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Benvolguts socis/es del Centre Lleidatà

En aquest últim butlletí del 2017 esmenta-
ré totes les activitats que es desenvolupen 
al Centre C. Lleidatà i, alhora, reflexiona-
ré sobre un tema que preocupa enorme-
ment  la societat actual, concretament com 
s’afronta el tedi existencial.
Des de fa uns anys s’observa que hi ha 
una alta participació en les activitats lúdi-
ques com són els diferents jocs de cartes, 
el bridge, el dòmino, els escacs, etc. Per 
altra banda disminueix el nombre de socis. 
Aquest últim fet ens ha fet reflexionar a 
la Junta de Govern i hem arribat a la con-
clusió que, per captar nous socis i noves 
Entitats, seria convenient introduir noves 
activitats sense deixar de fer les que ja 
existien per tal d’omplir els desigs diver-
sos i les múltiples aspiracions de moltes 
persones i d’algunes Entitats; és per aquest 
motiu que hem augmentat i estem oferint 
noves activitats al Centre C. Lleidatà. Des 
de fa ja uns anys hem anat ampliant el 
ventall d’activitats culturals i artístiques. 
Actualment s’imparteixen classes de fran-

cès, d’anglès, d’informàtica, de música, 
d’acordió diatònic, tallers de ceràmica, de 
pintura, tallers d’artesania i de puntes de 
coixí; tertúlies filosòfiques un cop al mes 
i tertúlies sobre temes diversos tots els di-
marts; Coral Terra Ferma assaja un cop per 
setmana amb 25 participants; excursions 
culturals a Barcelona i rodalies un cop al 
mes; concerts i teatre els diumenges a la 
tarda; cine fòrum dos cops al mes. Con-
ferències, presentacions de llibres, xerra-
des especials sobre salut un cop al mes; xe-
rrades sobre poesia un cop al mes; crítica 
literària un cop al mes. Classes d’Història 
impartides per Òmnium Cultural 3 cops 
per setmana i l’Institut de Nova Història 2 
cops al mes; classes sobre diferents temes 
impartides per la Universitat Blanquerna; 
trobades-sopars amb sessió de ball 3 o 4 
cops a l’any. 
Finalment us he d’informar que tenim un 
conveni amb Ràdio Estel en el qual hem 
acordat que tots els socis de Ràdio Es-
tel poden gaudir dels beneficis que ofe-
reix el Centre C. Lleidatà i viceversa. El 
fet d’augmentar el nombre d’activitats i 
d’oferir les nostres instal·lacions a diver-

ses Entitats ens permet fer viable el Centre 
econòmicament; no puc oblidar i agrair a 
la Diputació de Lleida l’ajuda que rebem 
anualment, és per aquesta raó que el Cen-
tre Lleidatà ofereix les seves instal·lacions 
a tots els Consells Comarcals i Ajunta-
ments de la província de Lleida per donar a 
conèixer els seus productes i promocionar 
la seva terra.
Pel que fa al tema que avui vull desen-
volupar, crec que pot ser de l’interès dels 
lectors, ja que es refereix a un estat aní-
mic viscut per la majoria dels humans, es 
tracta del tedi de la vida. Com diria Ber-
trand Russell, una de les característiques 
essencials de l’avorriment consisteix en 
el contrast entre les circumstàncies viscu-
des en el moment present i altres viscudes 
d’una manera més agradable i que omplien 
la nostra imaginació en temps passats. 
Aquest estat incòmode del tedi només és 
experimentat en moments en els quals les 
facultats de la persona no estan ocupades. 
Ningú s’avorreix quan lluita aferrissada-
ment contra l’enemic o quan viu experièn-
cies apassionades, o fins i tot quan lluita per 
deslliurar-se d’una greu malaltia; per tant, 
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el contrari del tedi no és forçament el plaer 
sinó l’excitació. En un mot, cal estar sem-
pre en acció per trobar-se raonablement bé. 
Actualment els humans detestem amb més 
horror el tedi perquè estem acostumats a 
les distraccions agradables del moment, és 
per això que necessitem excitacions. De 
fet, la vida és insípida per si mateixa i bui-
da, és per aquesta raó que s’ha d’omplir i 
se li ha de donar un sentit. Si s’observa el 
món que ens envolta, constatem que alguns 
intenten combatre el buit existencial mit-
jançant pràctiques no gens recomanables, 
com són: l’alcohol, la droga, la corrupció 
i un llarg etc. L’experiència ens demostra 
que aquestes pràctiques compliquen enca-
ra més l’existència; i per tant, no aporten 
la solució. Cal, doncs, cercar altres vies 
que, sense perjudicar-nos a nosaltres ma-
teixos i sense perjudicar el proïsme, donin 
un sentit a la vida. Com fer-ho? No hi ha  
fórmules màgiques, ja que, si n’hi hagués,  
les que serien bones per  a alguns, no ho 
serien per a d’altres. Al meu entendre, crec 
que el tedi es pot combatre duent una vida 
prou activa que permeti la possibilitat de 
ser creatius, cadascú en el camp que sigui. 

La creativitat és la capacitat que només té 
l’ésser humà, i aquesta consisteix a esta-
blir nous horitzons i noves il·lusions. Si no 
som capaços d’exercir-la, ens quedem pa-
ralitzats i avorrits.
Per acabar, vull desitjar a tots els socis i 
sòcies del CCLL i a tots els lectors, un feliç 
Nadal i un bon any 2018.

El President,
Jesús Escales i Barbal
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HOMENATGE AL PARE IRENEU SEGARRA  

Amb motiu del centenari del naixement 
del pare Ireneu Segarra, el Centre Co-

marcal Lleidatà s’hi va adherir, assistint a 
l’homenatge que se li va retre al Palau de 
la Música el proppassat 19 de novembre.
M’ha semblat oportú aprofitar el butlletí 
per fer arribar als socis una glossa de la 
figura d’aquest lleidatà, de projecció in-
ternacional, que va dirigir durant 44 anys 
l’Escolania de Montserrat.
Reprodueixo un extret de les paraules que 
el Pare Josep M. Soler, abat de Montserrat, 
va escriure per al programa del concert-
homenatge:
“Aquest 2017 fa cent anys que va néixer un 
dels Mestres de l’Escolania de Montserrat 
més reconeguts internacionalment: el P. 
Ireneu Segarra. Amb aquest concert no sols 
el volem recordar, sinó que volem retre-li 
un homenatge ben merescut. Nat a Ivars 
d’Urgell, al Pla d’Urgell, en Jesús (que 
aquest era el seu nom de baptisme) als deu 
anys va entrar a l’Escolania de Montserrat 
com a nen cantor. Sense pensar-s’ho, ini-

ciava un recorregut que el vincularia per 
sempre al monestir, a la música i al cor de 
nois que des de fa segles és part integrant 
i estimada de Montserrat. A l’Escolania, a 
més de l’educació en els valors humans i 
cristians, va rebre una primera formació 
musical i completà el seu itinerari esco-
lar. Deixà l’Escolania el 1931, però ben 
aviat tornà a emprendre la ruta montserra-
tina amb la finalitat de fer-se monjo. Vestí 
l’hàbit benedictí el 1933; va ser aleshores 
que rebé el nom monàstic d’Ireneu. Du-
rant la guerra civil (1936-1939), que va fer 
tants estralls i desencadenà una persecu-
ció religiosa, pogué anar a Bèlgica on tro-
bà un ambient intel·lectual i musical que 
l’enriquí; primer al monestir de Saint An-
dré de Bruges i després al de Maredsous, 
completà, sense deixar la seva dedicació a 
la música, els estudis teològics i professà 
com a monjo. Tornat a Montserrat, rebé 
l’ordenació presbiteral el 1941. Acabat, 
amplià els seus estudis musicals a Barcelo-
na i a París. El 1953 va ser nomenat Mestre 
de l’Escolania i de la Capella montserrati-
nes; ho seria durant 44 anys, fins el 1997. 
Compositor eminent i director qualificat, 

va assolir una gran qualitat de l’emissió de 
la veu dels nois i va portar l’Escolania a un 
nivell molt alt d’interpretació musical, re-
conegut internacionalment. Durant el seu 
temps de director, l’Escolania es va obrir a 
fer concerts fora de Montserrat; així actua-
ren a diversos indrets d’Europa, a Israel, al 
Japó i al Canadà, assolint sempre un gran 
èxit. Com a reconeixement a la seva tasca, 
el Govern de Catalunya li concedí la Creu 
de Sant Jordi el 1986.
La seva fama internacional com a músic i 
director, però, no el va desviar gens de la 
seva senzillesa de vida com a monjo ni el 
va apartar de prestar els serveis comuni-
taris més humils. El seu mestratge no es 
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limità a l’Escolania de Montserrat sinó que 
cristal·litzà en diverses institucions (com 
ara l’Escola Musical de Pedagogia), en lli-
bres de pedagogia musical i en un mètode 
d’educació de la veu que va ser traduït a 
diverses llengües. Fundà els Encontres In-
ternacionals de Compositors per estimular 
la creació de música litúrgica de qualitat 
en llengua vernacla després de la reforma 
volguda pel Concili Vaticà II. La seva tas-

ca musical li valgué l’estimació de moltes 
de les grans figures de la música del seu 
temps.
Aquest concert és, doncs, tal com deia, un 
record i un homenatge, en el centenari del 
seu naixement, a la persona i a l’obra d’un 
monjo músic, el nom del qual queda digna-
ment agregat a la llista dels grans Mestres 
de l’Escolania montserratina dels s. XVII 
i XVIII.”
Si esteu interessats a aprofundir en la figu-
ra del P. Ireneu Segarra, podeu consultar la 
bibliografia següent.

Vicepresidenta 3a,
Joana Novau
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ABUSOS COMESOS A LLEIDA PER PEIRE 
DE LOBEIRA

Estudi històric de JORDI BOLÓS

Estudi lingüístic de JOSEP MORAN

Publicat per l’Institut d’Estudis Catalans, Delega-
ció a Lleida

En primer lloc, volem agrair al professor 
Josep Moran l’amabilitat que ha tingut 

en facilitar-nos aquest llibre per a la seva 
consulta i el volem felicitar per la gran fei-
na feta en l’estudi filològic i lingüístic.
El document que s’estudia en aquest vo-
lum mostra precisament una ciutat -Llei-
da- en la qual convivia gent de diverses 
cultures i religions. Era una societat sotme-
sa a moltes tensions fruit de les mateixes 
característiques d’un món feudal en què, 
curiosament, els diners ja tenien molta im-
portància i potser, per damunt de tot, eren 
fruit de la mateixa natura humana, sempre 
àvida de poder i de riquesa. Estem parlant 
d’una època que va de l’any 1149 fins els 
primers decennis del segle XIII i els fets 
estan esmentats en el Memorial de Greu-
ges.

Pere de Lobeira, nom que dóna títol a 
aquest estudi, era l’encarregat d’impartir 
justícia a la ciutat de Lleida i en aquest es-
tudi es recullen els abusos que va cometre, 
extensius a tota la seva família. 
Si esteu interessats a saber-ne més, a la bi-
blioteca del Centre podeu trobar un exem-
plar d’aquest llibre.

Vicepresidenta 3a,
Joana Novau

 

COMENTARIS A PUBLICACIONS REBUDES
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CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL MÓN 
RURAL D’ALCARRÀS  

La col·lecció, cedida pel Sr. Claudio 
Godia Vitores i altres veïns i veïnes de 

la vila, conté estris i aparells vinculats a 
l’agricultura i al món rural amb categoria 
d’antiguitats, donat que gairebé tots es si-
tuen o bé dins la primera meitat del segle 
XX o bé a finals del segle XIX.
Aquesta exposició pretén fer un recorregut 
en el temps mitjançant els estris que utilit-
zaven la gent que treballava al camp.
L’objectiu principal de l’exposició és do-
nar valor a l’esforç, el treball i la dedica-
ció dels nostres avis i àvies i a la tasca tan 
feixuga com era treballar al camp. 
Volem agrair-los que, amb el seu esforç te-
nim el poble referent en agricultura i rama-
deria, que som avui en dia.
Entre tot el material exposat podem trobar: 
estris de pesatge i mesura; cistells i reci-
pients; 
forques i estris propis de l’era; ensulfata-
dores; fanals i llums; morrions, cordatges, 

collars i guarniments per a cavalls, ases i 
bous;  falç, aixades, pics, serres i destrals; 
jous i estris per a animals de tir; màquines 
per a la collita; trills; estris usats per a la 
sembra i plantació; arades; carros; màqui-
nes per fer vi i corrons de pedra.
Ajuntament d’Alcarràs

EL SEGRIÀ
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LES FOTOGRAFIES GUANYADORES 
DEL 14È PREMI DE FOTOGRAFIA DEL 
CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ

EL SEGRIÀ

1er Premi, categoria absoluta
“Temporer de fruita dolça” de Santi Iglesias Boldu

1er premi categoria jove
“La dona i la terra” de Daria Agnieska Waruszewska

2n Premi categoria jove
“Passant la tarda” de Marc Castelló i Bielsa
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CONTES DEL MÓN AL CENTRE OBERT LA 
NOGUERA

L’Àrea de Serveis Socials del Consell 
Comarcal de la Noguera a través del 

Servei d’Atenció a l’Immigrant del Pla 
d’Immigració i del Pla d’Inclusió Social 
va organitzar l’activitat Contes del Món 
per als infants que assisteixen al Servei 
d’Atenció Diürna del Centre Obert de la 
Noguera. Els nens i nenes d’edats compre-
ses entre 6 i 9 anys van gaudir d’una tarda 
de contes provinents d’arreu del món i de 
la història del Caga Tió. 
Contes del Món és una activitat del Pro-
jecte Espai Cultures, que promou el conei-
xement entre cultures i la sensibilització 
sobre la convivència i la diversitat cultu-
ral. Durant el mes d’abril es va fer a 10 
escoles de primària de la Noguera, per a 
infants d’educació infantil, i de cicles ini-
cial i mitjà. 

Nota de premsa

1 de desembre de 2017

COMARQUES

LA NOGUERA
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EL MUSEU DE L’OLI DE CATALUNYA

Ubicat a la cooperativa de la Granade-
lla, el Museu de l’Oli de Catalunya 

conté la maquinària original de principis 
del segle XX. L’adequació museogràfica 
d’aquest conjunt patrimonial, afegeix una 
funció cultural, i vincula l’activitat pro-
ductiva i comercial de la Cooperativa amb 
els projectes de desenvolupament territo-
rial relacionats amb l’oli turisme.

CENTRE DE LA CULTURA DE L’OLI DE 
CATALUNYA

Ubicat en un edifici històric del 
municipi, el Centre és un espai 

d’experimentació sensorial, on es barre-
gen la gastronomia, l’art i la tradició, tot 
formant un teixit de desenvolupament de 
l’oli turisme. El Centre ordena i ofereix 
una sèrie d’accions, adreçades a diferents 
públics, totes elles tenen l’oli d’oliva com 
a punt de connexió. 

COMARQUES

LES GARRIGUES
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EL PALLARS SOBIRÀ, Les Valls de l’Alt 
Pirineu
Sol o acompanyat, amb família o amics, 
aquest hivern t’esperem al Pallars Sobirà!

Una comarca autèntica on trobareu 
una amplia i variada oferta esportiva 

a la neu a més d’un gran ventall de pro-
postes culturals i altres visites a fer durant 
l’estada.
La comarca disposa de quatre estacions per 
a la pràctica de l’esquí alpí, de l’snowboard 
i el freestyle (Espot Esquí, Port-Ainé, Ta-
vascan i Baqueira-Bonaigua), a més d’una 
cinquena estació on s’hi pot practicar 
l’esquí nòrdic (Bosc de Virós) modalitat 
també possible a l’estació d’esquí de Ta-
vascan. 
La majoria de les estacions d’esquí dispo-
sen de camins senyalitzats per a caminar 
en raquetes de neu i algunes d’elles també 
disposen d’snowpark, parcs lúdics de neu, 
excursions amb Snow retrac (màquina xa-
faneu) i experiències guiades entre altres.
A més, al ser una comarca muntanyosa, les 
possibilitats per practicar les excursions 

amb raquetes de neu i l’esquí de muntanya 
són infinites. Als parcs, a l’entorn natural 
i, com ja hem dit, a les pròpies estacions 
d’esquí. 
D’altra banda, al fons de les valls hi tro-
bareu una gran xarxa de camins que solen 
quedar coberts de neu i us permetrà fer 
senderisme, running o sortides temàtiques 
d’observació. Tot això ho podeu fer sols o 
amb el suport d’un guia acompanyant.
En acabar el dia us proposem la descoberta 
d’un territori autèntic de pobles amb en-

cant, museus i espais visitables, visites a 
productors, exposicions, romànic i una 
agenda comarcal ben variada i per a tots 
els públics. 
Per acabar, no oblidar els bons records als 
allotjaments i restaurants que us proposa-
ran serveis i una exquisida gastronomia de 
magnífica i càlida acollida.

US DEIXEM ALGUNES DE LES ACTI-
VITATS DE L’AGENDA DE DESEMBRE 
2017 A FEBRER 2018 QUE NO US PO-
DEU PERDRE.

Més informació de l’agenda: http://turis-
me.pallarssobira.cat/info-util/agenda-dac-
tivitats/ 

DESEMBRE 2017

06 i 07 de desembre - Fireta de Nadal a Sort

Més info: https://sort.cat 

8 de desembre - FirÀneu a Esterri d’Àneu

FirÀneu. Fira de material d’esquí de segona mà

Més informació: http://www.vallsdaneu.org

COMARQUES

PALLARS SOBIRÀ
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28 de desembre - Rialp AprèSki

Fira i exposició material de la neu a Rialp

Més informació: http://rialp.cat

31 de desembre - V Cursa Sant Silvestre Valls 
d’Àneu a Esterri d’Àneu

Més informació: http://www.vallsdaneu.org 

GENER 2018

Principis de gener 2018: Parc de Nadal a Ribera 
de Cardós

http://valldecardos.cat 

3 de gener - Tast d’alçada en altura: vins i format-
ges km0 a l’estació d’esquí d’Espot

http://www.skipallars.cat

4 de gener - Tast d’alçada en altura: vins i format-
ges a l’estació d’esquí de PortAiné

http://www.skipallars.cat

5 de gener - Recepció de SSMM els Reis Mags 
d’Orient

Arribada de SSMM els Reis Mags d’Orient a Es-
terri d’Àneu, Sort, Llavorsí, Rialp, Ribera de Car-
dós 

Més informació: http://turisme.pallarssobira.cat 

FEBRER

10, 11, 12 i 13 de febrer - CARNAVAL I BALL 
DE LA PASSA

ÀREU, ESPOT, ESTERRI D’ÀNEU, GERRI DE 
LA SAL, LLADORRE, LLAVORSÍ, RIALP, RI-
BERA DE CARDÓS i SORT. 

Vianda,  ball de la Passa, disfressa del llençol i 
calderada popular. Es recomana la degustació del 
farcit de carnaval, plat típic d’aquest dia, i gaudir 
del ball de nit

Tel: 973 62 10 02 - Web: turisme.pallarssobira.cat

18 de febrer - IX edició de la FOC DE NEU ISIL. 

Prova puntuable per al Circuit Català de raquetes 
de neu, X Copa Catalana i Open Internacional Eu-
ropeu de raquetes. Inclou un menjar pallarès

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

Més informació:
Oficina comarcal de turisme del Consell Comar-
cal del Pallars Sobirà
Camí Cabanera, s/n
25560 Sort
Tel: 973 621 002
a/e: turisme@pallarssobira.cat
Pàgina web: http://turisme.pallarssobira.cat  

COMARQUES

PALLARS SOBIRÀ
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PLA D’URGELL

Exposició l’Art del Diorama el 3 de novembre. Memòria del Pla, actes realitzats al mes d’agost.
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ACTES LLEIDATANS
I DE LA NOSTRA ENTITAT
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FESTA DE CELEBRACIÓ DEL SANT CRIST DE BALAGUER

19 de novembre de 2017

Festa del Sant Crist de Balaguer (19·11·17)
Vista general de l’acte

Festa del Sant Crist de Balaguer (19·11·17)
El Sr. Escales, President del CCLL donant la 

benvinguda als assistents al Dinar de Germanor de 
Balaguer

Festa del Sant Crist de Balaguer (19·11·17)
El Sr. Satorres, Secretari del CCLL presentant a 

l’escriptor Carles Mentuy

Festa del Sant Crist de Balaguer (19·11·17)
Diversos membres de la Junta de Govern del CCLL 

i l’alcalde de Balaguer

Festa del Sant Crist de Balaguer (19·11·17)
L’alcalde de Balaguer, el Sr. Jordi Ignasi Vidal Giné 

dient unes paraules
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PRESENTACIÓ I TASTET DELS PRODUCTES DE LES ASPRES

21 de novembre de 2017

Productes de les Aspres (21·11·17)
Públic assistent a l’acte

Productes de les Aspres (21·11·17)
En Ferran Alemany, cinquena generació de 

l’empresa d’Os de Balaguer.

Productes de les Aspres (21·11·17)
Pòster promocional de la mel i els torrons Alemany

Productes de les Aspres (21·11·17)
En Benjamí Valmanya representant de l’oli i centre 

d’interpretació de l’embassament de Canelles i el 
President de les Aspres, Jaume León

Productes de les Aspres (21·11·17)
La Núria Cercós representant del Monestir de les 

Avellanes
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DINAR DE PRENADAL

19 de desembre de 2017

Dinar de Prenadal (19·12·17)

Com cada any la família del Centre Co-
marcal LLeidatà vol celebrar el Nadal 

i ho fa en un dinar previ a les Festes, ano-
menat Dinar de PreNadal, amb les actua-
cions de la nostra Coral Terra Ferma i els 
acordionistes del Centre Lleidatà. Us en 
deixem un recull fotogràfic i us animem a 
participar-hi el proper any.
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CULTURA



Butlletí informatiu • desembre 2017 • 23CULTURA

ACTIVITATS CULTURALS
OCTUBRE-NOVEMBRE-DESEMBRE 2017 

OCTUBRE 2017

Dia 3
Grup Claror
Tertúlia: “Resultats referèndum”

Dia 5
Conferència
“Funcionament i Aplicacions (Apps) dels 
smartphones”
Ponent: Antoni Maria Badia, professor 
d’informàtica del CCLL.

Dia 6
Sessions Descoberta Lectora
Passejades literàries: “L’encís de les històries i 
dels seus personatges”
Per Joana-Alba Cercós. Tema: “Josafat, de 
Prudenci Bertrana”.

Dia 8
Concert Musical
Actuació del Duo Amoria: Teresa Rojas (veu) i 
Raúl Sandin (guitarra). Van interpretar cançons 
populars de Catalunya i Mèxic.

Dia10
Grup Claror
Tertúlia: “La vida eterna és possible?”

Conferència 
“Apropiacions indegudes de la casta extractiva 
de 1455 a 2017”
Ponent: Marcel Mañé, doctor enginyer industrial, 
genealogista i escriptor.
A càrrec de l’Institut Nova Història.

Dia 15
Concert Musical
Actuació del Duo Piazzola: Pau Valls (xelo) 
i Laura Alminyana (acordió). Van interpretar 
boleros, tangos i cançons populars. 

Dia 17
Grup Claror
Tertúlia: “Diferències generacionals”

Parlem de salut
“Quan decidir és un embolic, com sortir-ne?”
Professional: Rosalina Sicart, psicoanalista i 
pedagoga. 

Dia 20
Racó poètic dels divendres
La poetessa Anna Mª Vintró i Robert i el Ramon 
Ripoll i Arcarons, Professor de Lingüística, 
van presentar una roda de poetes oberta a tot el 
públic assistent. 

Dia 22
Concert Recital
Actuació del Duo Solstici format per la 
Diana Roche (soprano) i l’Akiko Nomoto 
(piano). Concert recital de música de Brahms i 
Schumann. Piano i cant. 

Dia 24
Grup Claror
Tertúlia: “Què fer amb l’emigració?”

Dia 29
Teatre
Títol: “Mareig”
Autor: Jordi Sánchez
Direcció: Jaime A.H.
A càrrec de: Font d’en Farga. Grup Casinet.
Coordinació: Josep Carles i Pere Basté

Dia 31
Festa de la Castanyada amb berenar i ball

NOVEMBRE 2017

Dia 3
Sessions descoberta lectora             
Passejades literàries:
“L’encís de les històries i dels seus personatges”, 
per Joana-Alba Cercós. 
Tema: “Passejades literàries per Barcelona”.



Butlletí informatiu • desembre 2017 • 24CULTURA

Dia 6
Conferència
“Funcionament i Aplicacions (Apps) dels 
smartphones” (2a Part)
Ponent: Antoni Maria Badia, professor 
d’informàtica del CCLL.

Dia 7
Grup Claror
Tertúlia: “La vida eterna és possible?”

Conferència
“Ferran Cortès, l’Estadística i Malintzin, la 
Senyora. Gènesi catalana de la nova Espanya.”
Ponent: Víctor Cucurull, historiador.
A càrrec de l’Institut Nova Història.

Dia 10
El Centre Comarcal Lleidatà va convidar al recital 
poeticomusical PARAULA LLIURE. El poeta 
Eduard Miró i Saladrigas va conduir l’acte i va 
presentar el llibre Ostatge de la Marta Pérez Sierra 
amb la cantautora Lidia Uve i la poeta Assumpció 
Forcada, representant del PEN Català. Hi van 
intervenir l’escriptora Mercè Bagaria, la poeta 
Isabel del Pilar Valero i el poeta i editor Carles 
Cervelló. 

Dia 12
Concert Musical
Músic: Josep Alonso, pianista.
“Música de cinema”. 

Dia 14
Grup Claror
Tertúlia: “Diferències generacionals”

Dia 19
Trobada Amics de Balaguer
10.30 h - Missa a l’església de Sant Raimon de 
Penyafort (Rambla Catalunya / Rosselló) amb la 
participació de la Coral Terra Ferma.
12.30 h - Pregó de festa a càrrec del Sr. CARLES 
MENTUY i PIJUAN, escriptor balaguerí, autor de: 
”La venjança de la Vall Fosca”.    
13.30 h - Aperitiu per a tothom.
14.00 h - Dinar de Germanor al CCLL.
                Preu menú: 21€
                Amanida Russa amb pernil / Canelons casolans
                Postres / Cafè, begudes i copa de cava

Concert Musical 
Músic: Josep Lluís Viladot, pianista.
Tema: “D’Agramunt a l’Àrtic. Recorregut pianístic 
des de les Terres de Ponent fins al Cercle Polar 
Àrtic”.

Vam recordar l’artista agramuntí Guillem Viladot el 
dia de l’aniversari de la seva mort, el 19.11.1999, 
amb l’estrena de músiques inspirades en els seus 
poemes, que ens va llegir la MªDolors Pelegrí, que 
té l’honor d’haver estat la dedicatària d’alguns 
poemes de l’escriptor.

Dia 20
Sortides Culturals per Barcelona
Sortida cultural a la Casa Felip.

Dia 21
Grup Claror
Tertúlia: “Fuga d’empreses. Per què?”

Parlem de salut?
“Tiroïditis, colitis ulcerosa, malaltia de Crohn...: 
manifestacions d’un problema immunològic” 
Professional: Eulàlia Torrelles, metge homeòpata.

Presentació i Tastet: Productes de les ASPRES
El president de les ASPRES (Associació 
d’empresaris i comerciants de la Noguera Alta) 
del Montsec, el Sr. Jaume León Andrés, ens va 
presentar els següents productes elaborats a la 
terra de la Noguera Alta: Torrons, oli, mel, gelea 
reial, vi, ratafia, formatges…En finalitzar l’acte, 
hi va haver un tastet i la possibilitat de comprar 
els productes. Salutació i benvinguda a càrrec del 
president del CCLL, Jesús Escales.

Dia 26
Trobada Amics de Solsona
12:45 h Missa a l’església de Sant Agustí amb la 
participació de la Coral terra Ferma.
14:30 h Dinar lliure al CCLL.



Butlletí informatiu • desembre 2017 • 25CULTURA

Teatre 
“El Sr. Josep falta la dona”
Autor: Santiago Rusiñol
Directora: Àngels Toribio.

Dia 28
Grup Claror
Tertúlia: “La imparcialitat de les televisions”

Conferència
“Terres de frontera o principats: els senyorius de 
l’hereu de la corona”
Ponent: Pep Mayolas, historiador.
A càrrec de l’Institut Nova Història.

DESEMBRE 2017

Dia 1
Sessions descoberta lectora             
Passejades literàries:
“L’encís de les històries i dels seus personatges”, 
per Joana-Alba Cercós. 
Tema: “Les cartes més literàries”

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

Dia 3
Concert Musical
Músic: Joan Romeu, músic cantautor.

Dia 5
Grup Claror
Tertúlia: “Viabilitat de la República Catalana”

Dia 12
Grup Claror
Tertúlia: “La vida a la tercera edat”

Actuació de la Coral Terra Ferma a l’Auditori amb 
motiu del XVII concert de Nadal “Canta Gran”.

Conferència
“La barretina en la tradició revolucionària i popular 
a l’Argentina” Ponent: Jordi Bilbeny, historiador.
A càrrec de l’Institut Nova Història.

Dia 14
Cercle Català d’Història: Taula Rodona
El Cercle Català d’Història va organitzar aquesta 
taula rodona,  titolada ”El procés d’independència 
després del 21-D”.
Convidats: Joan Canadell, Cofundador del Cercle 
Català de Negocis, Adrià Alsina, politòleg, 
periodista i cap de premsa de la ANC i Joaquim 
Ullan, President del Cercle Català d’Història. Els 
tres participants són membres d’entitats sorgides 
de la societat civil i de diferents àmbits com són 
l’empresa, la història i la identitat nacional.

Dia 15
Racó poètic dels divendres
Ramon Ripoll i Arcarons, professor de Lingüística 
va presentar a la Montserrat Antín Fon. I la 
poetessa Anna Mª Vintró i Robert, va presentar una 
roda de poetes oberta a tot el públic assistent.

Dia 17
Dinar de PreNadal amb les actuacions de la 
Coral Terra Ferma i els acordionistes del Centre 
Comarcal Lleidatà.

Dia 19
Grup Claror
Tertúlia: “Significat del Nadal”

Parlem de Salut
Títol: “La música de la nostra vida”
Professional: Alba Domingo, psicòloga.

Dia 21
Tertúlies filosòfiques
Tema:“Epicureisme, Escepticisme, Estoïcisme: La 
filosofia hel·lenística”
Professor: Mariano Royo.

Dia 31
Celebració del Cap d’Any amb Sopar i Ball
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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.

OCTUBRE 2017

Dia 20
La poetessa Anna Mª Vintró i Robert i el 
professor de Lingüística i poeta Ramon Ripoll 
i Arcarons, van presentar una roda de poetes 
oberta a tot el públic assistent.

NOVEMBRE 2017

Dia 10
El Centre Comarcal Lleidatà va convidar al 
recital poeticomusical PARAULA LLIURE. 
El poeta Eduard Miró i Saladrigas va conduir 
l’acte i va presentar el llibre Ostatge de la Marta 
Pérez Sierra amb la cantautora Lidia Uve i la 
poeta Assumpció Forcada, representant del PEN 
Català. Hi van intervenir l’escriptora Mercè 
Bagaria, la poeta Isabel del Pilar Valero i el poeta 
i editor Carles Cervelló. 

DESEMBRE  2017

Dia 1
Anna Maria Vintró i Robert, poetessa i Ramon 
Ripoll i Arcarons, professor de Lingüística van 
presentar una roda de poetes oberta a tot el 
públic assistent.

Dia 15
Ramon Ripoll i Arcarons, professor de 
Lingüística va presentar a la poetessa Montserrat 
Antín Font. A continuació la poetessa Anna Mª 
Vintró va presentar una roda de poetes oberta a 
tot el públic assistent.
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Els dos poetes i coordinadors de l’acte, l’Anna Mª Vintró i el 
Ramon Ripoll i una poetessa del públic recitant. (20·10·17)

Anna Mª Vintró i Ramon Ripoll donant la benvinguda a una 
poetessa del públic. (20·10·17)

Vista general de l’acte. (10·11·17)

Els coordinadors de l’acte, la poetessa Anna Mª Vintró i el 
poeta i professor de Lingüística, Ramon Ripoll. (01·12·17)

Públic assistent. (01·12·17)

La poetessa Montserrat Antín Font recitant un dels seus 
poemes. Al seu costat, el poeta i coordinador de l’acte, 
Ramon Ripoll. (15·12·17)

Públic assistent a l’acte. (15·12·17)

El coordinador de l’acte, Eduard Miró presentant el llibre 
Ostatge de la Marta Pérez Sierra, al seu costat. (10·11·17)
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Aplicacions dels Smartphones 2a Part (06·11·17) 
El ponent Antoni Mª Badia, professor d’informàtica i vicepresident 
del CCLL, en plena conferència.

CONFERÈNCIES

Aplicacions dels Smartphones 1a Part (05·10·17) 
El ponent Antoni Mª Badia, professor d’informàtica i 
vicepresident del CCLL, en plena conferència.

Aplicacions dels Smartphones 2a Part (06·11·17) 
Vista general de l’acte.

Aplicacions dels Smartphones 1a Part (05·10·17) 
Públic assistent a l’acte.

FUNCIONAMENT DE LES APPS DELS 
SMARTPHONES 
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“Terres de frontera o principats: els senyorius de l’hereu 
de la corona”  (28·11·17)  Vista general de l’acte.

CONFERÈNCIES

“Ferran Cortès, l’Estadista i Malintzin, la Senyora. Gènesi 
catalana de la nova Espanya”  (07·11·17) L’historiador Víctor 
Cucurull durant l’acte.

“Terres de frontera o principats: els senyorius de l’hereu de 
la corona”  (28·11·17)  L’historiador Pep Mayolas durant l’acte. 

“Ferran Cortès, l’Estadista i Malintzin, la Senyora. Gènesi 
catalana de la nova Espanya” (07·11·17) Públic assistent a l’acte.

CICLES DE CONFERÈNCIES D’HISTÒRIA 
organitzat per L’Institut Nova Història

“Terres de frontera o principats: els senyorius de l’hereu de 
la corona” (28·11·17)  L’historiador Pep Mayolas durant l’acte. 

“La barretina en la tradició revolucionària i popular a 
l’Argentina”  (12·12·17) L’historiador Jordi Bilbeny durant l’acte.

“La barretina en la tradició revolucionària i popular a 
l’Argentina”   (12·12·17) Públic assistent a l’acte.
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“El procés d’independència després del 21-D” (14·12·17)  
Els tres conferenciants de la Taula Rodona. Començant per 
l’esquerra, Joan Canadell, Co-fundador del Cercle Català de 
Negocis, Joaquim Ullan, President del CCH i Adrià Alsina, 
politòleg, periodista i cap de premsa de la ANC.

CONFERÈNCIES

“El procés d’independència després del 21-D” (14·12·17)  
Públic assistent a l’acte.

“El procés d’independència després del 21-D” (14·12·17)  
Vista general de l’acte.

CONFERÈNCIA DEL CERCLE CATALÀ 
D’HISTÒRIA

El procés d’independència després del 21-D

“El procés d’independència després del 21-D” (14·12·17)  
Públic assistent a l’acte.
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Ens fa molta il·lusió que la proposta 
de fer aquesta activitat sorgís dels 

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

 

Divendres 20 d’octubre. Visita al Taller Oleguer 
Junyent
Dilluns 20 de novembre. Visita a la Casa Felip 
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Aquest trimestre hem encetat l’activitat 
de Cine-Fòrum:Sessió de cinema 

amb un debat organitzat a l’entorn de la 
pel·lícula projectada.
La sessió s’inicia a les 19h a la sala d’actes 
del Centre Lleidatà, i com a mínim es 
realitza un cop al mes, normalment els 
dimarts o els dijous.
La primera pel·lícula va ser La caza de 
Thomas Vinterberg i va tenir molt d’èxit.
La segona va ser En tierra de nadie de Danis 
Tanovic, amb un debat molt apassionat 
sobre els efectes colaterals de la guerra 
dels Balcans. I la propera serà Familia de 
Fernando León de Aranoa que es projectarà 
al gener, encara per determinar el dia.
Així que us hi esperem a tots per poder 
gaudir de bon cinema i d’un bon debat.
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ASSOCIACIONS COL·LABORADORES
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Interessants testimonis estrangers antics 
sobre Catalunya: independència, llibertat, 
economia, costums... (II)  

Segona entrega del recull de textos i ci-
tes breus, escrites per diferents perso-

natges il·lustres d’arreu, i que han parlat 
sobre els catalans, sobre la seva manera 
de ser, la seva manera d’entendre les lli-
bertats, sobre les costums, l’economia, la 
guerra, etc.
Aquest recull realitzat per en Quico Venta-
lló per al bloc http://argumentari.blogspot.
com.es pot ajudar-nos a entendre la menta-
litat d’aquells catalans que van saber crear 
un pais per a homes i dones lliures. És en 
definitiva una bona eina per ajudar-nos i 
encoratjar-nos en el camí que ara ens toca 
seguir.

Un observador francès de l’època (1808), 
citat per Pierre Conard.
“Els catalans en general són entusiastes 
partidaris de la independència. El seu 
caràcter orgullós fa que considerin el rei 
d’Espanya més aviat com un dèspota els 

avantpassats del qual els han subjugat, 
que con un rei, un pare i un suport; així 
mateix els catalans són considerats com 
una nació particular, independent i enemi-
ga mateixa dels habitants de  Castella i de 
les altres províncies d’Espanya”. 

Claude-François-Xavier, abbé Millot 
(1726-1785) Eclesiàstic, historiador, mem-
bre de l’Académie Française
“Els catalans sempre estan  disposats i a 
punt per alliberar-se del jou d’ Espanya. 
Poble revoltat,  valent,  coratjós, molt gelós 
de les seves llibertats. Desitgen la domina-
ció francesa, menys pel desig de servir a 
França que amb l’esperança que els fran-

cesos siguin garantia contra l’opressió es-
panyola”. (fa referència a la Guerra dels 
9 anys. 1694).
El caràcter rebel i indòcil dels catalans, 
el seu odi als castellans, els quals  no els 
odien pas menys; l’altivesa  d’aquests da-
rrers (els castellans), les seves invectives 
contra els altres, també les seves intrigues, 
oposades a l’èxit d’un cas tan important, 
tot multiplica els obstacles”. (fa referèn-
cia a les Corts convocades per Felip V el 
1702).
Mémoires politiques et militaires pour ser-
vir à l’histoire de Louis XIV et de Louis 
XV (1777)

CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA 
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Jacques-François Duggomier (1738-
1794). General francès, Cap de l’exèrcit 
dels Pirineus. Va escriure una Mémoire sur 
la Catalogne, l’any 1794
“El català és brau, actiu, laboriós, ene-
mic d’Espanya,  ha estimat sempre la Lli-
bertat, i quan vegi afegir-si la Igualtat, 
aquesta reina de les Nacions, s’unirà aviat 
a aquells que lluiten pels seus principis”
José Cadalso y Vázquez de Andrade  
(1741-1782), militar i literat espanyol.
“Acabo de llegar a Barcelona: lo poco 
que he visto de ella me asegura ser cier-
to el informe de Nuño; el juicio que formé 
por instrucción suya del genio de los Ca-
talanes y utilidad de este Principado. Por 
un par de provincias semejantes pudiera el 
Rey de los cristianos trocar (cambiar ) sus 
dos Américas. Más provecho redunda a su 
corona de la industria de estos pueblos, 
que de la pobreza de tantos millones de in-
dios . Si yo fuera Señor de toda España, 
y me precisaran a escoger los diferentes 
pueblos de ella, por criados míos haría a 
los catalanes mis mayordomos..(...) Algu-
nos les llaman los holandeses de España”.

“Los catalanes son los pueblos mas indus-
triosos de España. Manufacturas, pescas, 
navegacion, comercio, asientos, son cosas 
apénas conocidas en otras Provincias de 
la península respecto de los catalanes No 
solo son útiles en la paz sino del mayor.
Cartas Marruecas, publicada al Correo de 
Madrid

Henry Swinburne (1743 - 1803), escritor, 
viajero e hispanista inglés. Travels through 
Spain in the years 1775 and 1776... (Lon-
dres, 1779)
- definia a los catalanes como gente de “es-
píritu violento” con un “entusiasmo apa-
sionado por la libertad”, por cuyo motivo 

habían protagonizado el “mayor número 
de insurrecciones que ningún otro lugar 
de Europa”. Swinburne, veía la guerra 
de Sucesión como la más enérgica lucha 
sostenida por los catalanes “para romper 
sus cadenas y convertirse en una nación 
libre”.

Jean-François de Bourgoing, baró de 
Bourgoing (1748-1811), noble, diplomàtic, 
escriptor i traductor francès. Embaixador 
de França a Espanya.
“Els catalans són els més industriosos, 
actius i laboriosos entre els espanyols. Es 
consideren ells mateixos un poble. Sempre 
estan a punt per revoltar-se i, més d’un 

CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA 
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cop, han iniciat el projecte de constituir el 
seu país com a república. Des de fa uns 
segles Catalunya s’ha convertit en el bres-
sol de les arts i el comerç d’ Espanya, on 
han sofert un grau de persecució que no es 
repeteix en cap altra part del regne”. 
Noveau Voyage en Espagne, ou Tableau de 
l’etat actuel de cette monarchie. Regnault. 
Paris, 1789.

Georges Auguste Couthon (1755-1794). 
Diputat de l’ Assemblea francesa i presi-
dent de la Convenció Nacional 
“Cal mirar de fer de Catalunya una petita 
República independent (...) inspirant-li la 
fermesa republicana i el geni de la llibertat, 
que trenqui les cadenes que l’oprimeixen i 
la uneixen a Espanya”.

Jacques Grasset de Saint-Sauveur  
(1757-1810), escriptor i diplomàtic fran-
cès.
“Els catalans són els més actius i coratjo-
sos d’entre tots els espanyols; el seu caràc-
ter per naturalesa inquiet i independent 

els fa indòcils davant el jou i l’opressió. La 
memòria de la seva antiga llibertat és gra-
vada encara en els seus cors. Els esforços 
que van fer el 1640 per sostreure’s de la 
dominació espanyola els ha fet perdre tots 
els privilegis (...) Aquesta província (Cata-
lunya) alimenta una part d’ Espanya”.

Alexandre Louis Joseph, marqués de 
Laborde, (1773-1842) conde del Imperio. 
Escritor, viajero, anticuario y político fran-
cés. Itinéraire descriptif de l’Espagne.Pa-
ris.1809.
-  afirma que los catalanes tenían “un sen-
tido de independencia que se ha mante-
nido durante mucho tiempo, y finalmente 
degeneró en un espíritu republicano”, que 
cada uno de ellos “suspira siempre por al-
canzar la libertad, la independencia, a la 
cual intenta siempre llegar (...). El Cata-
lán tiene un orgullo nacional”, por el cual 
“mantiene en su corazón una aversión in-
vencible contra la nación que les subyu-
ga”.

Jean François Peyron. Nouveau Voyage 

en Espagne fait en 1777&1778. Theophile 
Barrois, Paris / P. Elmsly, London. 1782.
“No és gens estrany escoltar els catalans 
dient que el rei d’ Espanya no és el seu so-
birà, que no hi altre títol a Catalunya que 
el de comte de Barcelona.”

Font:

Blog d’en Quico Ventalló

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

Cercle Català d’Història

CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA 
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Benvolguts amics i amigues del Centre 
Comarcal Lleidatà,

Aquest any 2017 que estem acabant ha 
sigut un any molt exitós per a nosaltres, 
ja que després d’assolir la històrica xifra 
de més de 1.000 alumnes l’any passat, 
enguany i després de molts anys, he po-
gut obrir una nova escola a Pesillà de la 
Rivera. A més hem estrenat nous locals a 
Sant Esteve del Monestir, i estem a punt 
d’estrenar nous locals a Prada de Conflent.
Tot i així, aquest any 2017 serà recordat 
per la situació política viscuda al Princi-
pat, amb la celebració del referèndum so-
bre la independència de Catalunya del dia 
1 d’octubre i la duríssima intervenció po-
licial per intentar evitar-ho, i la posterior 
destitució per part de l’estat espanyol del  
govern legítim de Catalunya.
Des dels Amics ja fa temps que venim de-
nunciant els atacs persistents al sistema 
d’immersió lingüística a les escoles del 
Principat, però aquests dies hem pogut veu-
re com s’està aprofitant la intervenció de les 
institucions catalanes per intentar imposar 
políticament una sola línia d’ensenyament 

i de pensament a les nostres escoles. Per 
tot això, volem mostrar el nostre absolut 
suport, en nom meu i de la nostra entitat, 
a tots els mestres del Principat però també 
a tots els mestres d’arreu dels Països Cata-
lans, que treballen per l’ensenyament en la 
nostra llengua i per la pluralitat ideològica 
a les escoles.
És justament en moments difícils com 
aquests quan es visualitza la unitat d’un 
poble, i és per això que des dels Amics de 
la Bressola volem mostrar el nostre pro-
fund agraïment a tots els catalans i cata-
lanes, a tots i totes sense oblidar els de les 
comarques del Rosselló, el Conflent, el 
Vallespir, el Capcir, i l’Alta Cerdanya, i 
aquest agraïment s’ha de fer extensiu tam-
bé a molts i molts amics de la Franja, de 
l’Alguer, d’Andorra, del País Valencià i les 
Illes. Moltíssimes gràcies!
I finalment, només ens resta desitjar-vos a 
tots vosaltres, amics i amigues del Centre 
Comarcal Lleidatà, unes bones festes i un 
millor any 2018! 

President dels Amics de la Bressola
Aleix Andreu

AMICS DE LA BRESSOLA
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PARLEM DE SALUT, TARDOR

Ja està en marxa la 5a temporada del Par-
lem de Salut!!! Cinc anys que compar-

tim amb vostès la nostra experiència com a 
professionals de la salut. 
Espai possible gràcies a l’aliança entre 
Integral, centre mèdic i de salut, s.l. i el 
Centre Comarcal Lleidatà al qual agraïm 
l’acollida un any més. Aprofitem per anun-
ciar-vos que a partir d’ara ens presentarem 
amb una nova marca: Integral, medicina 
integrativa i escola de salut, ja que trobem 
que  defineix millor la nostra tasca profes-
sional, que realitzem des de 1.985.
Tot seguit exposaré el programa de les xe-
rrades que s’han dut a terme aquesta tardor 
i les previstes per a l’hivern que ja tenim a 
tocar.

La xerrada del 17 d’octubre: Quan decidir 
és un embolic, com sortir-ne?, va anar a 
càrrec meu, Rosalina Sicart, psicoanalista 
i pedagoga. L’experiència ens mostra que 
decisions que semblen senzilles, a la pràc-
tica se’ns presenten complicades i, al con-
trari, decisions importants les prenem sense 
grans dificultats. Llavors, què vol dir deci-
dir? On rau la dificultat? Quin paper hi ju-
guen les emocions? Quan no decidim, què 
passa? Aquestes, entre altres preguntes, són 
les que vaig desenvolupar en aquesta xerra-
da.
El 21 de novembre l’Eulàlia Torrellas, met-
gessa homeòpata, va parlar sobre la Tiroï-
ditis, Colitis ulcerosa, malaltia de Crohn...: 
manifestacions d’un problema immuno-
lògic. I va exposar que aquestes malalties 
produeixen inflamacions cròniques en di-
ferents localitzacions del cos. Tenen el seu 
origen en un sistema immunitari desbordat 
que actua contra el mateix cos i, es poden 
tractar amb la Bioimmunogenètica sense 
efectes secundaris.
Tot seguit els presento el programa del Par-
lem de salut del primer trimestre de l’any 
2018. Per encetar el nou any, el 16 gener, 

19h: El meu fill no em fa cas, mètode as-
saig-error a càrrec de Rosa Chacón, mestra, 
formada en logopèdia, mediació i mètode 
Tomatis®. Tractarà sobre els episodis que, 
en el trànsit de créixer, suposen nous rep-
tes als pares i a les mares, ja que reflexionar 
sobre aquest procés pot clarificar algunes 
necessitats tant de l’infant com de l’adult 
i ajudar a convertir situacions concretes en 
oportunitats de desenvolupament.
El 20 febrer, 19h: Què és la Medicina In-
tegrativa, a càrrec d’en Pedro Ródenas, 
metge naturista. La xerrada té com a objec-
tiu donar a conèixer, aclarir dubtes sobre el 
que és i, com es porta a la pràctica la Medi-
cina Integrativa.
El 20 març, 19h: Circulació, energia i 
salut. Automassatge pràctic. A càrrec 
d’Aurea Gómez Ergüin, terapeuta manual. 
Com altres anys ,l’Aurea proposarà la pràc-
tica d’un automassatge perquè l’energia 
flueixi per anar cap a casa amb la vitalitat 
renovada.
Amb aquesta xerrada tancarem el progra-
ma del Parlem de salut de l’hivern. En 
el proper butlletí exposaré el programa de 

INTEGRAL MÈDIC. PARLEM DE SALUT?
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primavera. El que tenen a les mans el com-
plementem amb una proposta de lectura 
de l’article Trastorn d’aprenentatge, una 
oportunitat de conèixer-se, de Rosa Chacón 
mestra, mediadora i pràctica del mètode To-
matis®

Només em resta desitjar-vos Bones Festes 
i Bon Any!!!

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

INTEGRAL MÈDIC. PARLEM DE SALUT?
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TRASTORN D’APRENENTATGE, UNA 
OPORTUNITAT DE CONÈIXER-SE*

La creixent preocupació que existeixi 
un trastorn d’aprenentatge davant un 

ritme “inadequat” en el progrés curricular 
o davant una emoció negativa relaciona-
da amb l’escola, ha promogut un avenç 
en l’estudi de problemes específics de 
l’aprenentatge i, paral·lelament, ha impul-
sat un plantejament crític dels plans educa-
tius actuals.
Des d’una visió holística d’acompanyament 
en els processos vitals de les persones, 
considerem que una dificultat, un trastorn, 
un malestar... poden ser redirigits cap a un 
aprenentatge profund de creixement humà, 
una oportunitat de conèixer i conèixer-se.
És des d’aquesta perspectiva que neix el 
Programa d’Atenció i Millora en els Pro-
cessos d’Aprenentatge (PAMPA), perquè 
més que aprenents, som éssers “aprehe-
nents”, una paraula que no existeix en el 
nostre vocabulari, però que pretén trans-
metre la capacitat d’estar en constant apre-
nentatge i transformació. Prendre cons-

ciència d’això ens empodera per al que ens 
ofereixi el futur.
Perquè tinguem clar que, respecte als nos-
tres fills, més enllà del sistema educatiu 
predominant a la societat, o les tendències 
alternatives, de l’elecció de l’escola ideal, 
de la trobada amb la mestra o el mestre 
capaç, dels recursos que es disposin, dels 
ajuts externs, de la voluntat d’atendre la 
diversitat, dels diagnòstics exactes... exis-
teixen uns éssers que han vingut a aquest 
món a donar el millor de si...
I una dificultat en els aprenentatges esco-
lars ens pot donar pistes d’aquest singular 
talent.
La consulta sobre Edu
Rebo una consulta telefònica sobre el ser-
vei PAMPA demanant informació per aju-
dar  un nen, Edu de 8 anys, que “no avança 
a l’escola”, diu la seva mare Carme. Ha 
vist que al centre tenim el mètode Toma-
tis® i creu que li pot anar bé.
Li explico que, per descomptat, la neu-
roestimulació auditiva que estimula la 
plasticitat cerebral i la capacitat d’escolta, 
principis d’actuació del mètode Tomatis®, 

és una eina molt útil que utilitzem dins el 
programa. Però que també abordem de for-
ma més amplia aspectes  sobre els quals 
aquesta situació sembla cridar l’atenció.
En una primera trobada ve la Carme sola a 
realitzar una primera visita i poder parlar 
de les seves preocupacions amb la llibertat 
de fer-ho sense el seu fill davant.
Prenent com a eina guia el model del trè-
vol de quatre fulles, anem analitzant els 
aspectes que configuren l’ésser humà, el 
cos físic, el cos vital, el camp emocional i 
l’essència o identitat.
Per a la Carme el més destacat és que “no 
aprèn per més que li repeteixis les coses”, 
és un nen amb poc caràcter i els companys 
el dominen, va a disgust a l’escola des de 
fa dos anys, i encara que coincideix amb 
el naixement de la seva germana, ella ho 
atribueix que a l’escola van començar amb 
la lectura més seriosament.
Es queda a dinar a l’escola perquè a casa 
és “malmenjador”. A les 16:30 h el recull i 
van a casa de l’àvia a fer temps per anar a 
buscar la germana a l’escola bressol.
El pare arriba cap a les 18:30 h. i mentre 
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ell banya la nena, a ella li toca “l’hora del 
suplici” amb els deures de l’Edu. No hi 
ha manera que acabi amb les tasques, tot 
s’eternitza i és una batalla diària.
Es mostra molt angoixada perquè creu que 
el seu fill pot patir algun trastorn, ell no vol 
llegir i escriu amb molt mala lletra.
Va ser un nen molt desitjat, li va costar 
molt quedar-se embarassada i  va haver de 
fer repòs durant la gestació.
Davant la pregunta què és allò destacable 
en positiu de l’Edu, diu reconèixer que en-
cara que li vaig comentar per telèfon que 
ho pensés, quan ha intentat posar-s’hi, no-
més li venien al cap la por que tingui al-
gun problema que li impedeixi ser un nen 
capaç.
Fem un petit exercici de relaxació/con-
nexió amb els sons de les vocals i la con-
vido que ho faci cada dia abans d’anar a 
dormir i que pensi llavors allò positiu de 
l’Edu.
L’Edu ve a la consulta
Al cap d’una setmana tenim la següent ses-
sió, aquesta vegada ja amb el protagonis-

ta. L’Edu és un nen menut que es mostra 
tímid, busca el contacte continu amb la 
mare. A poc a poc  va cap al lloc de jocs i 
comença a jugar amb peces d’encaix, amb 
cordes i colors.
Mentre observo la seva psicomotricitat, la 
mare em diu que ha fet la pràctica que li 
vaig recomanar i diu que l’Edu és un nen 
molt afectuós amb la seva germana, que li 
agrada cantar-li i a ella sembla encantar-li.
La seva lateralitat predominant és l’esquerra 
en mà, ull i peu. Després, en sessions pos-
teriors, al realitzar-li un Test d’Escolta, es 
va comprovar que d’oïda també.
No és un nen gaire xerraire, però demana 
allò que necessita o li interessa i comen-
cem una conversa. Explica que a l’escola 
juga a futbol amb els amics encara que a 
ell no li agrada gaire. A ell li agrada jugar 
amb la seva cosina, que és més petita, a 
cantar i a disfressar-se.
La seva mare ha portat la llibreta dels deu-
res “extra” que ella li posa per mostrar-me 
la mala lletra que fa. Convido l’Edu a pin-
tar, dibuixar o escriure el que vulgui a la 
seva llibreta. L’Edu omple fins a vuit pà-

gines seguides de gargots de color negre. 
Comença amb molt ímpetu i, a poc a poc, 
es va relaxant...
Tranquil·litzo la Carme perquè el deixi fer. 
Ella va dient que mai havia fet alguna cosa 
així.
Quan acaba, escriu el seu nom ben gran: 
EDU. I tot seguit em pregunta: podia fer-
ho? Li contesto que d’això es tractava, de 
pintar, dibuixar o escriure el que volgués a 
la seva llibreta. Somriu, seu a la falda de la 
mare i li fa un petó.
Iniciem un acompanyament en aquest pro-
cés
Amb la Carme, determinem que abans 
de descartar o confirmar algun problema 
d’aprenentatge, s’ha d’atendre el camp 
emocional perquè l’Edu reconnecti amb el 
desig d’aprendre i que els dos puguin gau-
dir d’aquestes estones compartides.
L’Edu gaudeix de sessions d’escolta de 
música filtrada, mentre juga, dibuixa, pin-
ta o escriu alguna cançó. El programa se-
leccionat per a ell, del Mètode Tomatis®, 
actua sobre el sistema límbic (part mitjana 
del cervell) amb el qual el sistema auditiu 
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està connectat. Aquesta part és, entre altres 
coses, responsable dels mecanismes de 
l’emoció, la memòria i l’aprenentatge.
La Carme i jo observem i proposem noves 
pràctiques per entrenar a casa. Per exem-
ple, l’Edu és el nou ajudant de cuina dels 
diumenges. D’aquesta manera, el vincle 
relacional dels dos no es limita als apre-
nentatges escolars, sinó a altres aprenen-
tatges més quotidians i alhora ha començat 
a explorar el plaer de menjar allò en què 
ell ha participat. Si algun dia l’opció de 
quedar-se al menjador escolar es desvin-
cula del ser “mal menjador” haurà estat un 
èxit, però això ja es veurà...
També anirem descobrint aquest potencial 
que sembla destacar al gust pel cant i la 
interpretació.
La Carme, per la seva part, ha començat 
un treball sistèmic al centre, ja que en una 
sessió va connectar amb la por que a l’Edu 
li passés alguna cosa dolenta, amb la mort 
d’un germà petit, quan era una nena. S’ha 
obert un espai per a conèixer-se.
Anem caminant cap a un lloc que no sa-
bem on conduirà però que està proporcio-

nant serenitat en aquest transitar. I, d’això 
es tracta.

Rosa Chacón,

Mestra, mediadora, pràctica del mètode 
Tomatis®.
Publicat a la Revista Integral n. 447
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Tiroïditis, colitis ulcerosa, malaltia de Crohn…: manifestacions 
d’un problema immunològic (21·11·17)
La professional Eulàlia Torrelles donant la benvinguda a l’acte. 

Tiroïditis, colitis ulcerosa, malaltia de Crohn…: manifestacions 
d’un problema immunològic (21·11·17)
La ponent en un moment de la xerrada.
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Classe de puntes al coixí
Alumnes a la classe de puntes al coixí amb la 
professora Montserrat Boqué

Classe de bijuteria
Alumnes de la classe d’artesania amb la 
professora Meritxell Rafel

Classe de pintura
Alumnes de la classe de pintura

Grup de guitarra
Grup de guitarristes amb la professora Marta Vigo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grup Claror
Participants de les tertúlies Grup Claror

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

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

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

Classe d’idiomes
Dinar de cloenda de curs de les classes del 
professor Jesús Escales
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Amb el suport de:


