Conferència
Títol: “La xocolata. Orígens, varietats, utilitat…”
Ponent: Guillermo Cortés, mestre de l’obrador de 
Parami (la popular i centenària La Valenciana).
Presentació a càrrec de Jordi Tomàs, secretari del 
Club de la Bona Taula. 
Benvinguda i salutació a càrrec de pere Rúbies, 
m,embre de la Junta de Governdel CCL. 

Dia 14
Actuació Musical
“La Parodia Nacional”. Mitjançant música 
coneguda i posant un bon grapat d’ironia, es 
repassa l’actualitat i els records d’altres èpoques. 
Tot amb un bon feix d’humor i de balls divertits.

Dia 16
Grup Claror
Tertúlia: “Què devem a Cristòfor Colom?”.
Parlem de salut?
Títol: “Homeopatia específica i eficaç per al 
sistema immunitari: bioimmunologia”
Professional: Eulàlia Torrrelles, metgessa 
homeòpata.

Dia 18
Presentació llibre
Títol: “Una passejada històrica per St. Andreu de 
Palomar”
Autor: Josep Maria Vilarrúbia.
Presentació a càrrec de la vicepresidenta i 
responsable de cultura del CCLL, Joana Novau.

Dia 23
Grup Claror
Tertúlia: “El mòbil. Mnipulació de les adreces?”

Dia 25
Conferència 
L’Entitat sense ànim de lucre, “Dret a morir 
dignament”, ens informarà de la gestió i el 
procedimaent que cal dur a terme per decidir on, 
com i quan morir.
Ponent: Gustavo Subirats, voluntari, expresident i 
actual secretari de l’Entitat.
Presentació a càrrec del President del CCLL; Jersús 
Escales.

Dia 26
Visita culutral a les Ruïnes d’Empúries amb calçotada.

Dia 28
Teatre
Títol: “Cancun”
Autor: Jordi Galceran.
A càrrec: Dinàmics Teatre.
Direcció:  Joana Torres.
Coordinació: Josep Carles i Pere Basté. 

MARÇ 2016

Dia 1
Grup Claror
Tertúlia: “Jutges conservadors o progressites. 
Poden ser justos?”.

Presentació llibre
Títol: “L’11 de setembre poble a poble (1713-1714)”
Autor: Antoni Muñoz. Investigador d’història del s. 
XVII i XVIII de Catalunya.
El pròleg del llibre l’ha escrit el seu amic, l’Albert 
Sànchez Piñol.
Presentació a càrrec de Joaquim Ullan, President 
del Cercle Català d’Història.

Dia 2
Trobada Amics de Mallorca
El primer dimecres de cada mes, trobada i xerrada 
dels Amics de Mallorca.
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Dia 4
Sessions descoberta  lectora             
Passejades literàries:
“L’encís de les històries i dels seus personatges”, 
per Joana-Alba Cercós. 
Tema: “Viatges literàris”

Dia 8
Grup Claror
Tertúlia: “Es pot evitar la pedràstia?”

Presentació Campanya Solsona
La presentació de la campanya “Engegant 
Solsona” és un projecte que pretén implicar els 
solsonins, solsonines i persones vinculades amb 
Solsona en la promoció activa de la ciutat envers 
els públics forans. La campanya, es basa en la 
creació d’amfitrions per a la captació de públic, 
potencialment turistes de la ciutat.

Dia 13
Dinar amb ball, amb música en viu.

Dia 15
Grup Claror
Tertúlia: “Sabem envellir?”

Parlem de salut?
Títol: “Dieta, prevenció i càncer”.
Professional: Brisa del Amo, metgessa 
nutricionista.

Dia 17
Conferència
Títol: “Una filsofia per a la vida”.
Ponent: Mariano Royo. Professor de filosofia.

Dia 22
Grup Claror
Tertúlia: “El difícil repte dels superdotats”

Dia 29
Grup Claror
Tertúlia: “Futbol. Esport o espectacle”
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Dins del bloc de Cultura volem fer especial 
esment de les activitats relacionades 

amb la POESIA al RACÓ POÈTIC DELS 
DIVENDRES (abans Cafè dels Dissabtes), 
amb assistència d’un públic molt fidel.

GENER 2016

Dia 15
El poeta i coordinador del mes de gener, Jaume 
Respall, ens retroba amb la poeta i rapsoda, 
Carme Capeta. En finalitzar, hi haurà una roda de 
poesia oberta per a tothom.
 
Dia 22
El poeta i coordinador del mes de gener, Jaume 
Respall, ens retroba amb la poeta i rapsoda, 
Carmen Jimenez.
En finalitzar, hi haurà una roda de poesia oberta 
per a tothom.

FEBERER 2016

Dia 19
El poeta i rapsoda, Jaume Respall, ens retroba 
amb la poeta i rapsoda, Carme Capeta. En 
finalitzar, hi haurà una roda de poesia oberta per 
a tothom.

Dia 26
El poeta i rapsoda, Jaume Respall, ens retroba 
amb la poeta i rapsoda, 
Mª Teresa Esteller. En finalitzar, hi haurà una 
roda de poesia oberta per a tothom.

 
MARÇ 2016

Dia 4
El poeta i rapsoda, Jaume Respall, ens retroba 
amb la poeta i rapsoda, Carme Corbera. 
En finalitzar, hi haurà una roda de poesia oberta 
per a tothom

Dia 11
El poeta i rapsoda, Jaume Respall, ens retroba 
amb la poeta i rapsoda, Carme Roig. En 
finalitzar, hi haurà una roda de poesia oberta per 
a tothom.
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El poeta i rapsode Jaume Respall, presentant 
la Carmen Jimenez. (22·01·16)

El poeta i rapsode Jaume Respall, presentant  
la Carme Capeta. (19·02·16)

El poeta i rapsode Jaume Respall, presentant  
la Carme Corbera. (04·03·16)

Públic assistent. (04·03·16) El poeta i rapsode Jaume Respall, i una 
participant de la roda de poesía oberta per a 
tothom. (11·031·16)

El poeta i rapsode Jaume Respall i una 
col·laboradora habitual de la secció. 
(15·01·16)

Públic assistent. (22·01·16)

El poeta i rapsode Jaume Respall, i un 
participant de la roda de poesia oberta per a 
tothom.(26·02·16)
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El sentit i la utilitat actual de la filosfia. (12·01·16) Vista 
general dels assistents a la conferència.

CONFERÈNCIES

El sentit i la utilitat actual de la filosofia. (12·01·16) Vista 
general dels assistents a la conferència.

El sentit i la utilitat actual de la filosofia. (12·01·16) El President 
del CCLL, Jesús Escales i el ponent, Gonçal Mayos.

Seguretat en la gent gran (02·02·16) Emissió d’un video sobre 
consells de seguretat per a la gent gran.

Seguretat en la gent gran (02·02·16) Vista general de la 
xerrada.

La xocolata (09·02·16) Representants del Club de la Bona Taula i 
conferenciants.

La xocolata (09·02·16) Tastet de diverses xocolates. La xocolata (09·02·16) Vista general dels assistents a la 
conferència.
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Dret a morir dignament. (25·02·16) Vista general dels 
assistents a la conferència.

Dret a morir dignament. (25·02·16) El President del CCLL, 
Jesús Escales i el ponent, Gustavo Subirats.

Una filsofia per a la vida. (17·03·16) Vista general dels 
assistents a la conferència.

Una filsofia per a la vida. (17·03·16) El ponent i professor de 
filosofia, Mariano Royo.
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La Barcelona de Cerdà, F. Xavier Hernàndez Cardona 
(18·01·16) Vista general dels assistents.

PRESENTACIÓ DE LLIBRES / REVISTES

La Barcelona de Cerdà, F. Xavier Hernàndez Cardona 
(18·01·16) El President del Cercle Català d’Història, Joaquim 
Ullan, i l’autor del llibre, F. Xavier Hernàndez Cardona.

La Barcelona de Cerdà, F. Xavier Hernàndez Cardona 
(18·01·16) El President del CCLL, Jesús Escales, donant la 
benvinguda a l’acte.

Una passejada històrica per St. Andreu de Palomar (18·02·16) 
L’autor del llibre, Josep Maria Vilarrúbia i la responsable de cultura 
del CCLL, Joana Novau, encarregada de presentar l’acte.

365 formas de pedir trabajo, d’Oscar Arenas (04·02·16) La 
responsable de cultura del CCLL Joana Novau, presentant l’acte. Al 
seu costat, l’autor del llibre, l’Oscar Arenas.

365 formas de pedir trabajo, d’Oscar Arenas (04·02·16) Vista 
general dels assistents.

L’11 de setembre poble a poble (1713-1714) (01·03·16) Jordi 
Peñarroja, encarregat de presentar l’acte, l’autor del llibre Antoni 
Muñoz, i el president del CCH, Joaquim Ullan.

L’11 de setembre poble a poble (1713-1714) (01·03·16) Públic 
assistent.
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RUÏNES D’EMPÚRIES

Divendres 26 de febrer de 2016 Visita teatralitzada a les Ruïnes d’Empúries i calçotada
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2016, un any per  fer història 

Enfilem la primavera amb molta acti-
vitat, tant a nivell cultural com polític 

a casa nostra. Estem vivim moments his-
tòrics, únics i transcendents, amb un go-
vern a Espanya que no pot formar-se i que 
ens ofereix un panorama d’ una situació 
inèdita. Mai abans havia passat que no hi 
hagués majories per formar govern. Això 
ha de fer reflexionar sens dubte sobre la 
incapacitat i manca de cintura per arribar 
a acords per part de l’Estat Espanyol mas-
sa acostumat a imposar la seva línia i les 
seves directrius tant d’un costat com de 
l’altre.
De vegades, la vida té aquestes coses, obli-
ga a canvis de mentalitats i de dinàmiques 
i això és el que està passant ara allà al km0 
de Madrid.
Aquí a Catalunya també queda feina a 
fer però amb una diferència, els catalans 
sempre hem estat pactistes, i per això ens 
resulta menys difícil aconseguir trobar so-
lucions.
Els catalans també hem canviat el nostre 

caràcter al llarg dels segles: érem cone-
guts per ser dels més bel·ligerants, dels 
més bons en les arts de la navegació i del 
comerç internacional, els més temuts pels 
nostres enemics de les altres nacions. Si al-
gun dia viatgen a Grècia, preguntin què en 
pensen dels catalans, i veuran l’expressió 
d’alarma que se’ls dibuixa al rostre...
Per altra banda, volem recordar la ciutat de 
Lleida, a través de l’escriptura i la visió de 
l’any 1934 d’Anicet Villar de Serchs, pro-
fessor de català del Cens de la Generalitat, 
amb un extret del seu llibre “Terra i ànima. 
Lectura sobre coses de Catalunya”.
Us volem recordar que per recuperar la 
nostra història i donar-la a conèixer neces-
sitem que ens ajudeu a donar a conèixer 
el Cercle Català d’Història. Podreu seguir-
nos a la nostra pàgina web www.cch.cat, al 
Facebook i a Twitter @cerclecatalahis

ACTIVITATS PROPOSADES PEL CER-
CLE CATALÀ D’HISTÒRIA:
• Rutes Colom a Barcelona i a Pals. (grups 

privats o dates concertades). Propera 
Ruta guiada pel recinte gòtic a Pals: 
“Cristòfor Colom i la vila de Pals: la 
història mai explicada de la Descober-
ta d’Amèrica” , sortida dissabte 25 de 
juny a les 11’00 h matí. Davant Ca la 
Pruna.

• Tertúlies i presentacions: veieu progra-
mació al web CCH i als butlletins del 
Centre Comarcal Lleidatà.

Us desitgem una bona  i florida primavera i 
a restar amb els ulls ben oberts i vigilants, 
estem fent història !

President del Cercle Català d’Història.
Joaquim Ullan Martorell www.cch.cat

CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA 
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LLEIDA
-Anicet villar i Serch- 1934

Malgrat ésser una de les poblacions 
més antigues de Catalunya, guarda 

molt pocs vestigis dels seus temps primi-
tius. Tanmateix és fora de tot dubte que 
bastants segles abans de Jesucrist la ciu-
tat de Lleida no solament existia, sinó que 
era el nucli central d’un poble nombrós. La 
famosa ciutat d’Illerda sembla que fou la 
població més important del poble ilerget 
que s’estenia des del Penedès fins a Osca 
i des de les muntanyes de Prades fins a les 
del Pirineu.
Aquest poble ibèric es lliurava a una certa 
activitat comercial com ho demostren les 
seves relacions amb els cossetans que els 
permetien d’utilitzar el port de Salou per 
al seu tràfic mercantil. Era, a més, un po-
ble molt amant de la seva independència. 
Lluità contra els cartaginesos, i els seus 
prínceps Indíbil i Mandoni hi sostingueren 
una guerra aferrissada contra els romans 
defensant la llibertat del seu país.
Debades, però, s’esforçaren els valents 

ilergets. Ilerda va caure primer en poder 
dels cartaginesos, i després fou sotmesa 
pels romans, sota el domini dels quals va 
romandre durant sis centúries fins a la inva-
sió dels visigots, que la tingueren sotmesa 
més de dos segles. A començament del se-
gle VIII, els mahometans se n’apoderaren 
i en foren amos fins que Ramon Berenguer 
IV la va reconquistar l’any 1149.
D’aleshores ençà, la ciutat de Lleida, ha 
tendit al seu engrandiment i, recollint i 
reforçant els batecs de l’esperit català, ha 
viscut intensament de cara al seu progrés.
No cal sinó contemplar-la amb la seva 
puixança actual per augurar-li un brillant 
esdevenidor. Lleida té una posició mag-
nífica enmig d’una extensíssima comarca 
natural tenaç i laboriosa. Poques ciutats 
de Catalunya tenen tantes possibilitats 
d’engrandiment, sense necessitat de crear 
artificis de riquesa que solen engendrar 
prosperitats passatgeres. Lleida té una 
base sòlida per al seu progrés constant: no-
més cal que les terres que la circumden en 
un radi llarguíssim s’uneixin amb ella cada 
dia més, i que totes les fonts de riquesa que 
serven en llur sòl siguin explotades conve-

nientment Amb aquesta sola condició, que 
per llei natural s’haurà de complir, la ciutat 
de Lleida, avui ja gran i esplèndida, esde-
vindrà un centre urbà d’envejable prospe-
ritat que serà un orgull per a Catalunya.
La ciutat és a redós d’un puig damunt del 
qual hi ha el castell, amb la catedral antiga 
i la històrica Assuda.
La catedral antiga és la primera cosa que 
s’albira des de molt lluny abans d’arribar 
a Lleida, per qualsevol lloc que us diri-
giu. La seva silueta, ensems majestuosa i 
esvelta, us anuncia que allí als seus peus 
hi ha un esperit que medita i labora, capaç 
de sostenir fermes afirmacions i de bastir 
grans obres. És un monument digne de mi-

CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA 
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llor sort que la que el destí li ha reservat. Té 
portalades magnífiques, capitells de mèrit 
insuperable i una torre o campanar de 76 
metres d’alçària que domina un panorama 
extensíssim i corprenedor.
Durant molts anys ha romàs abandonada, 
però actualment ha estat posada en vies de 
restauració.
L’Assuda és el monument més antic de 
Lleida. Se suposa que la seva obra primi-
tiva fou bastida pels fundadors de la ciu-
tat. Va ésser temple pagà en els èpoques 
ibera i romana, església catòlica al temps 
dels visigots, palau del valí, amb mesquita 
durant la dominació sarraïna, i palau dels 
comtes de Barcelona i reis d’Aragó des-
prés de la Reconquesta. Es tracta, doncs, 
d’un monument que té almenys dos mil 
anys d’existència i que ha estat testimoni 
vivent de tota la història de Lleida. Dins 
dels seus murs es reuniren en moltes oca-
sions les Corts catalanes. Però actualment 
és enrunada i ja no és ni l’ombra del que un 
dia va ésser.
La catedral nova és també digna de la ciu-
tat. Conté algunes pintures antigues de mè-

rit i altres de modernes de Francesc Galí, i 
un cor esplèndid per la seva ornamentació.
L’edifici de les Cases Consistorials, ano-
menat la Paeria, té a la façana uns finestrals 
molt bonics i originals, i a l’arxiu guarda la 
documentació del municipi de Lleida del 
1149 fins a l’època actual.
Heus ací finalment, la descripció que fa 
el poeta Lucà de l’antiga Ilerda:
Una inflor amorosa de col·lina
i un turó corredís de terra fèrtil:

allà damunt, gentil i encimbellada,
Ilerda fou bastida. Amb ones manses
rellisca el Segre, que entre els rius no és 
l’últim
de l’ampla Hespèria; amb ses grans arca-
des
l’abraça escamarlat un pont de pedra
que resisteix les pluges hivernenques.
(Pharsàlia, llibre IV.- Traducció de Llorenç Riber)

CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA 
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EL CAMPANAR DE LLEIDA

A dalt de la muntanya que domina
com miranda els bells termes lleidatans
s’enlaira un campanar fet per gegants
o per homes de raça gegantina.

Quan guaita cap avall, l’aigua veïna
del riu li dóna espill i l’horta encants;
i guiatant cap amunt, toca amb les mans
i conversa amb la lluna i la boirina.

Pugem-hi doncs...L’escala cargolada
que als ulls dóna mareig i al cor neguit
sembla que estigui des del cel penjada.

I amunt, amunt, ja ets dalt ! Ara, esperit,
si et sents d’àliga el cor, pren revolada,
que ja ets a mig camí de l’infinit !

(Magí Morera i Galícia)

CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA 
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30 ANYS D’AMICS,
40 FENT BRESSOLA!

Els Amics de la Bressola som una en-
titat de Catalunya del Nord, arrelada 

a la Catalunya del Sud, com l’anomenem 
nosaltres, i enllaçats per la llengua amb la 
resta de territoris
Enguany que celebrem els quaranta anys 
de la primera de les escoles de La Bressola 
també celebrem els trenta dels Amics de 
la Bressola: Francesc Ferrer i Gironès, Eli-
seu Climent, Josep Maria Figueras, Àngel 
Colom, Albert Vidal, Enric Larreula, Vi-
cent Badia, Jaume Corbera i Carles Oriol 
es van atrevir a fundar una entitat amb 
l’objectiu de mantenir, crear i promoure 
una xarxa d’escoles catalanes a la Catalun-
ya del Nord!
Encara avui hi ha gent que no entén què 
vol dir estimar tot el territori, però ells sí: 
ho sabien i van voler contribuir una vegada 
més a mantenir viva la flama de la llengua 
en una part del territori on s’apagava i ca-
lia un suport de la resta. N’hem après, de la 

seva contundent militància per la llengua 
arreu dels territoris de parla catalana.
Doncs dels trenta anys passem als quaran-
ta, que són els anys que fan les escoles de la 
Bressola de la Catalunya del Nord aquest 
2016. I volem recordar avui, en aquest es-
crit, el fundador dels Amics de la Bressola, 
Francesc Ferrer i Gironès: perquè gràcies 
a ell i a tots els que van iniciar aquest camí 
continuem estimant la llengua, la cultura i 
els Països Catalans!

President dels Amics de la Bressola
Aleix Andreu i Oliver

AMICS DE LA BRESSOLA
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PARLEM DE SALUT, HIVERN

El “Parlem de salut” és un programa 
de xerrades entorn a la salut en el qual 

els esperem a tots vostès. Es du a terme el 
tercer dimarts de cada mes a les 19h, grà-
cies a la col·laboració entre el Centre Co-
marcal Lleidatà i l’equip de professionals 
d’Integral, centre mèdic i de salut.Durant 
aquest hivern s’han dut a terme les xerra-
des que exposo a continuació.
La primera va ser el 19 de gener: “Medi-
cina Integrativa al Balneari Caldes de 
Boí. Experiències de cures integrals al 
càncer de mama” a càrrec de Pedro Ró-
denas metge naturista, M. Dolors Pallarès 
psicòloga i Marta Pardo en representació 
del Balneari Caldes de Boí. Va introduir 
el tema el metge Pedro Ródenas explicant 
el funcionament bàsic del càncer i la inci-
dència positiva d’un canvi de dieta cap a 
una alimentació més natural en tot el pro-
cés de la malaltia. La psicòloga M. Dolors 
Pallarès va exposar la necessitat del treball 
emocional i el canvi d’actitud davant la 

malaltia per poder recuperar la salut. La 
Marta Pardo va exposar els beneficis que 
aporten l’entorn, les aigües i els serveis te-
rapèutics del Balneari Caldes de Boí per 
potenciar un procés saludable de les perso-
nes afectades. Les experiències de la im-
plementació del servei, tant per part dels 
participats com dels professionals, corro-
boren la utilitat i eficàcia d’aquest progra-
ma.El públic va mostrar  molt d’interès per 
la relació entre emocions i càncer.
La segona xerrada d’hivern es va dur a ter-
me el 18 de febrer, Homeopatia especí-
fica i eficaç per al sistema immunitari: 
bioimmunologia a càrrec d’Eulàlia Torre-
lles, metgessa homeòpata. Eulàlia Torrelles 
va exposar com la bioimmunologia dóna 
alternatives de tractament a síndromes del 
sistema immunitari que fins fa poc no en 
tenien. Els assistents es van interessar per 
conèixer els beneficis dels probiòtics, per 
saber com afecta l’estrès al sistema immu-
nitari i com cuidar-lo.
L’última xerrada d’hivern va ser el 15 de 
març: Dieta, prevenció i càncer a càrrec 
de Brisa del Amo, metgessa naturista. En 
la xerrada es va fer una introducció docu-

mentant la incidència de la malaltia en la 
nostra societat, per a continuació explicar 
la importància de la dieta i l’alimentació 
en la prevenció del càncer. Un cop finalit-
zada la xerrada, en el torn de preguntes,es 
van resoldre dubtes respecte quins són els 
aliments més adients per fer una bona pre-
venció, i sobre la toxicitat dels productes 
més habituals en el nostre dia a dia. 
Fins aquí la tasca feta, ara els presento 
el programa a implementar a la prima-
vera. Primer de tot, els anuncio un canvi 
d’horari, a partir del mes d’abril les xerra-
des començaran mitja hora més tard, és a 
dir,a les 19h.
La primera xerrada de primavera serà el 
19 d’abril, a les 19h: Emocions i Salut 
a càrrec de M. Dolors Pallarès psicòloga. 
Tractarà la relació de les emocions amb la 
salut, sovint sentim a dir “no té res, només 
és psicològic”. Vol dir que les emocions no 
afecten la salut? Aquesta i altres qüestions 
es desenvoluparan en la xerrada.
La segona serà el 17 de maig, a les 19h: 
Tractament natural del mal de cap a 
càrrec d’en Josep Sala metge homeòpata. 

INTEGRAL MÈDIC. PARLEM DE SALUT?
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Tractarà el mal de cap associat al males-
tar que dificulta el desenvolupament de 
les tasques quotidianes. Exposarà formes 
naturals de prevenir-lo i, també, com sor-
tir de les crisis de cefalea o migranya amb 
l’ajuda de l’homeopatia.
L’última xerrada de primavera, i també 
d’aquesta temporada, serà el 21 de juny, 
a les 19h: Com cuidar a l’estiu la circu-
lació i la pell amb l’automassatge a cà-
rrec de l’Aurea Gómez Ergüin terapeuta 
manual. L’Aurea Gómez Ergüin articu-
larà l’exposició del tema amb la pràctica 
de l’automassatge per aprendre a cuidar la 
circulació i la pell per  resoldre els efectes 
perjudicials de la calor.
Un cop exposat el resum de les xerrades 
efectuades durant l’hivern i presentades 
les que es duran a terme a la primavera, 
encoratjo a tothom a participar-hi. Sense 
vostès no podríem dur a terme el “Parlem 
de Salut”. Els hi esperem!!!

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

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

Medicina integrativa al Balneari Caldes de Boí. Experiències 
de cures integrals al càncer de mama (19·01·16)
Pedro Ródenas i M. Dolors Pallarès al centre.

Homeopatia específica i eficaç per al sistema immunitari: 
bioimmunologia (16·02·16)
La professional, Eulàlia Torrelles donant la conferència.

Dieta, prevenció i càncer (15·03·16)
Públic assistent.

Dieta, prevenció i càncer (15·03·16)
Brisa del Amo, metgessa naturista. Vista general de la xerrada.
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Benvolguts amics,

Ja avançat el curs 2015/2016, em torno a 
posar en contacte amb vosaltres per fer-
vos saber les activitats que el CLUB DE LA 
BONA TAULA  ha realitzat en el període 
gener/febrer/març i les properes activitats 
programades per al període abril/maig/
juny, a les quals els socis del CENTRE CO-
MARCAL LLEIDATÀ podeu participar amb 
les mateixes condicions que els socis del 
CLUB. 
El dijous 28 de gener va tenir lloc la jor-
nada de Cuines del Món (cuina Kosher), 
al restaurant Maccabi Kosher, on vàrem 
poder degustar un complet menú de la cui-
na mediterrània, d’acord amb la norma 
jueva de l’alimentació.
El divendres 5 de febrer, amb motiu de 
la celebració de Santa Àgata, tal com es 
tradicional al CLUB, vàrem celebrar una 
nova edició del Sopar de les Senyores, en 
homenatge a les nostres sòcies i amigues. 
Després del sopar va tenir lloc l’elecció de 
l’Alcaldessa de l’Any, entre totes les sen-
yores assistents, i es va lliurar un obsequi a 

totes  i, aquest any, com a novetat, fins i tot 
als senyors se’ls va fer un detall. 
El dimarts 9 de febrer es va fer una xe-
rrada gastronòmica al CENTRE, sobre la 
Xocolata. Origen, varietats... que va ser 
impartida per Guillermo Cortés, mestre de 
l’obrador de Parami, (la popular i cen-
tenària La Valenciana) amb un nombre 
d’assistents prou significatiu, que pogue-
ren anar degustant diversos tipus de xoco-
lata. 
El dimarts 23 i dimecres 24 de febrer vam 
fer una sortida tecnicocultural de dos dies 
a la Conca de Barberà, on es va visitar 
Montblanc, vàrem fer una calçotada, visi-
tàrem el Celler Vins de Pedra i ens allo-
tjàrem a l’Hostatgeria del Monestir de 
Poblet. Al dia següent coneguérem les Co-
ves de l’Espluga de Francolí i tinguérem 
una visita guiada al Monestir de Vallbona 
de les Monges i vam acabar amb un ex-
quisit dinar al restaurant Can Colomí, de 
Santa Coloma de Queralt. 
El dimecres 9 de març, en el cicle trimes-
tral de dinars Zones d’Espanya, estiguérem 
al CENTRO ARAGONÉS DE BARCELONA, 

on gaudírem d’una selecció de productes 
gastronòmics de la regió aragonesa, on no 
van faltar el pernil de Teruel ni el reputat 
ternasco.
Per al proper trimestre -abril/maig/juny- el 
CLUB ha previst realitzar al CENTRE una 
xerrada sobre La cuina del cargol, que 
serà impartida per Llorenç Petràs, paradis-
ta del Mercat de Sant Josep (La Boqueria), 
coincidint amb els actes de celebració de 
la festa del Sant Patró de Lleida, SANT 
ANASTASI. Serà el 3 de maig, dimarts, a 
les 19 hores.
El 20 d’abril, dintre del cicle Cuines del 
Món, tindrà lloc l’activitat sobre la cuina 
d’Indonèsia, amb un sopar al restaurant 
Betawi.
El 4 de maig, seguint el cicle Zones 
d’Espanya, anirem a la CASA DE CANTÀ-
BRIA, per degustar un dinar típic de la re-
gió càntabra. 
Els dies 24, 25 i 26 de maig, farem -com 
és tradicional entre nosaltres- la sortida de 
tres dies. Aquesta vegada anirem cap a Va-
lència i sota el nom Cañas y barro visi-
tarem, entre altres, el Monestir del Puig, 

EL CLUB DE LA BONA TAULA
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anirem a El Palmar -on passejarem en bar-
ca, visitant una barraca típica, rememorant 
la novel·la de Vicente Blasco Ibáñez del 
mateix títol-, entrarem a l’Oceanogràfic i 
finalitzarem el viatge visitant les Bodegas 
Emilio Clemente, a Requena. No cal dir 
que els àpats que farem seran els típics de 
la zona.
Per tancar el curs, el 16 de juny tindrà 
lloc la tradicional Investidura del Gour-
met Barceloní de l’Any (encara pendent 
d’elecció). Després del sopar de gala, es 
farà la imposició de la medalla del CLUB 
i l’entrega de la placa commemorativa 
de l’acte, que acabarà amb la simpàti-
ca tómbola, en la qual tots els assistents 
s’emporten un regal de consideració.
Dit això, m’acomiado fins el proper curs 
desitjant-vos unes bones vacances. 

President del Club de la Bona Taula
Raimon Pérez Ardevines

Tel.  93 531 38 75
secretari@clubdelabonataula.cat
www.clubdelabonataula.cat

EL CLUB DE LA BONA TAULA
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CURSETS I TALLERS
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Grup Claror
Participants de les tertúlies Grup Claror

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

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

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

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

Grup de guitarra
Grup de guitarristes amb la professora Marta Vigo

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

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

Classe de ceràmica
Alumnes de la classe de ceràmica amb el 
professor Francesc Blanch
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Dinar de cloenda de curs de les classes del 
professor Jesús Escales

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

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

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

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


