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SALUTACIÓ CORDIAL I ELS MILLORS 
DESITJOS PER A LES PROPERES FESTES 
NADALENQUES I ANY NOU 2015

Benvolguts / Benvolgudes,

Altra vegada estem ben a prop d’unes da-
tes tan significades com són les FESTES DE 
NADAL i, en conseqüència, entenc que és 
un bon moment per traslladar-vos a tots/
totes vosaltres, a més de la meva més cor-
dial salutació, els millors desitjos de pau, 
salut i  felicitat, que faig extensius a l’ANY 
2015, i que molt m’agradaria que els po-
guéssiu compartir amb familiars i amics.
Dit això, vull aprofitar l’oportunitat que 
m’ofereix aquest butlletí, darrer abans 
d’acomiadar-me de la presidència de 
l’Entitat, per confessar-vos que sóc cons-
cient del canvi de vida que em suposarà 
el deixar el timó del CENTRE COMARCAL 
LLEIDATÀ, amb un alliberament de feina, 
temps i responsabilitats, certament, encara 
que també amb un enyorament evident i un 
sentiment de continguda emoció.   
Voldria que aquestes ratlles fossin tam-

bé una pinzellada de la meva trajectòria 
a l’Entitat d’ençà que vaig fer-me’n soci 
fa 30 anys: 4 anys de Secretari, 4 anys de 
Vicepresident, 6 anys de President des del 
1993 fins el 1999 i 6 anys més de Presi-
dent des del 2009 fins avui. En total 20 
anys suant la samarreta, liderant un pro-
jecte il·lusionant, treballant per la Societat 
i ajudant a construir un gran CENTRE CO-
MARCAL LLEIDATÀ. 
Certament, el meu llarg recorregut en les 
diferents Juntes de Govern en què he par-
ticipat ha estat una constant d’ençà que 
vaig arribar a Barcelona vingut del Pallars 
Sobirà i alhora una de les raons principals 
que m’ha portat a entendre ara la conve-
niència d’una renovació en la presidència 
de l’Entitat i a demanar que altres associats 
s’incorporin a la nostra Junta de Govern, 
escollint un nou President, en el benen-
tès que el meu comiat no pretén cap mena 
d’allunyament, tan sols un pas al costat, 
perquè va acompanyat d’un sincer oferi-
ment d’ajuda a la nova Junta de Govern i 
al nou President, si així ho consideren.
Els que em coneixeu sabeu que sempre he 
volgut ser un soci que ha intentat prendre 

partit per un ideal i que mai m’he resignat 
a veure passar la història amb indiferència, 
convençut que tots tenim quelcom a oferir 
a la Societat i que mai hem de ser man-
drosos amb ella, puix tal vegada si no ofe-
rim avui la nostra generositat podem patir 
demà la mandra de la pròpia Societat.
Tots hem de tenir clar que la vida és un 
desafiament constant i no pas un lloc de 
repòs: Néixer, créixer, desenvolupar-se, 
treballar plegats i lliurar-se, són algunes 
de les diferents etapes de la vida. La pro-
funditat d’aquesta relació, la seva vitalitat 
i maduresa emocional marcarà la nostra 
particular història i el camí a seguir per 
aconseguir o no la nostra felicitat.
És evident que a tots ens agradaria que 
aquesta història ens recordés com algú que 
ha deixat una herència, un balanç, amb un 
saldo positiu. En qualsevol cas, tots sabem 
que el que compta del nostre pas per la vida 
no és pas la nostra valoració subjectiva, ni 
tampoc és el nostre desig legítim de voler 
rebre dels altres una valoració positiva. El 
que val realment és el resultat d’aquella 
valoració global que fa de nosaltres el con-
junt de la societat, perquè això sí que serà 
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el que la història recordarà, valorarà i jut-
jarà en el futur. 
Feta aquesta breu reflexió, que d’alguna 
manera m’ha permès alliberar per una es-
tona els meus sentiments, em permetreu 
que aprofiti l’avinentesa per desitjar, com 
no pot ser d’altra manera, que la meva de-
dicació a la nostra Entitat hagi sumat més 
que no pas restat i que el meu balanç, en 
tant que President, hagi estat, en el seu con-
junt, mereixedor d’un bon record per a tots 
vosaltres, no només per la meva satisfac-
ció personal, que també, sinó perquè això 
seria la prova més evident que he estat útil 
a la Societat i al CENTRE COMARCAL 
LLEIDATÀ.
Acabo aquestes emotives ratlles, traslla-
dant el meu sincer agraïment als com-
panys/companyes de les Juntes de Govern 
amb qui he col·laborat en el transcurs dels 
anys i també amb els de Juntes de Go-
vern en què no he participat, agraïment 
que faig extensiu al conjunt dels membres 
dels Consells Consultius, Responsable 
de la Coral TERRA FERMA, professors 
i col·laboradors en general, per tot el que 
han fet i fan per l’Entitat. 

Un record entranyable per a tots els socis 
del LLEIDATÀ, amb un especial accent 
per als que ens han deixat en el transcurs 
dels anys, per diferents raons. 
El meu reconeixement a les companyes de 
secretaria: Rosa Maria (que ens ha hagut 
de deixar per raons personals), Mercè i 
Susana, a qui agraeixo la seva paciència, 
fidelitat a l’Entitat i excel·lent tracte amb 
els associats.
També un agraïment especial per als Srs. 
Blai i Sofia,  per la seva extraordinària pro-
fessionalitat.
Finalment, vull tenir un record per als 
Ajuntaments i Consells Comarcals Lleida-
tans, també per a l’Ajuntament de Barcelo-
na, per la seva gran col·laboració, amb un 
emotiu reconeixement per a la Diputació 
de Lleida per tot el que han fet i fan pel 
CENTRE COMARCAL LLEIDATÀ.
                          
Moltes gràcies a tots.

El President,
Miquel Àngel Gento i Sostres
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Per a tots els que no van poder assistir a 
l’obertura del Curs acadèmic 2014-15, la 
lliçó inaugural del qual va ser pronunciada 
per Carme Forcadell, m’ha semblat opor-
tú incloure en aquest butlletí la presenta-
ció que vaig fer de la conferenciant, per 
la seva rellevància en el procés que estem 
vivint al nostre País.

Carme Forcadell i Lluís, lingüista i ac-
tivista política catalana, fundadora de la 
Plataforma per la Llengua, membre de 
l’executiva i vocal de la junta d’Òmnium 
de Sabadell i presidenta de l’Assemblea 
Nacional Catalana des de la seva fundació.
L’embrió de l’Assemblea s’originà durant 
la «Conferència Nacional per l’Estat Pro-
pi» que se celebrà el 30 d’abril de 2011 a 
Barcelona. 
L’assemblea constituent de l’ANC tingué 
lloc el 10 de març de 2012 al Palau Sant 
Jordi de Barcelona i l’abril de 2012, Car-
me Forcadell en fou escollida presidenta.
El 8 de juny de 2013 es van celebrar les 

eleccions de l’Assemblea Nacional Cata-
lana, en les quals Carme Forcadell va ser 
reelegida presidenta.
A finals del mes de juny de 2012 s’inicià 
la campanya “Marxa cap a la Independèn-
cia” que va començar a la Seu Vella (Llei-
da) i que finalitzaria el dia 11 de setem-
bre amb una gran marxa a Barcelona, sota 
el lema “Catalunya, nou estat d’Europa”, 
L’afluència de participants en la mar-
xa va ser massiva, ja que les estimacions 
d’assistència fluctuen entre 1,5 milions se-
gons la Guàrdia Urbana i el Departament 
d’Interior i uns 2 milions segons els orga-
nitzadors de l’acte.
L’Assemblea Nacional Catalana i Òm-
nium Cultural van organitzar el 29 de juny 
de 2013 al Camp Nou un concert per es-
cenificar una altra gran mobilització social 
a favor de la independència, sota el nom 
de Concert per la Llibertat. Hi van assistir 
quasi 90.000 espectadors.
Aquestes dues entitats van organitzar tam-
bé una cadena humana d’uns 400 km, co-
neguda com a Via Catalana, que es va fer 
l’Onze de Setembre del mateix any i que 

va seguir el traçat de l’antiga Via Augusta 
des del Pertús fins a Alcanar.
L’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium 
Cultural varen ser els impulsors de la ma-
nifestació que es va fer per la Diada de l’11 
de setembre a Barcelona. Aquesta mani-
festació que va dur el nom “Ara és l’hora”, 
va ser una concentració formant un mosaic 
de la senyera al llarg d’onze quilòmetres 
entre la Gran Via de les Corts Catalanes i 
l’avinguda Diagonal units a la Plaça de les 
Glòries Catalanes, formant una “V” sim-
bolitzant la V de voluntat, votar i victòria. 
Segons la guàrdia urbana s’hi varen mani-
festar 1.8 milions, i 2.5 milions de perso-
nes, segons els organitzadors, per demanar 
poder votar el proper 9 de novembre.
Pel que fa al seu currículum professional, 
Carme Forcadell és llicenciada en filosofia 
i en ciències de la comunicació per la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona i Màster 
en filologia Catalana per la mateixa univer-
sitat. Va treballar per a TVE Catalunya en-
tre 1979 i 1982 . Ha treballat de funcionària 
del Departament d’Ensenyament des del 
1985, com a coordinadora de normalitza-
ció lingüística del Servei d’Ensenyament 
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del Català del Departament d’Educació 
des del 1992 i, des del 2004, és assessora 
de llengua interculturalitat i cohesió social 
del Vallès Occidental. Ha publicat material 
didàctic i llibres de llengua i literatura, així 
com un diccionari. També ha col·laborat 
en diversos mitjans de comunicació escri-
vint sobre planificació lingüística, llengua 
i identitat. Col·labora des de fa molts anys 
en diverses entitats, és membre de la Co-
missió de la Dignitat i sòcia de la Platafor-
ma pel Dret de Decidir, on forma part de la 
comissió de comunicació.
L’any 2014 fou guardonada amb el Premi 
Joan Blanca de la vila de Perpinyà que re-
coneix el compromís en defensa de la cul-
tura i de la identitat catalanes.
Si he fet esment del seu curriculum pro-
fessional, molt extens per cert, és per po-
sar èmfasi en el fet que el seu camí cap al 
desig d’independència va partir de la ne-
cessitat de defensar una llengua maltrac-
tada i en perill. Reconeix que va arribar a 
l’independentisme a través de la llengua. 
Deia en una entrevista: “Per mi va ser de-
terminant adonar-me que depeníem d’un 
estat espanyol que havia fet tot el possi-

ble perquè el català desaparegués. Estava 
convençuda que, perquè sobrevisqués, ens 
calia un estat propi que el defensés. Si no, 
s’acabarà produint un fenomen modern 
que en sociolingüisme en diem ‘de substi-
tució lingüistica’. Passa quan les llengües 
moren, no per guerres o per migracions, 
etc, sinó perquè sucumbeixen davant  una 
altra llengua més poderosa. És com a la 
natura: el més fort es menja el més débil”.
Se sent una privilegiada pel fet d’estar al 
capdavant de l’Assemblea Nacional Cata-
lana, però creu que l’autèntic protagonista 
és el poble de Catalunya i la seva veu. 
Si ella se sent privilegiada per la seva tasca 
al front de l’Assemblea, nosaltres ens en 
sentim de tenir-la a ella com a capdavan-
tera en aquest camí que, de ben segur, ens 
portarà cap a la INDEPENDÈNCIA.
Gràcies, Carme, per ser-hi.

Vicepresidenta 1a i responsable de Cultura 
del Centre Comarcal Lleidatà,
Joana Novau i Armengol
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Obertura de curs 2014-2015. (28·10·14)
El Sr. Gento, la Sra. Forcadell i la Sra. Novau

Obertura de curs 2014-2015. (28·10·14)
La Coral Terra Ferma del Centre Lleidatà va participar en l’acte, 
cantant Els Segadors

OBERTURA DE CURS

Obertura de curs 2014-2015. (28·10·14)
El Sr. Gento, donant la benvinguda a la xerrada. Al mig, la Sra. 
Forcadell i al seu costat la Sra. Novau

Obertura de curs 2014-2015. (28·10·14)
La Sra. Forcadell donant la xerrada. Asseguts, el Sr. Gento i la Sra. 
Novau

Obertura de curs 2014-2015. (28·10·14)
La Sra. Forcadell donant la xerrada

Obertura de curs 2014-2015. (28·10·14)
Públic assistent a la xerrada

Obertura de curs 2014-2015. (28·10·14)
El president del Cercle Català d’Història, el Sr. Ullan i la secretària de 
l’organització, l’Eva Sans, fent un obsequi a la Sra. Carme Forcadell

Obertura de curs 2014-2015. (28·10·14)
El Sr. Gento, donant-li un ram de flors a la Sra. Forcadell

28.10.2014: Obertura de curs 2014-2015 
del Centre Comarcal Lleidatà
Xerrada a càrrec de la Carme Forcadell, 
presidenta de l’ANC: Ara és l’hora 
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LA REGENERACIÓ DE LA SOCIETAT

Hi ha nombroses raons que motiven 
bona part dels catalans pel procès in-

dependista; al meu entendre en destacaria 
una: Desig de construir un país millor.

   No caiguem, però, en la ingenuitat de 
creure que els catalans som diferents que 
els altres. Tot ésser humà té una inclina-
ció natural egoista i aquesta és bona i fins i 
tot necessària per la supervivència. “Freud 
deia que la història de l’home no és úni-
cament la història de la seva repressió, 
sinó també i a la vegada la història del seu 
egoisme.” Sense egoisme no pot produir-
se ni mantenir-se cap forma d’estructura 
social. Partint d’aquesta base ningú s’ha 
de sorprendre dels diferents casos de co-
rrupció existents i de les injustícies come-
ses per part d’un poderós i nombrós sector 
de la societat. Ara bé, observem en quin 
moment la inclinació egoista esdevé in-
acceptable i injustificable: Només quan 
l’egoisme d’alguns no permet que els altres 
el puguin exercir i quan la llei del més fort 

impedeix als febles sobreviure. Cal trobar 
l’equilibri; Cal també que la raó imperi so-
bre l’instint; és a dir,cal regular l’egoisme 
per tal d’aconseguir una bona convivència 
entre les persones. De fet, si l’ésser humà 
no fos social, mai tendria conflictes amb 
ningú. Dit d’una altra manera: Amb una 
sola persona no hi ha egoisme, però tam-
poc societat. Cadascú podria fer ús del seu 
egoisme sense límits. La sociabilitat ens 
obliga a limitar-lo. Vet aquí la clau de tots 
els conflictes socials.  
Després d’aquesta breu introducció, es fa 
necessari analitzar com en un país petit i 
amb una cultura de característiques simi-
lars és més fàcil regular les lleis i exigir 
el seu compliment. Al meu entendre, cal 
inculcar a cada individu i a la societat en 
general una educació ètica basada fona-
mentalment en el principi de Kant, que 
ve a dir: Seguir una norma ètica que ser-
veixi per tothom i que té a veure amb el 
principi ètic universal: ”No vulguis pels 
altres el que no vols per tu”. De fet, totes 
les persones estan legitimades en cercar 
el propi benfici si no lesionen els drets 
del proïsme. El que resulta difícil saber és 

on acaba la preservació del que és propi 
i on comença la lesió del que és dels al-
tres, sobretot quan es tracta d’un perjudici 
causat als altres no massa notori. Jacinto 
Benavente deia: “ l’únic egoisme accepta-
ble és procurar que tothom estigui bé, per 
estar un millor.” La frase de Benavente, al 
meu entendre, introdueix un nou concepte: 
La satisfacció que sent una persona en una 
actitud generosa envers el proïsme. Cal 
que es produeixi aquesta transformació en 
l’ésser humà: Experimentar plaer i satis-
facció pel fet d’haver proporcionat benes-
tar al proïsme. Sovint també ens queixem 
de les actituds poc generoses dels altres, la 
qual cosa en molts casos és cert, però hem 
de tenir en compte que molt sovint posem 
massa expectatives en les persones. Com 
diu Antoni Bolinches:”Qui no espera res, 
tot ho agraeix; només qui espera massa 
pot considerar que rep poc” Totes aques-
tes consideracions i moltes altres que en 
podríem relatar, són les que s’haurien de 
fomentar a les escoles catalanes i sobretot 
a les llars familiars per tal de regenerar la 
societat. Ens queixem dels polítics; però 
no hem d’oblidar que ells són part de la 
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societat. Si hi ha polítics corruptes és per-
què la societat és corrupta. La societat ha 
de prendre consciència que s’ha de regular 
l’egoisme. També hem de prendre cons-
ciència que amb un bon comportament 
ètic s’aconsegueix una millor qualitat de 
vida. La societat en general està decebuda 
de tot. Fins i tot m’atreveria a afirmar que 
per una gran majoria la vida ja no té sentit, 
puix els valors que alimentaven una certa 
esperança, ja no existeixen. Es pot donar 
un sentit a la vida: Ser útil als altres.
Com a conclusió m’atreviria a afirmar que 
la major part de la societat catalana a favor 
de la Independència, espera una regene-
ració de la societat, un país on es puguin 
canviar les lleis que ja no ens serveixen o 
que serveixen només per a protegir els po-
derosos. Un país en el qual tothom se senti 
lliure per desenvolupar la pròpia cultura, 
on la solidaritat ja no ens ve imposada per 
uns administradors, sovint poc fiables, sinò 
que els recursos disponibles de Catalunya 
siguin utilitzats per ajudar els que realment 
ho necessiten. En un mot, la majoria dels 
ciutadants desitgen un país on regni la jus-
tícia i l’autèntica llibertat. Aquest desig de 

construir un país millor fa que, per a molts, 
torni a renèixer la il.lusió de viure i conti-
nuar el camí evolutiu de la Humanitat.

Vicepresident 2n del Centre Comarcal 
Lleidatà,
Jesús Escales. Filòleg.
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EL VOLUNTARIAT

Avui m’agradaria parlar del treball 
que fan els voluntaris en benefici de 

la nostra societat. Vivim en un món on el 
canvi és constant i on la seva pluralitat exi-
geix una organització i un esforç que no 
sempre, ni en tot, les nostres institucions 
hi donen solució.
Som una societat que camina i canvia molt 
ràpidament. Les tecnologies han canviat la 
nostra manera de fer, la globalització ens 
ha abocat a un món plural, i l’exigència, 
en cada faceta de la vida, és un comú de-
nominador. Ens cal reflexionar, les presses 
condueixen a l’error, però tampoc no ens 
podem aturar. 
Som una societat molt plural, persones 
de tots els països i continents han migrat 
per trobar el que a casa seva els ha man-
cat. Les diverses races, llengües, cultures, 
sentiments, valors, necessitats, etc. exigei-
xen canviar els nostres hàbits, i això no és 
fàcil. Cal un gran esforç per entendre una 
societat tan diversa i on els comportaments 
i els fets no sempre són els esperats ni els 

desitjats. Cal un gran esforç per conviure-
hi, cal entendre, aprendre i respectar per 
seguir millorant plegats.
Som una societat exigent, ja des de la in-
fància, adolescència i joventut. La forma-
ció dels joves -humana i intel·lectual- re-
quereix un gran esforç per part de pares i 
educadors. Els perills que els envolten són 
molts i sovint terribles. El fracàs escolar, 
la indisciplina, la droga, la sinistralitat… 
Exigent en el món laboral, familiar, polí-
tic, sanitari, viari… els salaris, la insegu-
retat, l’acomiadament, l’atur, les malalties 
degeneratives o terminals…, són realitats 
ben paleses.
Si aquesta societat tan canviant, plural i 
exigent, organitzada i controlada pels po-
ders polítics, econòmics, policials, judi-
cials…,  no té el caliu que doni sentit a tots 
els esforços i sacrificis que es fan, val la 
pena conservar-la? Una societat governada 
només amb lleis i normatives serà sempre 
una societat freda. La llei, per si mateixa, 
és dura (a vegades no prou com el que hau-
ria de ser per a alguns), freda i antiquada. 
Som un món que necessita una gran dosi 
de calidesa que només pot sorgir de la bon-

dat de la humanitat, de l’honradesa, de la 
generositat; qualitats genuïnes de les per-
sones voluntàries. 
El voluntariat és generositat, donar sense 
esperar res a canvi, entrega, disponibilitat, 
compromís amb el món…  Un espot pu-
blicitari defineix la seva obra social com 
l’ànima de la seva entitat. En la mateixa lí-
nia, jo avui també voldria definir el volun-
tariat com l’ànima de la nostra societat. Us 
imagineu la societat sense els voluntaris? 
Què seria dels malalts, dels pobres, aban-
donats i sense sostre, dels que necessiten 
aliments, de les ONG’s, dels centres cul-
turals, penitenciaris…, dels esdeveniments 
esportius (jocs olímpics) i polítics (9N) en-
tre molts i molts altres?
El voluntari és solidari i generós, és la fe-
licitat de veure feliç a l’altre, és fer les co-
ses ben fetes en benefici de la societat. En 
definitiva: és l’ànima del nostre món. La 
diada del 9N n’ha estat un gran exemple: 
el treball ben fet i la satisfacció dels seus 
voluntaris, una lliçó i estímul per a tothom. 
Amb un crit ben fort, gràcies, voluntaris!
Vicepresident del Centre Lleidatà,
Climent Llorens i Bonsfills.  
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LLAVORSÍ

Llavorsí és una vila i municipi de la co-
marca del Pallars Sobirà. És dels pocs 

municipis de la comarca que ni s’han in-
corporat a un altre municipi ni, a l’inrevés, 
n’han incorporat cap en el seu. Comprèn 
tres entitats municipals descentralitzades: 
Arestui, Baiasca i Montenartró.
La vila de Llavorsí (246 h el 2001) és si-
tuada a 811 m d’altitud, a la dreta de la 
Noguera Pallaresa, a la confluència amb la 
Noguera de Cardós, en un lloc on la vall 
és estreta i voltada de muntanyam que cau 
abruptament sobre la població. A Llavorsí, 
la Noguera Pallaresa canvia de direcció; hi 
fa un canvi de direcció (hi arriba procedint 
del nord-oest i se’n va girant cap al sud-
oest), alhora que abandona la Vall d’Àneu, 
de força entrada, per entrar en un tram del 
curs del riu caracteritzat per l’estretor de la 
vall i els forts pendissos que l’emmarquen.
Llavorsí te ubicada la seu del Parc Natu-
ral de l’ Alt Pirineu, on a la tardor hi ha 
un seguit d’ activitats guiades per gaudir d’ 
aquests paisatges de tardor.

EL PALLARS SOBIRÀ
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SOLSONA

El Quarto dels Gegants permet a Solsona 
explicar la seva festa patrimonial d’interès 
nacional durant tot l’any.
S’acaba de completar l’adequació d’aquest petit 
espai museïtzat amb un audiovisual que intro-
dueix el visitant en el vessant més vivencial del 
Corpus i la Festa Major

El mes de novembre l’estrena d’un au-
diovisual sobre la festa solsonina ha 

completat a Solsona l’adequació del Quar-
to dels Gegants, datat del 1710 i reobert el 
2012 com a espai museïtzat del Corpus i la 
Festa Major, declarada Festa patrimonial 
d’interès nacional.
A través d’aquesta filmació es complementa la 
informació gràfica ja present en aquestes 
instal·lacions, de  manera que el visitant 
pot viure i entendre de primera mà el fun-
cionament de les festes de Solsona, la seva 
història, l’evolució a la qual s’han sotmès 
al llarg dels anys i la tradició. 
Un espai de custòdia de la imatgeria fes-
tiva i de promoció turística. El juny del 

2012 l’Ajuntament, la Confraria de la Mare 
de Déu del Claustre i l’Agrupació de Ge-
ganters van inaugurar el condicionament de 
l’anomenat Quarto dels Gegants al número 
37 del carrer de Sant Llorenç, al mateix lloc 
on des d’almenys el 1710 s’havia aixoplu-
gat la manifestació gegantera del Corpus i 
la Festa Major, que se celebra cada any del 
7 a l’11 de setembre. 
Després de prop de vint anys de plantejar 
la necessitat d’adequar unes instal·lacions 
que servissin per posar en valor aquest pa-
trimoni festiu local durant tot l’any, el nucli 
antic es va dotar d’un petit espai museïtzat 
que compleix la doble funció de custodiar 
la comparseria, tal com ja feia des d’antic, 
i promoure turísticament el fet festiu durant 
tot l’any i, per extensió, la ciutat.  Si bé ja s

’hi exposava l’evolució històrica de la festa 
a partir d’un eix cronològic explicat a través 
de plafons amb textos i fotografies, fins ara 
hi mancava un audiovisual que fes partícip 
el públic de la seva vivència. Aquest treball 
es va donar a conèixer el 15 de novembre 
en el marc de la segona jornada del Con-
grés nacional de gegants i imatgeria festiva 
a Catalunya, celebrada a Solsona.  
Al Quarto s’hi conserva tota la comparse-
ria que es desplega per festes. A més, s’hi 
poden veure una sèrie de peces d’un impor-
tant valor històric i patrimonial. L’element 
més antic és un cap de la mulassa datat del 
1691, l’any abans de l’aparició del drac. 
Entre altres peces, també hi ha exposat un 
model de fang d’un ós del 1727 i el cap de 
la geganta jove del 1940. 

EL SOLSONÈS
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Del segle XIV al XXI

A banda d’això, divuit metres lineals de pla-
fons amb textos i reproduccions fotogràfi-
ques permeten endinsar el visitant en la his-
tòria de la Festa Major i el Corpus a partir 
d’un eix cronològic que arrenca el 1331 i 
finalitza el 2008, amb l’obtenció del títol de 
Festa patrimonial d’interès nacional. 
El Quarto dels Gegants no està permanen-
tment obert, sinó que cal concertar la visita 
a través de l’Oficina de Turisme de la ciutat 
(973482310 – solsonaturisme@ajsolsona.
cat). Així mateix, des de l’exterior se’n po-
den veure les figures més representatives, 
entre els quals hi ha les dues parelles de 
gegants i les peces més rellevants del bes-
tiari que es despleguen majestuosament a 
la plaça Major per Corpus i la Festa Major.  

EL SOLSONÈS
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MONTSEC, DELS PROFUNDS CONGOSTOS, 
AL CEL EN ESTAT PUR

MONTSEC és un territori muntanyós, 
situat al Prepirineu de Lleida (en-

tre el sud del Pallars Jussà i el nord de la 
Noguera). L’integren un total de 24 muni-
cipis i està delimitat al nord pel municipi 
de Tremp (capital del Pallars Jussà), al sud 
pel municipi de Balaguer (capital de la No-
guera), a l’est pel riu Segre i a l’oest pel riu 
Noguera Ribagorçana
És una zona poc coneguda i poblada, cir-
cumstància que per als amants de la natura 
i el silenci la converteixen en un element 
molt valorat.
Durant els últims anys s’ha estat treballant 
per aprofitar les oportunitats de desenvolu-
pament econòmic basades en el turisme que 
li permet el seu ampli patrimoni, especial-
ment el natural, paisatgístic i ambiental.
El nom o marca MONTSEC sorgeix de la 
serra del Montsec (que constitueix el límit 
entre les dues comarques). És una serrala-
da calcària de més de 40 Km. De llargada 
que s’estén entre les dues comarques men-

cionades. Bona part de la seva llarga care-
na arriba a una altitud d’entre 1.500 i 1.600 
metres sobre el nivell del mar.
Entre el patrimoni natural cal destacar que 
el territori del MONTSEC està travessat de 
nord a sud per tres rius importants: el Segre, 
la Noguera Pallaresa i la Noguera Ribagor-
çana, en el curs dels quals hi ha sis embas-
saments: Canelles, Terradets, Camarasa, 
Rialb, Sant Llorenç, i Santa Anna i quatre es-
pais d’interès natural: La serra del Montsec, 
l’aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa, la 
serra Mitjana i els estanys de Basturs.
L’empenta i la força erosiva dels rius ha 
aconseguit dibuixar i perfilar espectaculars 
congostos (Terradets, Mont-Rebei i Mu), 
que alhora divideixen la serralada en tres 
sectors: d’oest a est, el Montsec de l’Estall, 
el Montsec d’Ares i el Montsec de Rúbies.
A la vista d’aquest patrimoni natural i pai-
satgístic, al territori es practiquen tota la 
gamma d’activitats de turisme actiu com 
poder ser: vol en parapent o ala delta 
(les impressionants parets de la serra del 
Montsec són un lloc ideal per a practicar 
aquesta activitat, fins al punt que s’hi rea-

litzen proves dels campionats nacionals i 
internacionals), passejades en barca i caiac 
pels embassaments, senderisme (el con-
gost de Mont-Rebei és un indret únic), 
BTT (el Centre BTT Montsec-La Noguera 
forma part de la xarxa de centres BTT Ca-
talunya). Per a l’aprenentatge i/o guiatge 
existeixen diverses empreses especialitza-
des en turisme actiu.
Entre el patrimoni històric i arquitectònic 
cal destacar el Monestir de Santa Maria de 
Bellpuig de les Avellanes, la Col·legiata 

LA NOGUERA
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de Santa Pere d’Àger, el conjunt de Mur 
(col·legiata i castell), els castells de Mont-
sonis, Os i Llordà, els museus de la No-
guera i d’Isona/parc cretaci, l’Espai Orí-
gens, l’Epicentre, l’Espai Transmissor del 
Túmul de Serò, el Centre d’Interpretació 
de l’or, etc.
Menció destacada mereix el PARC AS-
TRONÒMIC MONTSEC (PAM):
L’elecció del MONTSEC per a la instal·lació 
del Parc Astronòmic Montsec (PAM) és 
conseqüència de la concurrència de diver-
sos factors:
• Els Pirineus el protegeixen dels fronts 

atlàntics i és prou lluny de la Medite-
rrània perquè no hi arribin els tempo-
rals de llevant, per la qual cosa té una 
precipitació mitjana anual inferior als 
500 mm.

• La seva altitud fa que quedi per sobre 
de les boires que cobreixen les planes 
de Lleida a l’hivern.

• La qualitat de la brillantor del cel i la 
distància dels grans nuclis urbans fa 
que la contaminació lumínica sigui 
molt baixa.

La característica innovadora, singular i 
única al món del PAM és el lligam que es-
tableix entre els tres vessant de la seva ac-
tivitat: recerca, formació i divulgació.
Actualment el PAM està format per 
l’Observatori Astronòmic del Montsec 
(OAdM) i el Centre d’Observació de 
l’Univers (COU).
L’OAdM constitueix el vessant científic del 
PAM, el seu destí és la recerca. Està donat 
del telescopi Dr. Joan Oró, que és el més 
avançat tecnològicament de Catalunya i és 
operable en remot mitjançant internet.
El COU constitueix el vessant formatiu, 
divulgatiu i turístic del PAM. Està com-
post per un espai-exposició d’interpretació 
de l’astronomia i el Montsec, pel Parc de 
Telescopis i pel “l’Ull del Montsec”, que 
és alhora planetari, sala de projecció mul-
timèdia i plataforma d’observació del cel 
del Montsec, amb una característica que el 
fa únic al món.
L’any 2013 el MONTSEC va ser certificat 
com a Destinació Turística Starlight, una 
distinció de nivell internacional avalada 
per la UNESCO i la OMT (Organització 

Mundial del Turisme). Les Destinacions 
Turístiques Starlight són llocs visitables 
que tenen qualitats excel·lents per a la con-
templació del cel estrellat i per a la rea-
lització d’activitats turístiques basades en 
aquest recurs. Actualment només estan 
certificats dotze llocs en tot el món.
La cuina que s’elabora al Montsec es no-
dreix dels millors productes del territori. 
Trobem oli d’oliva d’excel·lent qualitat, 
ametlles, mel, vins amb DO Costers del Se-
gre, les millors carns de corder, conill, porc 
i vedella, aus com la perdiu, cargols cuinats 
a la llauna, a la gormanda, a la cassola...
Menjades típiques del Montsec són la coca 
de samfaina o recapte i la girella (embotit 
de corder).

LA NOGUERA

Informació a www.montsec.cat i www.parcastronomic.cat
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ALBI

Un bon lloc per començar la nostra vi-
sita a l’Albi, és des del castell. Des 

d’aquí dalt podrem veure el poble i els 
seus llocs d’interès als nostres peus i tin-
drem una magnífica vista dels camps i les 
muntanyes que ens envolten.

Marxem del castell per la banda de 
l’entrada, per unes escales que trobem a la 
nostra esquerra, tot baixant el carrer Cas-
tell. Ens endinsem al nucli antic del poble, 
on podrem descobrir cases de pedra amb 
llindes amb noms, dates ... Acabades les es-
cales, continuem baixant cap a la dreta. Al 

primer carrer que trobem a la dreta (encara 
c/ Castell), continuem a la dreta i davant 
nostre, al número 7 del carrer del Forn, po-
drem admirar una casa amb restes medie-
vals a la façana. Hi podem descobrir unes 
pedres amb unes mans picades. Aquest és 
el carrer del Forn. Continuem avall cap a 
l’esquerra i trobem el carrer Mitjà. Si tirem 
a la dreta, podrem observar una gran llin-
da de pedra picada on hi ha escrit ‘CONI 
LLERA’, i davant nostre, una façana amb 
el que resta d’una finestra gòtica. Sortint 
cap a l’esquerra, anirem a parar al Portal 
dels Aubis, on podem descobrir dues res-
tes de la muralla que envoltava el poble. 
Al mig del portal hi ha una construcció pe-
culiar de pedra: és un pou que amaga unes 
escales interiors per poder-hi baixar. 
Sortim del Portal travessant el pont, ca-
minant pel passeig de Sant Cosme i Sant 
Damià. Al final del passeig de magnífics 
plataners, hi trobem l’ermita dels Sants 
Cosme i Damià. En destaquem el portal 
d’entrada, amb un pedrís ideal per repo-
sar quan la calor escalfa. A l’exterior de 
l’ermita, a l’esquerra, hi trobem la moder-
na escultura dedicada al caragol.

Tornant cap al portal, en enlairar la vista, 
veurem com el castell domina al capda-
munt del poble i, a la dreta, s’alça també el 
campanar de l’església.

LES GARRIGUES
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Del portal, anem cap a dins el poble pel 
camí de Cervià, vora el riu, fins a desco-
brir uns magnífics rentadors i l’anomenada 
Font Nova. Continuem per unes escales, 
o pel carrer del costat, i fem cap a la pa-
rròquia de Santa Maria de l’Albi, amb 
façana neoclàssica. És digne d’admirar 
el campanar arrodonit, de trenta-quatre 
metres d’alçària i la cripta amb les restes 
dels barons de l’Albi. Sortim caminant pel 
carrer la Unió fins a trobar a l’esquerra el 
Portal de Vinaixa (antiga portalada de la 
muralla). Travessem el portal i al davant hi 
trobem La Trilla, indret peculiar del poble. 
Al final de la Trilla, passant per sota unes 
arcades amb cases a la part superior, tin-
drem una entrada espectacular a la Plaça. 
Descobrim una plaça porxada, d’una qua-
dratura irregular. 
El seu perímetre és ocupat per porxos 
ogivals. A finals del segle XVIII ja exis-
tia tal com és ara; cases de pedra picada, 
amb graons per salvar desnivells, balcons 
de ferro del vuit-cents i portals amb bones 
llindes , cases de veïns menestrals, amb les 
eines del seu ofici per escut o una simple 
figura. En un costat de la plaça hi ha una 

font i el Monument a la Vellesa. Darrere la 
font hi ha tot un llarg marge de pedra amb 
un pedrís per seure i descansar a l’ombra 
dels majestuosos plataners.

Sortim de la plaça per aquest cantó de la 
font. A la nostra dreta hi podrem veure un 
gran abeurador, element que dóna nom al 
carrer que surt d’aquí i puja fins al Portal 
de Vinaixa. Davant de l’abeurador hi ha 
l’ajuntament o Casa la Vila, edifici d’origen 
medieval, restaurat el 1970. A l’entrada hi 
ha un arc apuntat del s. XVI.
Tornem al començament de l’abeurador i 
passegem avall pel carrer Major, on podem 
descobrir cases amb porxos ogivals molt 
estrets. Tot just al començament del carrer, 

a l’esquerra, hi ha el carrer del Call, antic 
barri jueu. S’hi entra per una arcada gòti-
ca del s. XIV. Continuant pel carrer Major 
podem trobar façanes de pedra, pedra pi-
cada. La del número 9, data de 1623. Quan 
arribem al final del carrer Major farem cap 
al Portal.
Aquí acabem la nostra passejada pel nucli 
antic. 

LES GARRIGUES
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L’URGELL

Església romànica d’Agramunt

Guimerà

Paisatge de la Vall del Corb

Artesania de VerdúConvent de St. Bartomeu de Bellpuig

Parc de Sant Eloi de Tàrrega
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CAMPIONAT SOLIDARI DE BOTIFARRA

Moltes gràcies al Centre Comarcal Lleidatà de 
Barcelona per la seva solidaritat i per fer-nos sen-
tir com a casa. Des del Centre d’Iniciatives Soli-
dàries Ángel Olaran vam poder realitzar el dis-
sabte dia 15 de novembre un campionat solidari 
del ‘joc de la botifarra’, una de les activitats que 
fem des de la nostra fundació per recaptar fons 
per ajudar el missioner Ángel Olaran.

Sens dubte, va ser una diada molt emotiva i en-
tranyable en la qual tots els que hi vam prendre 
part vam poder gaudir d’aquesta jornada lúdica i 
solidària amb Etiòpia.

Des d’aquestes línies, i com a president del CIS, 
va ser un orgull i voldria agrair molt sincerament 
la col·laboració i l’ajuda que vam rebre del Centre 
Comarcal Lleidatà de Barcelona per l’èxit de la jor-
nada, que fos tan profitosa i per permetre’ns acostar 
Wukro a l’amable gent del Centre Comarcal.

L’èxit aconseguit ens va donar ànims a tots poder 
tornar a fer un campionat quan el Centre Comar-
cal Lleidatà ho cregui convenient.La jornada soli-
dària va ser molt completa i en la mateixa també 
es va celebrar un dinar de germanor molt emotiu. 
En aquest, vam poder compartir l’experiència que 
al setembre vam viure a la nostra fundació amb 
l’estada amb nosaltres del missioner Ángel Ola-
ran i uns infants etíops que van venir al nostre país 
a recollir un premi d’esports i que vam aprofitar 
el seu viatge per  fer-los gaudir d’una setmana 
màgica. Vam poder reviure les imatges d’aquella 
setmana i comentar-les entre tots.

Va ser una setmana intensa en què les emocions 
van estar a flor de pell gràcies a l’estada amb nosal-
tres del missioner Ángel Olaran i dels 11 infants i 
3 monitors. Des de la Fundació vam organitzar tot 
un seguit d’actes culturals i activitats lúdiques que 
van acabar omplint de vida els infants i van poder 
gaudir de moments inimaginables per a ells. Les 
nostres coses de dia a dia i rutinàries eren per a ells 
tota una novetat i, sovint, sorpresa. Les seves cares 
ho escenificaven en cada moment. Els seus somriu-
res habituals eren més generosos que mai i anaven 
acompanyats amb aquells ulls tan expressius de no 
saber ben bé què passa. No hi ha dubte que la satis-
facció és molt gran i no té preu quan l’esforç que es 
fa per poder fer feliços  aquests nens queda sobra-
dament compensat per les expressivitats d’alegria 
de les seves cares acompanyades per la gratitud 
que demostren en tot moment, obrint-nos el seu cor 
i entregant-nos la seva ànima, perquè és el màxim 
que poden donar-nos, i que és molt per a nosaltres. 
A vegades no ho valorem prou i ho hauríem de fer 
més sovint de manera ‘obligada’.

Des de la seva arribada a Mollerussa i fins el da-
rrer segon de l’últim dia amb la seva partida cap 
a Sant Sebastià, vam aprofitar al màxim cada ins-
tant, com si el temps s’hagués aturat, com si vol-
guéssim que ho descobrissin tot, que ho gaudissin 
tot i que es poguessin emportar tots els records 
possibles perquè la seva tornada a la realitat no es 
convertís en nostàlgia sinó en empenta, en ganes i 
en molta il·lusió per  lluitar, per fer que el seu món 
sigui millor.

Per a nosaltres, la seva visita ens va permetre te-
nir més clar que mai que seguirem donant-los tot 
el nostre suport i ajut. Seguirem fent-los costat, 
fent projectes per reduir les dificultats que tenen i 
dignificant-los la seva vida. No pot ser que el món 
no sigui més just. Toca canviar-lo o, almenys, 
intentar-ho. Els nens i nenes que van venir, i els 
molts més que no van tenir aquesta possibilitat, 
s’ho mereixen.

Un dels molts missatges que va dir el missio-
ner Ángel Olaran durant aquells dies va ser que 
“s’havia de ser just ara amb Etiòpia per compen-
sar la riquesa que al seu moment se li va prendre 
i que va venir cap aquí”. El Pare Olaran va agrair 
moltíssim el suport que rep i va deixar molt clar 
que “totes les aportacions ens arriben. Que si algú 
es pregunta si arriba el seu euro que dóna, també 
es pregunti perquè en malgasta dos en coses que 
no tenen importància i són prescindibles”.

Durant aquella setmana ens vam adonar de 
l’estima cap a l’Ángel Olaran (AbbaMelaku)i cap 
els joves etíops. Van ser rebuts amb els braços 
oberts a tot arreu. De ben segur que el record que 
es van emportar els acompanyarà per sempre.

Després de la setmana màgica, les emocions van 
continuar a flor de pell amb la celebració dels 
Jocs Special Olympics Barcelona-Calella 2014 
i gràcies que vam aconseguir la participació 
d’esportistes etíops. Van ser uns dies fantàstics i 
plens d’emocions. Des del Centre d’Iniciatives 
Solidàries vam quedar molt contents d’haver po-
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CAMPIONAT SOLIDARI DE BOTIFARRA

sat el nostre granet de sorra amb la col·laboració 
de poder fer realitat el somni dels etíops de parti-
cipar per primera vegada a la història a uns Jocs 
Special Olympics. Segur que mai no oblidaran els 
dies que van passar al nostre país, fent esport i, a 
la vegada, convivència. Van tenir l’oportunitat de 
conèixer noves persones, fer amics i viure sensa-
cions per explicar als seus a la tornada a Etiòpia.

“Vull guanyar, però si no ho aconsegueixo, dei-
xeu-me ser valent en l’intent”. Aquest va ser el 
jurament dels atletes que van fer abans de la par-
ticipació als Jocs Special Olympics en què van 
prendre part els 4 esportistes i un entrenador de 
l’expedició etíop a la qual el Centre d’Iniciatives 
Solidàries Ángel Olaran, convidat per Special 
Olympics Catalunya i la Federació ACELL (Fe-
deració Catalana d’Esports per a Persones amb 
discapacitat intel·lectual), hi va donar el suport 
necessari per aconseguir la seva presència a la 
competició del 30 d’octubre al 2 de novembre de 
2014.

Assistir a la cerimònia d’inauguració i clausura dels 
Jocs i veure competir aquests esportistes va ser una 
experiència única en la vida i que no té preu. Mai 
se’ns oblidarà. Des del CIS vam ser conscients des 
del primer moment de la importància d’aquest pro-
jecte integrador amb la participació d’esportistes 
etíops amb la proposta de treballar per millorar la 
qualitat de vida de les persones amb discapacitat 
intel·lectual i per augmentar la seva autoconfiança 
a través de la pràctica esportiva.

Ens vam involucrar i donar suport a l’expedició 
d’Etiòpia, on el missioner Ángel Olaran des-
envolupa les seves tasques humanitàries, vam 
col·laborar amb aquests jocs perquè a través de 
l’esport es promou també la solidaritat i ajuda a 
incloure tothom dins de la societat. Els Jocs do-
nen l’oportunitat d’aconseguir les il·lusions, les 
fites esportives marcades i una millor capacitat in-
tegradora a la societat. També es pot lluitar des de 
l’esport per una societat més justa. Són uns bons 
motius per ajudar els etíops  que ho poguessin viu-
re. Són també sinònim de convivència, i això és 
molt important perquè el món hauria de permetre 
a tothom disposar de les mateixes oportunitats per 
anar endavant. Els Jocs van ser molt gratificants 
per a les persones amb discapacitat intel·lectual 
que hi van participar directament, però també per 
a la societat en general que comparteix els seus 
valors.Van tenir l’oportunitat de demostrar la seva 
valentia, compartir el seu esforç i viure l’emoció 
d’aquests. Va ser una immillorable ocasió per a 
ells perquè la pràctica de l’esport els aporta bene-
ficis essencials com ara l’autoestima, la superació 
o la lluita diària. Una experiència molt gratificant 
per a ells perquè se sentin emparats.

Després de gaudir de les imatges de la setmana 
màgica i dels Jocs Special Olympics, es va se-
guir amb el campionat del Joc de la Botifarra. Un 
cop va acabar,  hi va haver un berenar i, poste-
riorment, es va realitzar l’entrega del trofeus i re-
gals a les 21 primeres parelles classificades. La 
diada va cloure amb el parlament d’agraïment a 

tothom per l’assistència i la participació. Va ser 
un dia magnífic i tot va sortir molt bé gràcies al 
bon treball dut a terme per tot l’equip del Cen-
tre Comarcal Lleidatà de Barcelona amb en Santi 
Santacana ajudant-nos en tot allò i més. Aquell 
dia també vam tenir l’estimable suport de l’actor 
Carles Canut que va donar encara més rellevància 
a l’acte.

Per finalitzar, volem reiterar el nostre agraïment 
al Centre Comarcal Lleidatà de Barcelona per la  
bona predisposició i acollida que ens va dispensar 
i esperem que la diada de l’any vinent encara si-
gui més exitosa i pugui comptar amb una presèn-
cia més nombrosa de participants. Segur que serà 
així.

Moltes gràcies per ser tan solidaris i lluitar per un 
món més just. 
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CAMPIONAT SOLIDARI DE BOTIFARRA

Primers classificats
En Fermí Coll i Pere Torrell, juntament amb en 
Santi Santacana

Vista General
Vista general dels participants del campionat 
solidari de botifarra

Segons finalistes
En Francesc Ventura i en Josep Mª Estradé, socis 
del Centre, amb en Santi Santacana, responsable i 
organitzador de l’acte

Tercers finalistes
Els tercers finalistes del campionat: en Santi 
Santacana i en Ramón Niubó

Vista General
Vista general dels participants del campionat 
solidari de botifarra

15.11.14
Campionat Solidari de Botifarra

Setens finalistes 
En Carles Calvet  i n’Antonio Vives, socis del 
Centre, amb Santi Santacana

Àngel Olaran
Àngel Olaran, participant en algunes activitats 
que s’han fet des de la Fundació Iniciatives 
Solidaries

Àngel Olaran
Àngel Olaran, participant en algunes activitats 
que s’han fet des de la Fundació Iniciatives 
Solidaries
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CELEBRACIÓ FESTA SANT CRIST DE BALAGUER

Sant Crist de Balaguer
Vista general de la missa, celebrada a l’església de 
Sant Raimon de Penyafort

Sant Crist de Balaguer
Vista general de la missa, celebrada a l’església de 
Sant Raimon de Penyafort

Sant Crist de Balaguer
El Sr. Peguera, organitzador de la festa presentant 
la conferència, i el ponent, el Sr. Quintí Casals

Sant Crist de Balaguer
Balaguerins participants de la festa i escoltant la 
conferència

Sant Crist de Balaguer
Soci Balaguerí dient unes paraules

Sant Crist de Balaguer
Els acordionistes del Centre Lleidatà, van oferir-
se a tocar

Sant Crist de Balaguer
Els acordionistes del Centre Lleidatà, van oferir-
se a tocar

16.11.14: Celebració Festes del Sant 
Crist de Balaguer

Sant Crist de Balaguer
Moment de l’aperitiu

Sant Crist de Balaguer
Vista general del dinar de germanor de la festa del 
sant crist de Balaguer

Sant Crist de Balaguer
Vista general del dinar de germanor de la festa del 
sant crist de Balaguer
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ACTIVITATS CULTURALS
OCTUBRE-DESEMBRE 2014 

OCTUBRE 2014

Dia 3
Sessions Descoberta Lectora
Passejades literàries: “L’encís de les històries i 
dels seus personatges”, per Joana-Alba Cercós.
Tema: “Llegint la música”.

Dia 7
Grup Claror.
Tertúlia: Transcendència del 09-11-2014.

Presentació i tastet de productes de La Noguera.
El president de les ASPRES, (Associació 
d’empresaris i comerciants de la Noguera Alta), 
Sr. Jaume León, va presentar productes elaborats 
a la terra de la Noguera Alta.

Dia 8
Trobada Amics de Mallorca.
El primer dimecres de cada mes, trobada i
xerrada dels Amics de Mallorca.

Dia9
Conferència
Títol: “Vida i obra d’Antoni Gaudí”.
Ponent: Sr. Josep Coll.
Exposició de diverses maquetes d’algunes de les 
obres més representatives de l’arquitecte.

Dia 12
Actuació musical
El grup d’animació “Solistes Cantaires”ens va 
oferir un espectacle de música. 
Cançons d’ahir, d’avui i de sempre i havaneres.
Direcció Musical i Pianista: Sr. Angel Español.
Coordinació: Josep Carles i Pere Basté.

Dia 14
Grup Claror.
Tertúlia: “I ara què?”

Dia 16
Conferència
Títol: “La transferència de coneixement com a 
motor econòmic i social: La Roca dels Bous”.
Ponents: Xavier Roda, Jorge Martínez i Rafael 
Mora (CEPAP-UAB). Presentació a càrrec de la 
vicepresidenta del C.C Lleidatà i responsable de 
cultura, la Sra. Joana Novau.

Dia 21
Grup Claror.
Tertúlia: Demografia i alimentació del futur.

Parlem de salut?
Títol: Tantes píndoles! Les podem reduir?
Ponent: Eulàlia Torrelles, metgessa homeòpata.

Dia 23
Conferència
Títol: “Planas-Doria: el paisatgisme de les terres 
de Lleida” Ponent: Ovidi Cobacho Closa, histo-
riador de l’art. Presentació a càrrec de l’actriu i 
néta del pintor, Gloria Rognoni.

Dia 24
Concert
Concert del cantant i compositor gallec, Xavier 
Díaz, amb motiu de la celebració del 2n aniversari 
de l’Asemblea Cultural Galega de Barcelona.

Dia 26
Teatre
Títol: “Aquí no paga ni déu” Autor: Dario Fo.
A càrrec del grup de teatre La Matraka.
Direcció: Xavier Gonzalez.
Coordinació: Josep Carles i Pere Basté.

Dia 27
Presentació llibre. Cercle Català d’Història
Títol: “En Quixot, amb Marcel Mañé”
Ponent: Marcel Mañé, enginyer.
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Dia 28
Obertura de Curs 2014-2015 del Centre Comar-
cal Lleidatà
Xerrada a càrrec de CARME FORCADELL, presi-
denta de l’Assemblea Nacional Catalana: ARA ÉS 
L’HORA. 
(va parlar del 9N i del futur de CATALUNYA) 
Benvinguda i salutació a càrrec del president del 
Centre Comarcal Lleidatà, Miquel Àngel Gento. 
Presentació: Joana Novau, vicepresidenta de 
l’entitat i responsable de cultura.
Amb la col·laboració de la Coral Terra Ferma.

Grup Claror.
Tertúlia: La hipocresia.

Dia 31
Berenar / Castanyada amb Ball
Música en viu amb la teclista i cantant ISLA NIE-
TO. A les 17.30 hores, berenar.
Menú: Torrada de pa amb tomàquet i pernil ibèric.
Aigua i vi. Postres: panellets, castanyes i moscatell.

NOVEMBRE 2014

Dia 4
Grup Claror. 
Tertúlia: Entre la utopia i el caos.

Dia 5
Trobada Amics de Mallorca.
El primer dimecres de cada mes, trobada i
xerrada dels Amics de Mallorca.

Dia 7
Passejades literàries: “L’encís de les històries i
dels seus personatges”, per Joana-Alba Cercós.
Tema: “La Barcelona més literària.”

Dia 11
Grup Claror. 
Tertúlia: Terrats urbans i Ajuntament.

Dia 14
Visita cultural a Tavertet i Rupit.

Dia 15
Campionat Solidari de Botifarra
La fundació Centre d’Iniciatives Solidàries Àn-
gel Olaran, juntament amb el Centre Comarcal 
Lleidatà organitzen el 1r Campionat Solidari de 
Botifarra.

Dia 16
Celebració Festes del Sant Crist de Balaguer:
Missa a l’església de Sant Raimon de
Penyafort (Rambla Catalunya/Rosselló), amb la 
participació a la cerimònia de la coral Terra Ferma.
Conferència a la sala d’actes del Centre Comarcal 
Lleidatà a càrrec del Professor d’Història, Sr. Quin-
tí Casals, sobre LA GUERRA DE SUCCESSIÓ A 

LES TERRES DE LLEIDA 1702-1714.(Amb el 
suport de l’Institut d´Estudis Ilerdencs.)
Dinar de germanor i actuació dels Acordionistes 
del Lleidatà.

Dia 18
Grup Claror. 
Tertúlia: Religions: origen i creixement.

Parlem de salut?
Títol: Afrontar l’adversitat en positiu.
Ponent: Rosalina Sicart, psicoanalista i pedagoga. 

Dia 23
Dinar, amb música en viu.

Dia 25
Grup Claror. 
Tertúlia: Claror i foscor del segle XXI.

Dia 30
Trobada Amics de Solsona, amb la participació a la 
cerimònia de la coral Terra Ferma.

Teatre
Autor: Serafí Pitarra. Títol: “Lo Cantador”. 
A càrrec del grup de teatre, Vada Retro.
Direcció: Albert Capel.
Coordinació: Josep Carles i Pere Basté.
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DESEMBRE 2014

Dia 2
Grup Claror. 
Tertúlia: Entre la utopia i el caos.

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

Dia 4
CAMPIONATS DE BOTIFARRA:
15è SOCIAL I 22è OBERT 
S’iniciaran conjuntament el 15è Campionat Social i 
el 22è Campionat Obert de Botifarra.
Horari: C. Social: 17:00 h C. Obert: 20:00 h

Dia 5
Passejades literàries: “L’encís de les històries i
dels seus personatges”, per Joana-Alba Cercós.
Tema: “Mar i Cel, d’Àngel Guimerà.”

Dia 9
Grup Claror. 
Tertúlia: Terrats urbans i Ajuntament.

Dia 14
Actuació musical
Grup d’havaneres “Els taurons”, 
Coordinació: Josep Carles i Pere Basté.

Dia 15
Presentació de la mostra de productes del Pallars 
Jussà, organitzat per l’Ajuntament de Tremp.
L’acte consta de dues parts:
1a part: de 16:00 a 18:00 hores: Presentació de 
productes Al teu gust, aliments del Pallars.  
(exclusiu per a restauradors i distribuïdors).
2a part: de 18:00 a 20:00 hores: Mostra de produc-
tes Al teu gust, aliments del Pallars, (per al públic 
assistent).

Dia 16
Grup Claror. 
Tertúlia: L’atur té solució?

Parlem de salut?
Títol: Treballar el Dèficit d’Atenció sense fàrmacs.
Professional: Rosó Marcellés, farmacèutica i con-
sultora pedagògica escolar.

Dia 17
Presentació Fira de l’oli
El Patronat de la Fira de l’oli i Les Garrigues pre-
senten AL CENTRE LLEIDATÀ la Fira de l’Oli, 
que es durà a terme els dies 16, 17 i 18 de gener del 
2015 a Les Borges Blanques.

Dia 21
Dinar de Prenadal, amb cantada de la coral Terra 
Ferma i actuació dels acordionistes del Centre.
Programa:
17:00 hores: cantada de la Coral Terra Ferma i a 
continuació actuació dels acordionistes del Centre.

Dia 31 
Revetlla de cap d’any
Menú
Espàrrecs de Navarra amb pernil.
Cuixa de gall dindi al cava.
Aigua, vi, cava i cafè.
Assortit de torrons i neules
Raïm i cotilló.

Música en viu amb el teclista i
cantant JUAN CARLOS BENZAL.
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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.

NOVEMBRE  2014

Dia 14
Homenatge a Montserrat Abelló. 
Presenten i coordinen l’acte, Domingo Sanchez i 
Eduard Miró.
Recitaran diversos poetes. Amb actuació 
musical.
 
Dia 21
Presentació dels darrers llibres del poeta Jordi 
Pàmias.
Presenta l’acte, Eduard Miró. Amb actuació 
musical.

Dia 28
Presentació del llibre de Salvador Riera.
Presenta l’acte, Eduard Miró. Amb actuació 
musical.

DESEMBRE  2014

Dia 12
Montserrat Balaguer poeta i escriptora 
presentarà:
La tarda de les nadales catalanes,
recitades pels seus autors.
A la segona part també podrà recitar el públic 
que esculli una nadala catalana del seu gust.
Esperança Pasqüet ens cantarà algunes de les 
seves belles cançons clàssiques catalanes.
Se sortejaran llibres de la pròpia biblioteca de 
Montserrat Balaguer.
 
Dia 19
Montserrat Balaguer, poeta i escriptora, recitarà 
junt amb Montserrat Aloy, escriptora, un recull 
de poesia religiosa d’alguns dels millors autors 
clàssics catalans.
Roda de poesia oberta per a tothom (tema 
religiós).
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MONTSERRAT ABELLÓ Els organitzadors 
de l’acte, Domingo Sánchez i l’Eduard Miró. 
El músic, Victor Mirón, que va acompanyar 
amb saxo i guitarra els recitals. (14·11·14)

MONTSERRAT ABELLÓ Públic assistent a 
l’acte. (14·11·14)

JORDI PÀMIAS L’Eduard Miró, presentant 
l’obra d’en Josep Pàmias, assegut al seu 
costat.  (21·11·14) 

JORDI PÀMIAS Públic assistent a l’acte.  
(21·11·14) 

SALVADOR RIERA La violinista Núria 
Grima, acompanyant l’acte. (28·11·14)

SALVADOR RIERA La violinista Núria 
Grima tocant.  A la taula l’Albert Calls, 
editor i periodista, al centre l’Eduard Miró, i 
l’autor, Salvador Riera. (28·11·14)

SALVADOR RIERA Públic assistent a l’acte. 
(28·11·14)

SALVADOR RIERA Vista general de l’acte. 
(28·11·14)

SALVADOR RIERA Fotografia de grup dels 
participants i organitzadors. (28·11·14)
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LA LLISTA DE NADAL 

La vida, tan a prop de tu i de mi, i tan lluny a voltes 
s’amaga a les lleixes de la cuina o a l’armari de la roba 
amb cortesia  ha deixat la feina i ens mira, una pausa 
i encén llums al carrer. Seurà a taula amb nosaltres. 

Refaig la llista de Nadal 
--mai no acabo de resoldre cap propòsit per demà--
les tovalles brodades, les copes, els llums de colors,
l’api, els galets, les rialles, el pa i el vi  
i  la taula ben llarga per als déus de casa.

Em cauen els dies escales avall 
--sense resoldre cap propòsit per demà--
com la neu que es fon  dins la gerra dels records
la llista en blanc que recomenço cada dia, més breu 
i més prima com se’ns fa, a cada Nadal, la vida.

Clara Mir Maristany

Dedico aquest poema a tots els amics del Centre Comarcal Lleidatà i especialment 
als meus alumnes de català. 
Aquest poema pertany al poemari ELS DÉUS I LES BÈSTIES, publicat a Pagès 
editors “012.
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Presentació i tastet de productes de les ASPRES. (07·10·14)
Públic assistent.

CONFERÈNCIES

Presentació i tastet de productes de les ASPRES. (07·10·14)
El Sr. Gento, president del Centre Lleidatà, donant la benvinguda.

Presentació i tastet de productes de les ASPRES. (07·10·14)
La Sra. Estefania Rufach, alcaldessa d’Os de Balaguer, el Sr. Leon, de les 
Aspres, i l’alcaldessa de Les Avellanes i Santa Linya, la Sra. Carme Garrofé.

La Roca dels Bous (16·10·14)
La vicepresidenta del Centre, Sra. Joana Novau i En Xavier Roda.

Vida i obra d’Antoni Gaudí (09·10·14)
El conferenciant, el Sr. Coll, donant la xerrada.

Vida i obra d’Antoni Gaudí (09·10·14)
Vista des del públic assistent, i el Sr.Coll donant la conferència.

Planas-Doria: el paisatgisme de les terres de lleida (13·06·14)
El Sr. Ovidi Cobacho, en un moment de la conferència, presentant 
fotografies.

Planas-Doria: el paisatgisme de les terres de lleida (13·06·14)
La Sra. Gloria Rognoni, encarregada de presentar l’acte (néta del 
pintor) i l’Ovidi Cobacho, ponent de la conferència.

Planas-Doria: el paisatgisme de les terres de lleida (13·06·14)
Públic assistent a l’acte.
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Presentació del llibre En Quixo de l’autor Marcel Mañé. 
(27·10·14)
Al centre de la taula, el Sr. Ullan, president del Cercle Català 
d’Història, presentant l’acte. A la seva esquerra , el Sr. Mañé, 
autor de la revisió del Quixot, i el Sr. Peñarroja.

Presentació del llibre En Quixot de l’autor Marcel Mañé. 
(27·10·14)
Vista general del tres conferenciants. 
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Concert Xavier Díaz. (24·10·14)
En Xavier Díaz, donant la benvinguda abans de començar a tocar.
Fotografia de Ramon Casanova.

Concert Xavier Díaz. (24·10·14)
Públic assistent al concert.

Concert Xavier Díaz. (24·10·14)
El músic Xavier Díaz, en plena actuació.
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ASSOCIACIONS COL·LABORADORES
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L’ESCOLA EN CATALÀ,
COSA DE TOTS!

La finalitat principal de la nostra as-
sociació, la Bressola i els Amics de 

la Bressola, és la defensa i el foment de 
l’ensenyament en català a la Catalunya 
Nord. Per la nostra realitat social i políti-
ca que vivim a les nostres comarques del 
nord sota jurisdicció de l’Estat Francès, 
l’única manera de poder oferir aquesta 
oferta d’ensenyament en català de forma 
immersiva és que siguem nosaltres ma-
teixos qui creem, gestionem i mantinguem 
les nostres pròpies escoles, amb totes les 
dificultats que això comporta.
La nostra lluita no és gens fàcil, la realitat 
lingüística nord-catalana és la que és, però 
tot i així, any rere any les nostres escoles 
van creixent, i la demanda d’ensenyament 
en català, també. Com ja hem explicat 
moltes vegades, són molts els nens i nenes 
nord-catalans que demanen poder entrar a 
la Bressola per poder estudiar en la nostra 
llengua i no els podem agafar per falta de 
places i recursos.

Però la nostra lluita, que a priori pot sem-
blar únicament local, és en realitat una 
lluita global, de defensa de l’ensenyament 
en català, i del català en general, arreu del 
Països Catalans. Dit d’una altra manera, 
no té sentit tot el que fem a la Catalunya 
Nord si no ho emmarquem en el conjunt 
de tots els territoris de parla catalana. I és 
justament per aquest principi d’unitat lin-
güística que ens preocupa, i molt, tot el 
que està passant arreu dels territoris sota 
administració del Regne d’Espanya, on el 
català, i concretament l’ensenyament en 
català, està rebent els atacs més greus des 
de la dictadura del general Franco, amb la 
finalitat final de fer-lo desaparèixer. I te-
nim clar que un atac al català a la Franja és 
un atac al català a la Catalunya Nord i a la 
resta del país i, per tant, ens afecta a tots.
Davant d’això els Amics de la Bressola 
creiem que ara més que mai hem de refor-
çar els llaços amb la resta d’entitats dels 
Països Catalans que treballen pel català i 
per l’ensenyament en català, com també 
ho fa des de fa anys aquest espai que avui 
ens acull, el Centre Comarcal Lleidatà.

Ara més que mai, davant dels atacs que es-
tem rebent, que hem de veure com una es-
tratègia global i no com  a atacs dispersos, 
ens han de trobar més units que mai.
L’escola en català, cosa de tots!

President dels Amics de la Bressola
Aleix Andreu i Oliver

AMICS DE LA BRESSOLA
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MÈTODE HISTORIOGRÀFIC
O POLICIAL?
Reflexions d’una espoliació historiogràfica (I)

La historiografia és una ciència diguem-
ho així, que és fonamenta especialment 

en el treball rigorós, fonamentat, lliure de 
prejudicis i amb suport documental i de 
dades que certifiquin la vera similitud dels 
treballs, tesis, estudis, etc, que l’historiador 

o investigador de torn pretengui presentar 
a la societat.
El bon investigador és aquell que minimitza 
a la mínima expressió el grau d’influència 
de la seva pròpia ideologia, dels seus pre-
judicis, i de la seva possible interpretació 
dels fets, en el treball que duu a terme.
Amb aquestes premisses podríem dir, que 
l’investigador no hauria d’utilitzar frases 
com “jo crec” o “jo penso”, sinó consta-
tar dades i fets i en qualsevol cas, ser molt 
curós amb la interpretació dels motius dels 
fets i mai, si aquests fets, han existit o no.
En el cas de la tant controvertida discussió 
historiogràfica sobre els orígens del desco-
bridor del nou món, en Cristòfol Colom, i 
tot el que a partir del fet s’esdevindrà, no 
podem posar-nos una vena als ulls, i molt 
menys encara, anar amb un lliri a la mà. 
I encara més, arribats al punt en què les 
investigacions estan, cal començar a exigir 
un mínim respecte intel·lectual a aquells 
que tenint cada cop menys arguments, vo-
len mantenir posicions ja habituals.
Avui en dia, a cap persona mínimament 
instruïda en aquest tema i que pretengui 

ser curós amb el mateix, se li pot passar 
pel cap negar, que estem davant d’una ma-
nipulació i tergiversació historiogràfica de 
primer nivell, i que evidentment, aquesta 
manipulació no s’ha produït ni per casua-
litat ni per generació espontània. És un fet 
premeditat.
Per tot això, considero necessari no tractar 
solament aquest tema de gran transcendèn-
cia historiogràfica, com un tema emmar-
cat exclusivament en aquesta ciència, sinó 
fer-ho, realment com una investigació au-
tènticament policial, analitzant els motius 
d’aquesta impressionant manipulació, els 
executors de la mateixa, i el procediment 
utilitzat per a tal finalitat. Tal com dic, és 
obvi que aquesta tergiversació històrica 
existeix, i que pels motius i mètodes que 
siguin i que caldrà investigar, ha arribat 
fins als nostres dies, ha crescut com una 
bola, i que ara no se sap pas com mantenir, 
donat que l’esfondrament de la mateixa, 
pot tenir resultats imprevisibles.
Dir també, que de tal manera que en un 
judici, qualsevol persona que faci per-
juri, o que posi pals a les rodes a les in-
vestigacions policials, pot ser acusada de 

CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA 

Imatge de l’almirall Colom esculpit al monestir de Sant Jeroni de 
la Murtra (Badalona)
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col·laborador amb l’acusat, podem dir que 
en aquest tema, potser en el seu moment 
haurem de començar a demanar responsa-
bilitats a tots aquells que per acció o per 
omissió, permeten que el “discurs oficial” 
es perpetuï, i fins i tot, tenen la barra de 
desprestigiar i desqualificar a aquells que 
amb rigor, arguments i voluntat, treballen 
per reconstruir la història del nostre país.
Hi ha una pregunta fonamental i bàsica 
que tots aquells que tinguin interès per 
introduir-se en aquest tema, poden fer-se i 
que a partir de la qual, és desenvoluparan 
cents i cents d’altres preguntes i contradic-
cions que ens portaran a demostrar la falsi-
ficació i tergiversació d’una història que va 
ser molt diferent a la que ens han explicat.:
• Podria a finals del segle XV un estran-

ger inculte, sense estudis, de classe 
baixa i desconegut, entrevistar-se amb 
un grapat de monarques a les seves prò-
pies corts, proposar l’expedició naval 
més important mai realitzada, coman-
dar una flota, i ésser nomenat virrei, ca-
pità general, governador, almirall i un 
grapat de càrrecs més en aquestes con-
dicions?

Si la resposta és negativa, felicitats!, hau-
rem donat un pas fonamental, perquè a 
partir d’aquest moment, podrem començar 
a desemmascarar la veritat.
I per acabar. Jo, si hagués protagonitzat 
mai algun fet transcendent com el que 
ens ocupa, estaria especialment orgullós 
d’ésser reconegut i recordat al meu país. 
No creieu, doncs, que potser, tenim un 
deute amb tota aquella gent que van fer 
gran aquest país?

President del Cercle Català d’Història.
Joaquim Ullan Martorell

CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA 
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PARLEM DE SALUT? TARDOR

Aquesta tardor hem posat en marxa el 
segon cicle de xerrades “Parlem de 

salut”, fruit de la col·laboració entre el 
Centre Comarcal Lleidatà i Integral, Cen-
tre Mèdic i de Salut, al que tots vostès hi 
estan convidats el tercer dimarts de cada 
mes a les 18.30h. 
A nosaltres, l’equip de professionals 
d’Integral, Centre Mèdic i de Salut ens 
agrada  l’intercanvi viu i directe amb vos-
tès. Enguany, quan preparem les xerrades, 
ens encoratja sentir l’interès i la bona aco-
llida que ens varen atorgar la temporada 
passada i agraïm l’oportunitat de tornar a 
fer de xerraires per vostès. 
Així doncs, el primer “Parlem de salut” 
de la temporada, el passat mes d’octubre, 
va anar a càrrec de l’Eulàlia Torrelles, met-
gessa homeòpata que va desenvolupar el 
tema de la medicalització. La xerrada  es 
titulava “Tantes píndoles! Les Podem re-
duir?”.  L’interès dels participants, es va 
centrar en la necessitat de conscienciar-
se del fet que els medicaments poden cu-

rar unes coses i espatllar-ne unes altres i, 
que com a pacient, cal responsabilitzar-se 
de la pròpia salut amb una actitud activa 
i investigadora d’altres abordatges com 
l’homeopatia que permet millorar la salut 
reduint la medicació farmacològica. Altres 
temes que va cridar l’atenció va ser la ten-
dència a medicalitzar els processos vitals, 
sobretot de la dona i, la problemàtica deri-
vada de les relacions humanes.  Malestar 
que no curen els psicofàrmacs perquè re-
quereix un treball personal que només pot 
fer cadascú malgrat que sigui amb ajuda. 
A propòsit d’haver d’afrontar processos 
personals, el tema exposat a la xerrada del 
novembre va ser “Afrontar l’adversitat 
en positiu” a càrrec de Rosalina Sicart, 
pedagoga i psicoanalista. En aquest cas 
l’interès de la nodrida participació es 
va centrar en constatar la complexitat 
d’algunes experiències de pèrdua –sigui 
per mort de la persona estimada o per se-
paració-, on el treball de dol pot quedar 
bloquejat i transformar-se en depressió al 
no trobar com superar-lo. També, es va 
parlar en el cas d’haver de dur a terme una 
responsabilitat no desitjada, aleshores, es 

va proposar plantejar-s’ho com un repte i 
buscar la manera de fer-la el millor possi-
ble per trobar la satisfacció de fer la feina 
ben feta. Així, es va corroborar que quan 
es topa amb l’adversitat, depèn de cadascú 
trobar la millor manera d’apanyar-se amb 
el que ens ha tocat viure.
Bé, aquestes dues ja s’han fet però, només 
hem fet que començar i en tenim progra-
mades una cada mes fins al juny. La pro-
pera serà el 16 de desembre a càrrec de 
Rosó Marcellés, farmacèutica i Consultora 
pedagògica escolar que exposarà el tema 
“Treballar el dèficit d’Atenció sense 
Fàrmacs” molt interessant per als infants 
que pateixen dificultats alhora de centrar la 
seva atenció en els estudis o altres temes.
Després de les festes Nadalenques i, per 
començar l’any en forma, el 16 de gener, 
l’Aurea Gómez, terapeuta manual dirigirà 
una “Sessió pràctica d’Automassatge”, 
una autèntica delícia!!! Qui hi va assistir 
l’any passat segur que recorda l’agradable 
sensació de benestar d’uns senzills tocs 
d’automassatge i, si no, ho pot tornar a ex-
perimentar.  Pel 17 de febrer “Alimentació 
energètica per una salut integral” a cà-

INTEGRAL MÈDIC. PARLEM DE SALUT?
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rrec d’en Josep M. Charles, fisioterapeuta 
acupuntor i terapeuta de Shiatsu. Interes-
sant observar quin és l’efecte d’alguns ali-
ments en el nostre cos, ja que no sempre 
és saludable. El 17 de març, el tema serà 
“Frustració i impotència: cap on ens 
porten?” A càrrec de M. Dolors Pallarès, 
psicòloga.  Trobar plegats les respostes a 
tal pregunta pot ser molt engrescador o si 
més no interessant. 
El “Parlem de salut” segueix fins al mes 
de juny però, com a hores d’ara és molt 
lluny, les anunciaré en el proper Butlletí. 
Ara, només em queda encoratjar-los a par-
ticipar de com més xerrades millor per a 
compartir experiències i coneixements.  

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

INTEGRAL MÈDIC. PARLEM DE SALUT?

Tantes píndoles! Les podem reduir? (21·10·14) 
Públic assistent

Afrontar l’adversitat en positiu. (21·10·14) 
Públic assistent

Tantes píndoles! Les podem reduir? (21·10·14) 
L’Eulàlia Torrelles donant la conferència

Afrontar l’adversitat en positiu. (21·10·14) 
RosalinaSicart, psicoanalista i pedagoga.
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Grup Claror
Participants de les tertúlies Grup Claror

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

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



Butlletí informatiu • desembre 2014 • 46ACTIVITATS DEL CENTRE

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:


