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REFLEXIONS DEL PRESIDENT

Butlletí informatiu • desembre 2015 • 4

REFLEXIONS DEL PRESIDENT

B

envolguts socis:

En la darrera edició del Butlletí 2015, em
plau dirigir-me a tots els que esteu vinculats al Centre Comarcal Lleidatà per tal
d’informar-vos, com ja és habitual, de les
activitats que estem desenvolupant, així
com del projectes més immediats.
Voldria començar aquest escrit, donant la
benvinguda a tots els socis que s’han inscrit
durant el nou curs acadèmic. Espero que
les seves expectatives no siguin defraudades.També vull agrair a totes les persones
que, d’una manera altruista, col·laboren
intensament en la nostra Institució per tal
de satisfer els desigs i les necessitats de
tots els socis i sòcies del Centre.

Des de la Junta de Govern ens hem proposat reforçar les activitats ja existents al
Centre, i introduir-ne altres de noves per tal
de complaure i omplir les aspiracions tant
dels socis actuals com d’aquelles persones
que desitgen inscriure’s. Hem d’assumir
que la societat marxa a gran velocitat i que
el que era útil ahir, avui ja no ho és; per tant,
hem de ser dinàmics oferint a cada mo-

ment el que els socis potencials sol·liciten.
També som conscients que aquesta tasca
d’escollir les activitats més convenients i
més adequades no és fàcil; és per aquest
motiu que us demanem la vostra ajuda. El
meu desig és que a l’assemblea general del
30 de gener, com se us convocarà més endavant, hi hagi una participació massiva
per debatre abastament el futur immediat
del Centre Comarcal Lleidatà.

Pel que fa a les activitatas que ja s’estant
desenvolupant, us informo que actualment volem donar un major impuls a
les activitats que s’estant desenvolupant tant les de lleure com les culturals
pròpiament dites. Pensem que, a més de
continuar amb aquestes, seria bo donar
un nou impuls a la música, creant una
coral infantil i impartir classes de solfeig. També creiem que introduir unes
tertúlies sobre diferents temes pot interessar a la societat. Aquestes haurien
de ser coordinades per un expert. També
ens hem proposat, i ja hem començat,
crear unes sessions d’anglès per a persones que tenen coneixements d’aquesta
llengua; però els falta la fluïdesa de la

conversa. Aquestes sessions són dirigides per persones angleses.

Tot el que acabo d’expressar, té una finalitat concreta: donar continuïtat al Centre
C. Lleidatà. Crec sincerament que és responsabilitat nostra fer tot el que estigui al
nostre abast per aconseguir-ho. Aprofito
l’ocasió per desitjar-vos un feliç Nadal i
els millors desigs per l’any 2016.

El President,
Jesús Escales i Barbal
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ESCRITS
MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN
I DEL CONSELL CONSULTIU

ESCRITS MEMBRES JUNTA DE GOVERN I CONSELL CONSULTIU

CÀRITAS

A

vui us parlaré de CÀRITAS, concretament de CÀRITAS CATALUNYA, on un
servidor col·labora activament, en tant que
tècnic voluntari.

Tots sabem que CÀRITAS és un òrgan de
l’església catòlica que treballa contra la
pobresa i l’exclusió social i que en bona
part funciona gràcies a la feina feta pels
voluntaris i col·laboradors. La funció dels
voluntaris té eminentment un caràcter de
compromís comunitari, de germanor i de
solidaritat. Ser voluntari significa estar
obert a tota la societat, per acollir, assessorar i acompanyar, en múltiples circumstàncies i realitats, totes les persones que
ho necessitin.

Perquè us feu una idea de les dades principals de l’acció social que fan les CÀRITAS
DIOCESANES A TOT CATALUNYA, em plau
informar-vos que durant l’any passat 2014,
se n’han beneficiat 571.211 persones,
s’han desenvolupat 9 programes en 1488
llocs d’atenció a les persones i la despesa

total destinada a aquests programes i persones ha sigut de 40.845.242,00 EUROS.

Són prou coneguts els estralls que la crisi
econòmica i laboral han fet i encara segueixen fent sobre els col·lectius més vulnerables: les famílies amb pocs recursos amb
infants a càrrec, la gent gran, etc... fets
aquests que, reiterant el que diu la nostra
presidenta, Sra. Carme Borbonés, es poden constatar en les quantitats destinades
a cobrir les necessitats bàsiques, serveis
d’acollida, d’acompanyament, ajuts a la
família, protecció i assessorament en temes d’habitatge, etc.
És important saber també els recursos i les
activitats esmerçades en formació, educació i inserció laboral, com a mostra de la
nostra ferma convicció que la dignitat de
les persones passa perquè puguin exercir
la seva autonomia a partir dels recursos
obtinguts amb el seu treball.
Les xifres econòmiques que han estat destinades al conjunt de totes aquestes accions, les persones ateses i el nombre de
llocs i punts des dels quals s’actua, permeten mostrar una radiografia clara d’aquesta
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acció, en xarxa, al servei de les persones
més afeblides de casa nostra.
Això, benvolguts amics/amigues, ha estat
possible gràcies als 20.287 col·laboradors
socis i donants (particulars i empreses),
amb un equip humà format per 12.013 persones (11.564 voluntaris i 449 treballadors
contractats) que ho han fet possible.
Convido a tothom, cadascú de la manera
que pugui, a col·laborar amb la gran tasca
social que fa CÀRITAS.

Expresident,
Miquel Àngel Gento Sostres
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COMARQUES LLEIDATANES

COMARQUES
LA NOGUERA
TIURANA

T

iurana vol mostrar a tothom, amb orgull i a la vegada amb humilitat, el resultat de tot l’esforç realitzat en la lluita per
fer reviure el poble… Tiurana va quedar
totalment negada per les aigües del pantà
de Rialb, però la tenacitat d’un poble per
conservar la seva identitat va fer possible
la reconstrucció del nou Tiurana, prop de
la seva patrona, la Mare de Déu de Solés.
Vine a visitar-lo, t’impressionarà…
Durant tot l’any:Visites guiades al nou poble de Tiurana:
Visita guiada al nou poble de Tiurana, tots
els dissabtes i els diumenges al matí. De 11h
a 14h. Entre setmana amb reserva prèvia.
973 05 60 46

turisme@tiurana.cat / www.tiurana.cat

Si us quedeu a dinar al Restaurant Solés
de Tiurana la visita guiada és gratuïta. Telèfon Restaurant Solés: 973 056 047.
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COMARQUES
LA SEGARRA
PESSEBRE VIVENT DE SANT GUIM DE LA
PLANA
XXXIII Edició del Pessebre dels Oficis Perduts.

E

l Pessebre de Sant Guim de la Plana és,
sens dubte, un dels més interessants de
Catalunya. Més que no pas descriure escenes bíbliques (només hi ha el Naixement)
el pessebre de Sant Guim gira al voltant
de la ruralitat i els antics oficis, molts dels
quals han desaparegut. De fet, Sant Guim
és un excel·lent exemple de com un esdeveniment de caire religiós es converteix en
una celebració cultural que transcendeix
aquesta primera dimensió per convertir-se
en una festa reivindicativa d’identitats, en
aquest cas, la rural i la segarrenca.
El recorregut aquest any també ocupa diversos carrers i places públiques, a més de
l’interior de diverses cases cedides amablement pels seus propietaris. Un passeig
ple d’emocions, records i molta tendresa.

El Pessebre s’inicia a la porta del Castell
de Sant Guim de la Plana, segle XII, i al
llarg del recorregut es recreen una bona
colla d’oficis tradicionals que actualment

han desaparegut dels nostres pobles com el
d’escloper, forcaire, ceramista, boter... fins
a un total de 32 escenes.

Al llarg de tots aquests anys, i ja en són
33, l’Associació Cultural la Marinada ha
anat recollint eines i informació sobre els
diferents oficis que es realitzaven a la Segarra per tal de poder-los recrear amb rigor
històric i una impecable posta en escena.

gener de 2016, amb un recorregut ampliat
que proporciona un dels escenaris més
grans vistos en els darrers anys.
Més informació i reserves d’entrades:
www.pessebre.org
Àrea de Turisme del Consell Comarcal de
la Segarra.

El Pessebre de Sant Guim de la Plana ha
rebut nombrosos premis i reconeixements,
ha col·laborat amb la Marató de TV3, en
Carles Porta va filmar el curtmetratge a
l’interior del pessebre “En Guim a la ciutat dels oficis perduts” i l’any 2002 va ser
declarat d’Interès Turístic per la Generalitat de Catalunya pels seus valors culturals
i artístics.
Les representacions seran els dies 26 i 27
de desembre de 2015 i el 2, 3, 9 i 10 de

Santa Maria de Granyena de Segarra

COMARQUES
LES GARRIGUES
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COMARQUES
LES GARRIGUES
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COMARQUES
EL PALLARS JUSSÀ
VIATGE ALS ORÍGENS
El Pallars Jussà d’avui reivindica la memòria
del que va ser, ho recorda refent les festes i les
celebracions, les fires i les tradicions. Perquè per
tirar endavant no es pot oblidar d’on es ve, ni qui
es va ser. És per això que avui dia el Pallars és
ben viu.

seu permeten reviure com era una botiga
d’ultramarinos y coloniales, una barberia,
una farmàcia, una merceria i un cafè.Les
visites són guiades (www.salas.cat).

P

er conèixer aquesta realitat, els museus del Pallars expliquen i interpreten la seva cultura, la seva història i el seu
paisatge. L’Epicentre, el centre de visitants del Pallars Jussà, a més d’acollir
l’oficina comarcal de turisme, ofereix més
de 700m2 d’espais expositius amb audiovisuals, panells interpretatius, una sala 3D
i altres elements per transmetre els valors
paisatgístics, naturals i culturals de la comarca (www.pallarsjussa.net/epicentre).

Als carrers de la vila de Salàs de Pallars, hi
trobareu les reconegudes botigues-museu.
El Centre d’Interpretació de l’Antic Comerç presenta tot un seguit d’establiments
propis del comerç del país ambientats amb
els elements característics de mitjans del
s. XX. Les espectaculars botigues-mu-

A Isona, el Museu de la Conca Dellà
(també conegut com el Parc Cretaci) ens
presenta la fauna i flora de la comarca ara
fa 65 milions d’anys, quan hi vivien els
últims dinosaures. Als jaciments, s’hi han
conservat petjades i ous d’aquestes bèsties,
que es poden descobrir mitjançant visites
guiades. El Museu també explica el passat
de l’Aeso romana i la importància del període medieval que ha deixat castells com
el de Llordà, al qual s’organitzen visites
guiades (www.parc-cretaci.com).

A la Vall Fosca es pot visitar el Museu
Hidroelèctric de Cabdella, un espai
d’interpretació i descoberta que ofereix un
recorregut que abasta des dels orígens de
la Central fins a la seva posta en funcionament el 1914, explicant també les repercussions econòmiques i socials que va tenir, per al Pallars i per a tot el país, la seva
construcció(www.vallfosca.net).
A tocar de l’estació de tren de la Pobla de
Segur, hi trobareu l’Espai Raier. Fins el
1930 el Pallars es comunicava amb la resta de Catalunya especialment gràcies als
rius; els rais servien per baixar la fusta de
les muntanyes fins al mar i constituïen tot
un món que vivia dels boscos.Del 4 al 6
de juliol us animem a visitar la Diada dels
Raiers, celebrada des del 1979 (www.elsraiers.cat).

A Llimiana, hi trobareu la Casa Bonifaci, Museu de Llimiana. La casa, propietat de la família Bonifaci, una nissaga de
metges rurals, a més de preservar el llegat
històric de la localitat, explica l’esdevenir
d’aquesta família i especialment del metge
Josep Bonifaci Mora(www.llimiana.cat).
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COMARQUES
EL PALLARS JUSSÀ
A Tremp, hi trobareu el Casal Pare Manyanet, la casa natal de Josep Manyanet
que va ser l’inspirador de la construcció
del temple de la Sagrada Família de Barcelona, beatificat el 1984 i canonitzat el 2004
(www.manyanet.org).

amb els geòtops, panells interpretatius
de la geologia que s’instal·len en zones
d’especial interès geològic. El Pallars
Jussà compta amb quatre geòtops que expliquen les particularitats geològiques de
diversos punts d’interès: Llimiana, Claret,
Comiols i Vilamolat.

Àrea de Turisme del Consell Comarcal del
Pallars Jussà.

Els espais museístics del Pallars Jussà no
acaben, però, amb els seus equipaments
tancats. La comarca en sí mateixa és un
museu a cel obert. Diversos miradors naturals repartits pel territori permeten copsar la majestuositat de la serra del Montsec,
l’espectacularitat de la conca de Tremp o
la bellesa de les valls pirinenques de la vall
Fosca i la vall de Manyanet.
Alguns d’aquests miradors coincideixen

COMARQUES
SOLSONÈS
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COMARQUES
L’URGELL

D

es de la comarca de l’Urgell compartim amb tots vosaltres dues fotografies representatives del territori pel mes de
desembre.
Del Torró d’Agramunt que disposa de la
Indicació Geogràfica Protegida i també del
Pessebre Vivent de Rocafort de Vallbona
que se celebra pels volts de Nadal.
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ACTES LLEIDATANS
A LA NOSTRA ENTITAT
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ACTES LLEIDATANS A LA NOSTRA ENTITAT
OBERTURA DEL CURS

Dimarts 27 d’octubre de 2015

Obertura del curs (27·10·15)
Públic assistent a l’acte

Obertura del curs (27·10·15)

Jesús Escales, President del CCLL, presentant l’acte. Al seu costat, Pere Lluís Font, ponent de la
conferència que va donar lloc a la inauguració del curs

Obertura del curs (27·10·15)
Vista general de l’acte
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ACTES LLEIDATANS A LA NOSTRA ENTITAT
PRESENTACIÓ I TASTET PRODUCTES ASPRES

Dimarts 6 d’octubre de 2015

Presentació productes Aspres (06·10·15)

Presentació productes Aspres (06·10·15)

Presentació productes Aspres (06·10·15)

Presentació productes Aspres (06·10·15)

German Alemany, de l’empresa Alemany (torró i
mel), Jesús Escales, President del CCLL, Jaume
León, President de les Aspres i Josep Borràs
del Rebost del Montsec (productes d’elaboració
pròpia)

Presentació productes Aspres (06·10·15)
Vista general de la presentació

Presentació productes Aspres (06·10·15)

Assistents a l’acte comprant productes de les
ASPRES

Vista general dels productes

Jordi Mora, del Molí del Pau (oli), Jesús Escales,
President del CCLL, Jaume León, President de les
Aspres i Josep Borràs del Rebost del Montsec

Vista general dels productes

ACTES LLEIDATANS A LA NOSTRA ENTITAT
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FESTES DEL SANT CRIST DE BALAGUER A BARCELONA - 2015

E

l passat dia 15 de novembre, com ja
ve essent tradicional de cada any, des
del nostre Centre Comarcal Lleidatà, es
va donar suport a la celebració d’aquesta
festa del Sant Crist de Balaguer. Com en
altres ocasions va iniciar-se amb una missa a la Parròquia de Sant Ramon de Penyafort (Rambla de Catalunya – Rosselló),
oficiada aquest any pel propi rector de la
parròquia on es guarda una imatge del Sant
Crist molt semblant a la que es venera en
el Santuari de Balaguer.
L’esmentada celebració religiosa ve tenint lloc en aquella església des de just després d’acabada la guerra civil, és a dir, des
dels principis dels anys quaranta, a petició de balaguerins i devots del Sant Crist
que s’aplegaven enuna missa semblant a
l’actual el diumenge següent de quan se
celebra la festivitat a Balaguer, és a dir el 9
de novembre de cada any.

Un cop feta la celebració, a la Sala d’Actes
del Lleidatà i presentat pel Sr. J.M. Peguera, va tenir lloc el pregó de festa, a càrrec
de l’insigne balaguerí exconseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, professor de Dret Processal i de Dret Civil

de la Universitat de Barcelona, exdirector
de l’Assessoria Jurídica de Ferrocarrils de
Barcelona SA i de Transports de Barcelona
i actualment President de l’Acadèmia de
Jurisprudència i Legislació de Catalunya
Sr. Josep D. Guardia i Canela, que va parlar sobre “El Dret Civil a Catalunya, signe
d’identitat del nostre poble”. Va ser una
dissertació magnífica, i en una forma molt
didàctica, pròpia d’un magistral professor
de Dret Civil.
Seguidament un petit aperitiu, on tots els
assistents van poder dialogar, abraçarse i retrobar-se un any més, amb motiu
d’aquestes festes, que suposen un aplec de
noguerencs residents a Barcelona i rodalies.

En el restaurant del Centre ens vam ajuntar més de cinquanta persones, en un dinar
de “festa major” que va acabar amb unes
paraules dels Srs. Ferran Espuñes, Josep
Espar Ticó, Pere Rúbies, Jesús Escales,
President del nostre Centre Lleidatà i, per
finalitzar els parlaments, la cloenda del Sr.
Jordi Ignasi Vidal, Alcalde de Balaguer,
que va presidir tots els actes, des de l’inici
de la jornada, acompanyat del Sr. Joan Pla,

Regidor de Serveis Socials i Habitatge de
l’Ajuntament de Balaguer. A tots ells volem palesar el nostre agraïment perquè donen caliu i prestigi a aquesta tradició tan
balaguerina.
En acabar, el grup d’Acordions Terra Ferma ens va musicar unes cançons tradicionals i tots els assistents plegats vam acabar
la jornada enllaçant-nos les mans i cantant
“l’hora dels adéus”.
J.M. Peguera Marvà

Festes de Sant Crist de Balaguer (15·11·15)

El Sr. Peguera presentant la conferència. Al seu
costat, el ponent, Sr.Guardia.

ACTES LLEIDATANS A LA NOSTRA ENTITAT
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FESTES DEL SANT CRIST DE BALAGUER A BARCELONA - 2015

Festes de Sant Crist de Balaguer (15·11·15)

Festes de Sant Crist de Balaguer (15·11·15)

Festes de Sant Crist de Balaguer (15·11·15)

Festes de Sant Crist de Balaguer (15·11·15)
Públic assistent a la conferència

Festes de Sant Crist de Balaguer (15·11·15) El President del
CCLL, Sr. Escales, l’alcalde de Balaguer, Sr.Vidal i el Sr. Pla,
Regidor de Serveis Socials i Habitatge de l’Aj. de Balaguer

Festes de Sant Crist de Balaguer (15·11·15)

Festes de Sant Crist de Balaguer (15·11·15)

Festes de Sant Crist de Balaguer (15·11·15)

Festes de Sant Crist de Balaguer (15·11·15)

Vista general de la missa a l’església de St. Raimon de
Penyafort

Els Srs. Pla, Vidal, Guardia i Sr. Espar Ticó

La coral Terra Ferma, abans d’actuar a la missa

Vista d’alguns participants del dinar de germanor

Públic assistent a la conferència

El Sr. Guardia rebent l’obsequi de mans del President del
CCLL, Sr. Escales

El Sr.Espuñes dient unes paraules d’agraïment

ACTES LLEIDATANS A LA NOSTRA ENTITAT
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FESTES DEL SANT CRIST DE BALAGUER A BARCELONA - 2015

Festes de Sant Crist de Balaguer (15·11·15)

Festes de Sant Crist de Balaguer (15·11·15)

Festes de Sant Crist de Balaguer (15·11·15)

Festes de Sant Crist de Balaguer (15·11·15)

Festes de Sant Crist de Balaguer (15·11·15)

Festes de Sant Crist de Balaguer (15·11·15)

Vista d’alguns participants del dinar de germanor

Alguns participants del dinar de germanor

Festes de Sant Crist de Balaguer (15·11·15)
Grup d’acordionistes del CCLL, tocant

L’alcalde de Balaguer dient unes paraules

Alguns participants del dinar de germanor

Alguns participants del dinar de germanor

Dues de les acordionistes del CCLL,que van actuar després
del dinar

ACTES LLEIDATANS A LA NOSTRA ENTITAT
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PRESENTACIÓ CONSORCI SEGRE RIALB

Dimarts 3 de novembre de 2015

Presentació Consorci Segre Rialb (03·13·15)

Francisco Garcia, President del consorci Segre Rialb, Miquel Sala,
vicepresident, Mª Dolors Caelles, regidora de l’Ajuntament de Baronia i Núria
Solé, técnica de desenvolupament local

Presentació Consorci Segre Rialb (03·13·15)

Francisco Garcia, President del consorci Segre Rialb, Miquel Sala,
vicepresident, Mª Dolors Caelles, regidora de l’Ajuntament de Baronia i Núria
Solé, técnica de desenvolupament local

ACTES LLEIDATANS A LA NOSTRA ENTITAT
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FESTA ANUAL DELS “AMICS DE SOLSONA”

E

l passat 29 de novembre, els “Amics
de Solsona” vàrem celebrar la festa
anual, ho fem cada any el darrer diumenge de novembre. És una festa entranyable
que ajuda al retrobament dels oriünds de
Solsona i comarca que vivim a Barcelona.
Comencem amb una missa a la Parròquia
de Sant Agustí de Barcelona on tenim una
capella en honor a la nostra patrona la Verge del Claustre.

Hi col·labora des de fa uns 10 anys la Coral Terra Ferma amb els seus cants, plegats acabem cantant els goigs a la nostra
patrona.
Enguany, a més a més, ens van acompanyar: l’alcalde de Solsona, el president del
C.C.LL. i una bona colla de socis.

Els més “marxosos” acabem dinant al restaurant del C.C.LL., gaudint d’una llarga
sobretaula repassant vivències i records.

De fet, som els hereus de la “Germandat
de la Marededéu del Claustre” (patrona de
Solsona), entitat de caire mutualista, fundada l’any 1894 i dissolta administrativament l’any 1990.

L’any 1971 s’afegeix “Amics de Solsona”
al nom de la Germandat, la seu es fixa al
Centre Comarcal Lleidatà, amb l’aprovació
de la seva junta directiva.

Al llarg de 45 anys el C.C.LL. ha estat casa
nostra, fins fa poc lloc de reunió el primer
dijous de cada mes, i lloc habitual de celebració de la part lúdica de la nostra festa,
amb dinar i funció de teatre o varietats inclosa, durant molts anys sota la supervisió
del nostre estimat Josep Valls “Joe”, solsoní
de soca-rel,sempre recordat com a incansable dinamitzador artístic del “Centre”.
Cal dir que patim el canvi generacional
com quasi totes les organitzacions d’aquest
caire; avui dia la gent jove té altres motivacions per mobilitzar-se, haurem de cercar
què cal fer per rejovenir i fer mes nombrós
el nostre col·lectiu, ens envellim i cal saba
nova!
Agraïm de tot cor la bona acollida que
hem rebut, en tot aquest temps, per part
del Centre Comarcal Lleidatà i de les seves juntes directives, sempre disposades a
col·laborar i a ajudar en les nostres modestes activitats.

Us desitgem a tots un Bon Nadal i salut per
al 2016.

Cordialment,
La junta dels Amics de Solsona
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ACTIVITATS CULTURALS
OCTUBRE-DESEMBRE 2015
OCTUBRE 2015
Dia 2
Sessions Descoberta Lectora
Passejades literàries: “L’encís de les històries i
dels seus personatges”, per Joana-Alba Cercós.
Tema: “Pilar Prim, de Narcís Oller”.
Dia 6
Grup Claror
Tertúlia: “Catalunya, on vas?”
Presentació i tastet: Productes Aspres
El president de les ASPRES (Associació
d’empresaris i comerciants de la Noguera Alta)
del Montsec, el Sr. Jaume León Andrés, ens
presentà 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 7
Trobada Amics de Mallorca
El primer dimecres de cada mes, trobada i
xerrada dels Amics de Mallorca.

Dia 11
Actuació musical
Concurs musical, “Juguem a casa”

Dia 19
Conferència
“Bloc Testamentari”
Ponent: Enric Peidró, advocat.
S’explicaren de forma simplificada els
documents bàsics en la part
final de la nostra vida.
Presentació a càrrec de Montse Ventura.
Benvinguda a càrrec del president del CCLL,
Jesús Escales.

Dia 13
Grup Claror
Tertúlia: «Immigrants i refugiats»

Dia 20
Grup Claror
Tertúlia:“Desglaç polar”

Conferència
“El nostre Univers més proper”
Ponent: Jaume Roca Baldrés. Enginyer tècnic i
expert en el Sistema Solar. S’explicà el Sistema
Solar fent un símil a una comunitat de veïns
perquè fos el més intel·ligible possible.
Presentació a càrrec del president del CCLL,
Jesús Escales.

Parlem de salut?
“Com millorar l’autoestima”
Ponent: Rosalina Sicart, psicoanalista i
pedagoga.

Dia 8
Conferència
“Veritats i mentides de l’onze de setembre”
Ponent: Josep Mª Vilarrúbia Estrany. Presentació
a càrrec de la vicepresidenta i responsable de
cultura del CCLL, Joana Novau.

Dia 15
Presentació llibre
“L’Adn sobirà del poble català”
Autor: Santiago Suñol. Presentació a càrrec de
la vicepresidenta i responsable de cultura del
CCLL,Joana Novau.

Dia 25
Teatre
“Guaperas”
Autor: Carles Alverola.
A càrrec del grup de teatre: KMAKU.
Direcció: Xavier Gonzalez.
Coordinació: Josep Carles i Pere Basté.
Dia 27
Grup Claror
Tertúlia: «Colonització futura: l’alimentació»
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Conferència
“Cristianisme i modernitat”
Ponent: Pere Lluís Font, teòleg.
Presentació a càrrec del president del CCLL, Jesús
Escales. Aprofitant la conferència del Sr. Pere Lluís
Font, i creient prou rellevant aquest acte acadèmic,
va quedar inaugurat el curs 2015-2016 del Centre
Lleidatà.
Dia 29
Presentació de la revista cultural, “Mirmanda”
Els Amics de la Bressola amb la col·laboració dels
Amics de Prada, presentaren la revista cultural
nascuda a la Catalunya Nord, MIRMANDA, a
càrrec de Geoffroy Lourdou, de l’equip redactor de
la revista.
Inauguració de l’acte per la vicepresidenta dels
Amics de la Bressola, Elisenda Puig.
Benvinguda i salutació a càrrec del president del
CCLL, Jesús Escales.
En finalitzar l’acte, hi va haver un tastet de vins del
Rosselló.
Dia 31
Berenar / Castanyada amb Ball Celebració de la
castanyada al Centre Lleidatà amb berenar i ball.

NOVEMBRE 2015
Dia 3
Grup Claror Tertúlia: “President Mas”.
Presentació Consorci Segre-Rialb Descobreix el
Segre Rialb, el “país recuperat”. Propostes de caps
de setmana a la nostra terra, el sud de l’Alt Urgell i
el nord-est de la Noguera. Presentació a càrrec del
president del Consorci, Francisco Garcia i Cañadas
i la tècnica de desenvolupament local, Núria Solé.
Benvinguda del president del CCLL, Jesús Escales.
Dia 4
Trobada Amics de Mallorca
El primer dimecres de cada mes, trobada i xerrada
dels Amics de Mallorca.
Dia 6
Sessions descoberta lectora. Passejades literàries:
“L’encís de les històries i dels seus personatges”,
per Joana-Alba Cercós.
Tema: “Vida privada de Josep Mª de Sagarra”.
Racó poètic dels divendres
“Busco paraules i escric lluna” Recital
poeticomusical coordinat pel poeta Eduard Miró.
Presentació a càrrec de Marta Pérez i Eduard Miró.
Dia 8
Actuació musical
Actuació del grup d’havaneres Els Taurons

Dia 10
Grup Claror
Tertúlia: “Noves i velles malalties”.
Conferència
“Preparem el Nadal amb l’àvia Remei”
Ponent: Remei Ribas, mestressa de casa, tertuliana
de La Riera, en el programa de TV3 “Divendres”.
Benvinguda del Sr. Amadeu Aixut,membre de la
Junta de Govern del CCLL.
La Remei Ribas va ser també l’encarregada
d’inaugurar la programació de la Bona Taula,
associació col·laboradora del CCLL.En finalitzar
l’acte, hi va haver un tastet.
Dia 15
Celebració de la festa del Sant Crist de Balaguer a
Barcelona
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. JOSEP D.
GUARDIA CANELA, President de l’Acadèmia de
Jurisprudència i Legislació de Catalunya, sobre el
tema: El Dret Civil a Catalunya, signe d’identitat
del nostre poble
13.30 h - Aperitiu per a tothom
14.00 h - Dinar de Germanor al CCLL
16.00 h – Actuació dels acordionistes del CCLL,
coordinats per Miriam Valls.
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Dia 17
Grup Claror
Tertúlia: “Energies noves, velles i/o perilloses”.

Dia 24
Grup Claror
Tertúlia: “L’acumulació dels capitals”.

Parlem de salut?
“Tensió mandibular, cervicals, síndrome de
Ménière, acúfens, bruxisme…diferents expressions
d’un mateix problema”
Ponent: Josep Mª Charles, fisioterapeuta acupuntor
i terapeuta de shiatsu.

Dia 27
Visita culutral a la Comarca de La Selva

Dia 19
Presentació llibre
“El mirall del Ventolau”
Autor: Josep de Moner.
Presentació a càrrec de la vicepresidenta i
responsable de cultura del CCLL, Joana Novau.

Dia 29
Trobada Amics de Solsona
Teatre
“Criatures”
Autor: Diversos autors.
Direcció: Jordi Corrins i Dolors Camprubí.
A càrrec: Grup de teatre Les Corts.
Coordinació: Josep Carles i Pere Basté.

Inici del 23è Campionat Obert de Botifarra

DESEMBRE 2015

Dia 20
Racó poètic dels divendres
Un bon grapat de poetes que han publicat a
Témenos Edicions es reuniren per llegir versos i
compartir el camí que, entre tots, s’ha anat fent
possible.
Presentaren l’acte el poeta i filòleg Eduard Miró i
Carles Cervelló, poeta i editor de Témenos. Hi va
haver una intervenció musical.

Dia 1
Grup Claror
Tertúlia: “Pacte o eleccions”.

Dia 22
Dinar amb ball

Dia 2
Trobada Amics de Mallorca
El primer dimecres de cada mes, trobada i xerrada
dels Amics de Mallorca.

Dia 4
Sessions descoberta lectora. Passejades literàries:
“L’encís de les històries i dels seus personatges”,
per Joana-Alba Cercós.
Tema: “La poesia de Joan Salvat Papasseit”
Dia 11
Racó poètic dels divendres
El professor de lingüística Ramon Ripoll i Arcarons
presenta la poeta i rapsoda Anna Mª Vintró Robert.
Dia 13
Dinar de Prenadal, amb cantada de la Coral Terra
Ferma
Actuació musical: “Aquesta cara em sona”
Dia 14
Conferència
“Viure i conviure amb la discapacitat al Nepal”.
Ponent: Aina Barca
Presentació a càrrec de Montse Ventura
Benvinguda i salutació del President del CCLL,
J.Escales.
Dia 15
Grup Claror
Tertúlia: “Noves i/o velles malalties”
Parlem de salut?
“Reflexions entorn a les vacunes”.
Professional: Pedro Ródenas, metge naturista.
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Dia 16
Concert de Nadal a l’Auditori
La Coral Terra Ferma actuarà a l’Auditori amb
motiu de la celebració de les Festes de Nadal de
l’Ajuntament de Barcelona.
Per aconseguir invitacions, truqueu al
93 566 65 43, del 9 a l’11 de desembre de 10 a
13:30h.
Conferència
“Banc dels aliments: Objectius i funcionament”
Ponent: Sr. Eduard Arruga, President de la
Fundació Banc dels Aliments i Vicepresident del
CEES.
Presentació a càrrec, Sr. Ignasi Farreres, polític
(exconseller de Treball), i economista.
Benvinguda i salutació del President del CCLL,
J.Escales.
Dia 17
Presentació llibre
“Les paraules i els dies”
Autor: Jordi Mir
Presentació a càrrec de Jaume Comelles, periodista
i escriptor.
Benvinguda i salutació de la responsable de cultura
i vicepresidenta del CCLL, Joana Novau.
Dia 18
Racó poètic dels divendres
Roda de poesia oberta a tothom.
Temàtica: Nadalenques.

Dia 22
Grup Claror
Tertúlia: “Convé controlar internet?”
Dia 29
Grup Claror
Tertúlia: “Quina Europa tenim? Quina Europa
volem?”
Dia 31
Revetlla de cap d’any
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RACÓ POÈTIC DELS DIVENDRES

D

ins del bloc de Cultura volem fer especial
esment de les activitats relacionades
amb la POESIA al RACÓ POÈTIC DELS
DIVENDRES (abans Cafè dels Dissabtes),
amb assistència d’un públic molt fidel.
NOVEMBRE 2015

DESEMBRE 2015

Dia 6
“Busco paraules i escric lluna”: Recital
poeticomusical coordinat pel poeta Eduard Miró.
Presentació a càrrec de Marta Pérez i Eduard
Miró.

Dia 11
El professor de lingüística Ramon Ripoll i
Arcarons va presentar la poeta i rapsoda Anna
Mª Vintró Robert.

Dia 20
Un bon grapat de poetes que han publicat a
Témenos Edicions es van reunir per llegir versos
i compartir el camí que, entre tots, s’ha anat fent
possible.
Van presentar l’acte el poeta i filòleg Eduard
Miró i Carles Cervelló, poeta i editor de
Témenos.
Hi va haver una intervenció musical.

Dia 18
Roda de poesia oberta a tothom.
Temàtica: Nadalenques.
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Vista general de l’acte. (06·11·15)

L’Eduard Miró, coordinador del racó poètic
el mes de novembre, acompanyat dels poetes.
Al seu costat, la Marta Pérez, encarregada de
presentar l’acte també. (06·11·15)

Públic assistent a l’acte. (06·11·15)

Alguns dels poetes recitant poemes.

Públic assistent a l’acte. (22·11·15)

Públic assistent a l’acte. (22·11·15)

L’Eduard Miró i alguns poetes que han
publicat a Témenos Edicions. (22·11·15)

Públic assistent a l’acte. (11·12·15)

Alguns participants de la roda de poesia
oberta. (18·12·15)

(06·11·15)

Un bon grapat de poetes que han publicat a
Témenos Edicions es reuniran per llegir versos i
compartir el camí que, entre tots, s’ha anat fent
possible. Presentaran l’acte el poeta i filòleg
Eduard Miró i Carles Cervelló, poeta i editor de
Témenos. Hi haurà una intervenció musical.

Ramon Ripoll i la poeta i rapsoda Anna Mª
Vintró..(11·12·15)
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Veritats i mentides de l’11 de setembre. (08·10·15) La

El nostre univers més proper. (13·10·15) El President del
CCLL,Jesús Escales, amb el ponent, Jaume Roca Baldrés.

Vista general de la conferència.

Bloc Testamentari (19·10·15) El President del CCLL, Jesús
Escales, Montse Ventura, Enric Peidró, advocat i conferenciant i
Jaume Torrents.

Bloc Testamentari (19·10·15)

Bloc Testamentari (19·10·15)

Preparem el Nadal amb l’àvia Remei (10·11·15) El Secretari del
Club dela Bona Taula i la conferenciant, Remei Ribas.

Preparem el Nadal amb l’àvia Remei (10·11·15) El comptador
de la Junta de Govern, Amadeu Aixut, i el president del Club de la
Bona Taula, Raimon Pérez.

Preparem el Nadal amb l’àvia Remei (10·11·15)

vicepresidenta Joana Novau, presentant la conferència amb el
ponent, Josep Maria Vilarrúbia Estany.

Públic assistent a la conferència.

El nostre univers més proper. (13·10·15)

Públic assistent a la conferència.

Vista general de la conferència.
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Viure i conviure amb la discapacitat al Nepal. (14·12·15)

Vista general de la conferència quan s’estava reproduint un vídeo
informatiu.

Viure i conviure amb la discapacitat al Nepal. (14·12·15)

Públic assistent a l’acte.

Viure i conviure amb la discapacitat al Nepal. (14·12·15) El
president J.Escales, el President de l’Ass. de jubilats, pensionistes
i exempleats de La Caixa, Jaume Torrents, la presidenta, Montse
Ventura i l’Aina Barca ponent de la conferència.

PRESENTACIÓ DE LLIBRES / REVISTES
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Presentació del llibre L’Aden sobirà del poble català, de
Santiago Suñol (15·10·15) L’autor del llibre, Santiago Suñol.

Presentació del llibre L’Aden sobirà del poble català, de
Santiago Suñol (15·10·15) Vista general de l’acte.

Presentació de la revista cultural, “Mirmanda” (29·10·15)

Presentació de la revista cultural, “Mirmanda” (29·10·15)

Presentació de la revista cultural, “Mirmanda” (29·10·15)

Presentació del llibre El mirall del Ventolau de Josep de
Moner (19·11·15) L’autor del llibre, Josep de Moner.

Presentació del llibre Les paraules i els dies de Jordi Mir

Presentació del llibre Les paraules i els dies de Jordi Mir

Públic assistent a l’acte.

(17·12·15) Joana Novau, vicepresidenta del CCLL, presentant l’acte.
A la seva esquerre, l’autor del llibre, Jordi Mir..

Públic assistent a l’acte.

(17·12·15) Públic assistent.

Joana Novau, Aleix Andreu, Goeffroy Lourdou, del col·lectiu de
Mirmanda i Oscar Jané codirector del col·lectiu Mirmanda.

VISITES CULTURALS
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LA SELVA
Divendres 27 de novembre de 2015

Visita al Museu Trias, al Parc de Sant Salvador (Sta.Coloma de Farners) i dinar al restaurant Les Farreres
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ASSOCIACIONS COL·LABORADORES

ASSOCIACIONS COL·LABORADORES DEL CENTRE
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CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA
Carta d’un dels executors del general
Josep Moragues

R

ta que fue de Dalmau â ser ahorcado. Cuyas sentencias se executaron el dia 27 por
la tarde, despues de haverles hecho pasar
por los tormentos, no obstante cuyo rigor
no quisieron confesar nada en Cabeza de
los socios, y Cómplices en el delicto.

Transcripció aproximada del text:

Versió en català:

elat de l‘execució d‘en Josep Moragues. El signant de la Carta, en Gregori Matas i Pujol, que era un dels cinc
ministres de la Junta Interina de Catalunya que governava abans del Decret de la
Nova Planta, i la carta està adreçada a Manuel Vadillo, que era una mena de primer
ministre de Felip V.
Señor: En consequencia de lo que el correo
pasado participé a xxx. Sobre la Prisión de
Moragas, y demás Compañeros, dire â V.S.
que el dia 26 se sentenció al primero â ser
arrastrado vivo por las Calles por un Cavallo, Degollado, y hecho quartos, puesta su
Cabeza en una jaula encima de la Puerta
del mar con este rotulo: Josephus Moragas, ob perpetrarum reiterate rebelionis
Scelus, bis regis Clemencia abusus, tertio
tandem Justitiam perichtatus, et expertus;
a Jayme Roca als Jaumichs â ser ahorcado,
y puesta su Cabeza en una Jaula â la Plaza
de los traydores, Y a Pablo Massip trompe-

Se van actuando, y substanciando los Processos de los otros, haviendo sido Grande
el terror que aquellas sentencias han Imprimido en los corazones de los más obstinados, …..

Senyor: En conseqüència del que el correu
passat vaig participar a xxx. Sobre la presó de Moragas, i demés companys, diré a
V.S. que el dia 26 es va sentenciar el primer a ser arrossegat viu pels carrers per
un cavall, degollat, i esquarterat, posat el
seu cap en una gàbia damunt de la Porta
del Mar amb aquest rètol: Josephus Moragas, ob perpetrarum reiterate rebelionis Scelus, bis regis Clemencia abusus,
tertio tandem Justitiam perichtatus, et
expertus; a Jaume Roca als Jaumichs a
ser penjat, i posat el seu cap en una gàbia
al lloc dels traïdors. I a Pau Massip trom-

peta que fou de Dalmau a ser penjat. Les
sentències s’executaren el dia 27 a la tarda, després d’haver-los fet passar pels turments, malgrat el seu rigor no varen voler
confessar res en cap dels socis, i còmplices
en el delicte.

Es van actuant, i substanciant els processos dels altres, havent estat gran el terror
que aquelles sentències han marcat en les
cors dels més obstinats, …..

Nota: Les sigles V.S.I., son la abreviació de “Vuestra Señoría Ilustrísima”.
Documentació aportada per en Josep Catà i n’Antoni Muñoz, autors del llibre:Repressió borbònica i resistència catalana (1714-1736)

President del Cercle Català d’Història.
Joaquim Ullan Martorell www.cch.cat
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CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA
BONES FESTES DE NADAL !

Des del Cercle Català d’Història desitgem als
lectors del butlletí del Centre Comarcal Lleidatà
que passin en companyia dels seus familiars i estimats unes bones Festes de Nadal i un millor i molt
pròsper Any Nou 2016.
www.cch.cat

El significat de les festes de Nadal i les solemnitats de les festes anyals

“

En aquests dies de festa, recordem
potser amb nostàlgia aquells moments quan érem petits en què el caliu de
les festes de Nadal al costat dels nostres
pares, dels germans o dels amics ens escalfaven el cor i ens feien esperar impacients l’acabament de l’escola i l’arribada
d’aquests dies de Nadal i Reis. Uns dies
on els riures, l’alegria, les cançons i la
música envaïen el nostre entorn i omplien
d’il·lusió aquelles festes.
En aquells dies en què una generalitzada
modesta i de vegades precària economia familiar era la companya amb la qual convivíem durant tot l’any, aquests dies- tal com

aquests que estem passant- gaudien d’un
extraordinari regal: Potser hi tenia a veure
la màgia de les festes o potser- tal com jo
penso- la màgia dels nostres pares que amb
el seu amor i tendresa convertien els canelons o el pollastre de pagès en l’àpat més
deliciós i esperat de tot l’any, regat de bon
ví de pagès i torrons artesans de Ca la Maria, una veïna amiga... Per bé que per força
no es podia aspirar a plats cars i sibarites,
l’abundància a la taula de coses senzilles
fa que el menjar i les festes que tots recordem d’anys ençà, em transporti amb un
somriure al cor, al record i al profund sentiment d’una gran alegria i felicitat compartida, i que aquest record que d’’aquells
moments tinc no vulgui desaparèixer per
res del món. Us puc ben assegurar que els
àpats més luxosos de què he gaudit han
estat aquells moments deliciosos passats
al costat dels riures dels meus pares i dels
meus avis, i de ben segur que si tots girem la mirada cap al passat, podem recordar amb alegria algun d’aquests instants o
fins i tot amb els ulls tancats, ens permetin rememorar i reviure l’emoció d’aquell
moment en què obríem exaltats els regals

que els Reis de l’Orient ens havíen portat, i
com dins les llars, ja fossin modestes o benestants, l’estatus no feia diferència en allò
de més cabdal: L’il·lusió per les coses senzilles, per les celebracions, les trobades,
les rialles i el caliu de les festes de Nadal.”

Per tal com les festes han format part sempre de les nostres vides i tradicions, volem
transcriure un paràgraf del magnífic treball de la Carme Batlle i la Teresa Vinyoles, de Rafael Dalmau Editor-“Mirada a
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la Barcelona medieval des de les finestres
gòtiques”on a les seves pàgines 80 i 81 ens
expliquen com:

...”Les solemnitats anyals es consideraven
dies de retrobament familiar, de manera
que es pot afirmar que una persona era ciutadà d’un indret determinat, perquè era on
anava a passar les festes anyals. S’insiteix
sovint en aquest fet; així quan, durant el
segle XV, els consellers volen saber si algú
es pot considerar ciutadà barceloní, pregunten als veïns on passen les festes anyals. En una informació de l’any 1407 es fa
saber que un vidrier, que tenia el seu forn
a Bigues, es podia considerar ciutadà de
Barcelona perquè totes festes anyals se’n
ve a tenir festes ab sa muller e sos infants
a Barcelona.L’any següent, s’afirma d’un
home de Sant Joan Despí que vivia part de
l’any a Barcelona, i en especial totes les
quatre festes anyals, per això era tingut per
ciutadà[1]. Com diu la dita per Pasqua i
per Nadal, cada ovella al seu corral.

Entre totes les festivitats anyals, les que
arrelaren amb més força foren les de Nadal,
celebració del solstici d’hivern. Els primers cristians no celebraven el Nadal, per-

què la festa de la redempció era la Pasqua.
Fou després, quan el cristianisme esdevingué religió oficial, que va assimilar la festa
ancestral i va cristianitzar, entre d’altres,

la vella celebració agrària d’hivern; Roma
culminava les celebracions amb la festa
urbana de l’any nou, dia de l’elecció dels
nous cònsols.

A Catalunya, sabem que ja al segle XIII estava ben establerta la festa de Nadal i se celebrava amb àpats extraordinaris, però fent
sempre referència al naixement de Crist.
Amb la intenció d’acabar amb les restes de

paganisme que les festes d’hivern portaven incorporades, s’anava imposant el calendari cristià, i a partir del 1350 per ordre
del rei Pere el Cerimoniós es feia coincidir
el dia de Nadal amb el canvi de l’any. De
tota manera mai es va poder desarrelar la
solemnitat de Cap d’Any, que es continuava celebrant tal com es veu en els documents de les pròpies autoritats municipals,
que canviaven l’any per Nadal, però que
celebraven la diada anomenada popularment Ninou amb una cavalcada per la ciutat. També cavalcaven pel solstici d’estiu,
el matí de sant Joan.

[...] - i ens especifiquen a la pàgina 84: ...”
La litúrgia nadalenca incorporava el cant
de la Sibil·la, que documentem a Ripoll
des del segle X i que és viu encara avui; la
sibil·la Cassandra entrava al temple personificada per un infant, que , vestit de dona,
amb veu molt aguda cantava un text profètic inspirat en sant Agustí[2]. La Sibil·la
apareixia amb una espasa a la mà i cantava la seva cançó, que ressonava per tot
el temple; llavors amb l’espasa tallava els
enfilalls de neules que guarnien el temple
la nit de Nadal i les neules s’escampaven
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per terra amb gran alegria de la mainada i
també dels grans.

[...] La litúrgia de Nadal incorpora nombrosos elements populars: cançons de bressol, danses de pastors, cants antics nascuts
de la cultura del poble. Trobem una nadala medieval que no és més que una vella
cançó de bressol que encara ha arribat viva
fins a nosaltres. Entre les estrofes que es
recullen en un cançoner del mateix segle
hi ha les següents:
Ara, mon fill, no ploreu
si no no us daré mametes,
car als infants ploradors
dóna’ls hom correjadetes.
La ball,ball, ball manetes, toca manetes,
toca-es tu que les tens boniquetes.
Mon fill Josep és vingut
e ha-us aportades joquinetes,
e al caperó torrons
e a la falda avellanetes
La ball ball...

[3]Amb aquestes reflexions i aquesta mirada cap als nostres costums de la celebració del Nadal, potser val la pena aturar-nos
per uns instants per mirar com celebraven
les festes els nostres avantpassats i per què
no, per recuperar i celebrar en la mesura
que puguem aquells petits costums i tradicions, que potser desconeixem o potser
oblidem per trobar-nos immersos en un
ritme de vida que pretenem potser- massa
benestant- i que en canvi ens allunya del
caliu i de la senzillesa del veritable esperit
del Nadal.
Notes:

[1]AHCB, Informacions de ciutadania 1.

[2]Josep BAUCELLS, El cant de la Sibil·la
a la catedral de Barcelona

[3]Josep ROMEU, Les nadales tradicionals, núm 7
Cap de Recerca Cercle Català d’Història.
Eva Sans www.cch.cat
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AMICS DE LA BRESSOLA
CELEBREM ELS 40 ANYS DE LA
BRESSOLA!

E

nguany La Bressola fa 40 anys, una
efemèride molt important i que des
dels Amics de la Bressola creiem que hem
d’aprofitar per celebrar-ho de forma molt
especial. A tall d’humor, si féssim una comparació amb una persona que fa 40 anys,
podríem dir que La Bressola és una entitat “quarantina”, i qui més qui menys quan
arriba als 40 se li fa una festa d’aniversari
un xic més especial.

Aquests 40 anys no han sigut fàcils, al contrari, han estat plens d’adversitats de tot tipus, polítiques, econòmiques, socials, etc,
però de mica en mica La Bressola s’ha anat
obrint pas i ha anat creixent, i la prova és
que en aquest moment gairebé escolaritzem
un miler de nens i nenes nord-catalans. Però
no solament això, sinó que La Bressola representa una de les principals entitats en defensa de la catalanitat a la Catalunya Nord.
Diguem-ho al revés, en aquest moment algú
s’imagina la Catalunya Nord sense La Bressola? La resposta és no!

40 anys volen dir moltes coses, vol dir un
projecte molt seriós en defensa de la identitat i de la llengua catalanes mitjançant
l’educació allà on fa més falta, però formant part activa d’un projecte molt més
gran que abraça tots els Països Catalans.
També vol dir molt i molt d’esforç per part
de tots els equips que al llarg d’aquests 40
anys han treballat dia sí dia també a totes
les escoles, moltes vegades en condicions
realment difícils, i aconseguint que la immersió lingüística sigui una realitat dins
d’unes escoles que són sinònim de qualitat
educativa.
Però sobretot La Bressola és un projecte
de país, i així ho han entès durant aquests
40 anys milers i milers de persones i entitats, centenars d’ajuntaments, diputacions
i governs d’arreu de tots els territoris de
parla catalana, els quals han contribuït decisivament, especialment en els moments
més difícils, que La Bressola superés totes
les adversitats fins al dia d’avui.
Ara és el moment de donar les gràcies a
tothom que durant aquests 40 anys ha ajudat a consolidar i fer créixer La Bressola,
i volem aprofitar l’avinentesa per agrair al

Centre Comarcal Lleidatà que un dia ens
obris la porta i que hagi fet realitat el fet
que casa seva és casa nostra, per tant, amics
i amigues del centre lleidatà, només demanar-vos que seguiu fent-nos confiança per
poder continuar gaudint del vostre suport.
Moltes felicitats Bressola!

President dels Amics de la Bressola
Aleix Andreu
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INTEGRAL MÈDIC. PARLEM DE SALUT?
PARLEM DE SALUT, TARDOR

A

l principi de la tardor vam posar en
marxa el tercer cicle de xerrades
“Parlem de salut”al qual tots vostès estan convidats el tercer dimarts de cada mes
a les 18.30h. El “Parlem de salut”és fruit
de la col·laboració entre el Centre Comarcal Lleidatà i Integral, Centre Mèdic i de
Salut.
A nosaltres, l’equip de professionals
d’Integral, Centre Mèdic i de Salut, ens
agrada l’intercanvi viu i directe amb vostès. Quan preparem les xerrades, ens encoratja sentir l’interès i la bona acollida que
ens varen atorgar les temporades passades
i agraïm l’oportunitat de tornar a compartir
amb vostès la nostra manera d’entendre la
relació entre salut i malaltia.

La xerrada del mes d’octubre la vaig fer
jo mateixa, Rosalina Sicart, psicoanalista
i pedagoga, el tema era “Com millorar
l’Autoestima”. Vam tenir ocasió de compartir el que cadascú entenia per autoestima en base a la pròpia experiència i tot

estirant el fil, vam anar descabdellant com
millorar-la. Algunes persones van expressar la tendència a posar-se en segon lloc i
deixar fer a l’altra persona. Se’ls va mostrar que no era una bona manera de millorar
l’autoestima perquè més aviat els la baixava, al quedar les seves il·lusions o necessitats al marge. També es va fer palès, per
part de l’experiència d’aquestes persones,
que per ocupar el primer lloc calia proposar-s’ho de valent per trencar el costum de
no fer-se presents. Una persona manifestava que li havia servit ubicar-se en una actitud en la qual expressava “jo també vull
formar part a l’hora de decidir..., de fer...,
de pensar...” el que sigui. Aquesta manera
de situar-se en segon pla, és a dir, de tenir
excessivament en compte les altres persones, es va contrastar amb la de les persones
que se situen en l’altre extrem“jo hi sóc,
peti qui peti”, és a dir, no tenir en compte
els altres.
D’aquesta manera la xerrada va donar lloc
a compartir diferents formes de relacionarse amb l’autoestima i, sobretot, dels efectes que se’n derivaven, ja que donen la clau
per saber com millorar-la.

El mes de novembre va tenir lloc la xerrada
que portava per títol, Tensió mandibular,
cefalees, acúfens, vertígens, cervicàlgia,
síndrome de Meniérè,... Diferents expressions d’un mateix problema. A càrrec d’en Josep M. Charles, dipl. en fisioteràpia i acupuntor. Es tractava d’explicar
la relació que hi ha entre tots aquests símptomes que, malgrat que són diferents, tenen
una arrel comuna. Es va fer una exposició
des de la visió de la Medicina Tradicional
Xinesa i des de la Fisioteràpia, per intentar
donar a entendre quins són els mecanismes
que porten que cada cop hi hagi més consultes d’aquest tipus i com es pot abordar
un tractament amb èxit tenint una visió interdisciplinar amb diferents professionals.
La xerrada va ser acollida de forma molt
grata per part dels assistents, on la seva
participació amb diferents preguntes va
fer que fos més dinàmica i entretinguda.
Sobretot els va interessar molt el fet que
el pacient que presenta aquests tipus de
símptomes fos una part activa per a la resolució o millora del problema.
A l’hora d’escriure aquest text encara no
s’ha celebrat la xerrada del desembre i
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quan vostès el tinguin a les mans ja s’haurà
fet, no obstant la cito: Reflexions entorn
les vacunes a càrrec de Pedro Ródenas,
metge naturista (15/12/2015, 18.30h.). Espero que hi hagin pogut participar i s’hagi
creat un debat interessant entorn a un tema
tan actual.

Un cop passades les Festes Nadalenques
estrenarem l’any 2016!!! Estarem a ple
l’hivern en el qual hi haurà les següents
xerrades: el dimarts 19 de gener, 18.30h.:
Medicina Integrativa al Balneari Caldes
de Boí. Experiències de cures integrals
al càncer de mama a càrrec dels professionals d’integral participants del programa, la M. Dolors Pallarès, psicòloga, en
Pedro Ródenas, metge naturista... Es tracta
de donar a conèixer aquest servei perquè
precisament es duu a terme a les terres de
Lleida. El dimarts 18 de febrer, 18.30h:
Homeopatia específica i eficaç per al sistema immunitari: bioimmunologia a càrrec de Eulàlia Torrelles, metgessa homeòpata. La bioimmunologia dóna alternatives
de tractament a síndromes del sistema immunitari que fins fa poc no en tenien. Tancarem el trimestre el dimarts 16 de febrer,

18.30h.: Dieta, prevenció i càncer a càrrec de Brisa del Amo, metgessa naturista
que tractarà la dieta com a alternativa de
prevenció d’aquesta malaltia.

El “Parlem de salut” segueix fins al mes
de juny però, com que hores d’ara és molt
lluny, les anunciaré al proper Butlletí. Ara,
només em queda encoratjar-los a participar de quantes més xerrades millor per
compartir experiències i coneixements.
Coordinadora de “Parlem de salut?”
Integral, centre mèdic i de salut
Rosalina Sicart
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Com millorar l’autoestima (20·10·15)

Com millorar l’autoestima (20·10·15)

Com millorar l’autoestima (20·10·15)

Com millorar l’autoestima (20·10·15)

Tensió mandibular... (17·11·15)

Tensió mandibular... (17·11·15)

Tensió mandibular... (17·11·15)

Tensió mandibular... (17·11·15)

Públic assistent a l’acte.

En Josep Mª Charles donant la conferència.

Reflexions entorn a les vacunes (15·12·15)

El professional, Pedro Ródenas en un moment de
la conferència.

Vista general de la xerrada.

En Josep Mª Charles donant la conferència.

Vista general de la xerrada.

Públic assistent a l’acte.

La Rosalina Sicart, en primer pla.

Vista general de la xerrada.
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EL CLUB DE LA BONA TAULA

B

envolguts amics,

Amb motiu de l’inici del curs 2015/16,
com a President del CLUB DE LA BONA
TAULA (el CLUB), em plau tornar a posarme en contacte amb tots vosaltres per fervos saber quelcom més de la programació
d’activitats ja realitzades aquest trimestre i
les que ens resten per acabar-lo, dins de les
XVIII Jornades sobre temes de Gastronomia i Hostaleria.
El dimarts, 20 i dimecres, 21 d’Octubre
vam fer una sortida tècnicocultural de dos
dies visitant el Celler La Vinyeta, el Museu del Castell de Peralada i el Teatre Museu Dalí, fent nit a l’hotel Bon Retorn de
Figueres.
El dijous, 29 d’Octubre va tenir lloc
l’activitat Cuines del Món al Restaurant
Au Port de la Lune (cuina francesa), de
Barcelona.

Ja al mes de novembre, tal com havíem
acordat ambdues Juntes, es va fer el dia 10
la nostra presentació al CENTRE COMARCAL LLEIDATÀ (el CENTRE), amb la xerrada “Preparem el Nadal amb l’Àvia Remei”

a càrrec de Remei Ribas, que per cert va
ser un èxit, ja que es va omplir la sala amb
gairebé 100 persones; en acabar la conferència es va sortejar entre els assistents
un llibre de cuina de l’Àvia Remei, dedicat per ella, servint-se després un generós
pica-pica per compte del Club.

En el mateix mes es va anar a dinar, dins
del cicle trimestral Zones d’Espanya, al
Restaurant La Pomarada (asturià) on es va
poder degustar el menjar típic de la regió,
incloent-hi -com no podia ser d’altra manera- la corresponent fabada.

Ja a les acaballes de novembre es va programar un itinerari sota el nom de Pregàries i
convents. El Raval, que ens va portar -de la
mà d’AdaptamBCN- a conèixer amb detall
una època i un territori crucials en la història de Barcelona; acabada la visita vàrem
dinar a la Fàbrica Moritz Barcelona.

Per al proper trimestre -gener / febrer /
març 2016-, el CLUB té previst realitzar en
el CENTRE una xerrada sobre la “Xocolata. Origen, varietats...” que serà impartida
per Guillermo Cortés, mestre de l’obrador
de Parami (orxateria La Valenciana), on

es podran degustar tipus de xocolata diferents. Serà el 9 de febrer (dimarts, a les 18
hores).

També s’ha previst fer una sortida de dos
dies per la Conca de Barberà, on visitarem
Montblanc, farem la calçotada, coneixerem el celler Vins de Pedra, ens allotjarem
a Poblet, visitarem les coves de l’Espluga
de Francolí i el Monestir de Vallbona de les
Monges, per acabar amb un dinar a Santa
Coloma de Queralt.
El 5 de febrer, i amb motiu de la celebració de Santa Àgata, tal com és tradicional
al Club, farem el Sopar de les Senyores,
dedicat a totes les nostres sòcies i amigues que hi vulguin participar. Després del
sopar té lloc l’elecció de l’Alcaldessa de
l’Any entre totes les assistents i es lliura un
obsequi a totes les dones (els homes només
s’ho miren, però també sopen).

Hi haurà també una jornada de Cuines
del Món (cuina Kosher) i una de Zones
d’Espanya (Aragó). Tan aviat estigui tancada la programació del trimestre ho farem
saber al CENTRE COMARCAL LLEIDATÀ
per tal que qui hi estigui interessat pugui
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participar de les nostres activitats. Ja sabeu
que els socis del CENTRE teniu les mateixes condicions que els del CLUB.

Per finalitzar, vull aprofitar per tornar a
donar les gràcies en nom del CLUB per
l’acollida que ens heu dispensat i estic
segur que junts, amb vosaltres, podrem
gaudir d’una relació profitosa per a les
dues parts; i agrair també la bona sintonia
que hem trobat amb totes les persones del
CENTRE amb qui hem tingut l’ocasió de
coincidir.
Fins a la propera!

President del Club de la Bona Taula
Raimon Pérez Ardevines
Tel. 93 531 38 75
secretari@clubdelabonataula.cat
www.clubdelabonataula.cat
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FOTOGRAFIES DE LES NOSTRES ACTIVITATS,
CURSETS I TALLERS
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ACTIVITATS DEL CENTRE

Classe d’informàtica

Grup Claror

Espai d’escacs, cartes i domino

Coral Terra Ferma

Classe de puntes al coixí

Classe de pintura

Classe de bijuteria

Grup de guitarra

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

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

Classe de ceràmica

Alumnes de la classe de ceràmica amb el
professor Francesc Blanch

Participants de les tertúlies Grup Claror

Alumnes de la classe de pintura amb la professora
Carme Feixas

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

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

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

Grup de guitarristes amb la professora Marta Vigo
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ACTIVITATS DEL CENTRE

Coral Terra Ferma

Dinar de cloenda de curs de la coral Terra Ferma

Dinar de cloenda de curs de les classes del
professor Jesús Escales

Classe d’anglès

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

Classe de francès

Alumnes a la classe de francès del professor Sr.
Rouanet

Amics de Mallorca

Part del grup dels Amics de Mallorca, que es
reuneixen el primer dimecres de cada mes al
Centre Lleidatà
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HORARIS DELS
TALLERS I CURSETS 2015/2016
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TALLERS I CURSETS CURS 2015/2016
HORARIS PROVISIONALS
Dilluns

Dimarts

12.00-13.00 INSTRUMENTS DE CORDA

Marta Vigo

Sala / Aula 1

Inici 5 octubre

17.00-20.00 CERÀMICA

Francesc Blanch

Sala / Aula 1

Inici 28 setembre

17.00-18.30 INTERNET, OFIMÀTICA i CORREU ELECTRÒNIC Antoni Badia

Sala / Aula 4

Inici 5 octubre

15.30-20.00 ACORDIÓ DIATÒNIC

Pere Romaní

Sala / Aula Camerino Teatre

Inici 5 octubre

17.00-18.00 (A2) ANGLÈS (Conversa)

Jesús Escales

Sala / Aula Presidència

Inici 5 octubre

18.00-19.00 FRANCÈS

Jesús Escales

Sala / Aula Presidència

Inici 5 octubre

19.00-20.25 A12 Estudis i Recerca Universitària

BLANQUERNA - URL

Sala d’actes / exposicions

Inici 5 novembre

16.30-19.00 ACORDIÓ DIATÒNIC

Víctor Pedrol

Sala / Aula Camerino Teatre

Inici 6 octubre

16.45-17.45 ACORDIÓ DIATÒNIC

Aleix Armengol

Sala / Aula 1

Inici 6 octubre

17.30-18.30 (A1) ANGLÈS (niv. inicial)

Jesús Escales

Sala / Aula Presidència

Inici 6 octubre

17.00-18.30 INFORMÀTICA (niv. inicial)

J. Lluís Buyolo

Sala / Aula 4

Inici 6 octubre

18.30-20.00 INTRO. INTERNET i CORREU ELECTRÒNIC

J. Lluís Buyolo

Sala / Aula 4

Inici 6 octubre

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

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

17.00-19.00 GRUP CLAROR

Tertúlia

Biblioteca

Inici 20 octubre
Inici 6 octubre
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TALLERS I CURSETS CURS 2015/2016
HORARIS PROVISIONALS
Dimecres

Dijous

Divendres

12.00-13.30 FRANCÈS (conversa)

Hubert Rouanet

Sala / Aula Presidència

Inici 7 octubre

16.30-18.30 PUNTES AL COIXÍ

Montserrat Boqué

Sala / Aula 1

Inici 7 octubre

16.45-19.00 ACORDIÓ DIATÒNIC

Pere Romaní

Sala / Aula Camerino Teatre

Inici 7 octubre

18.00-20.00 ACORDIÓ DIATÒNIC

Cèlia Vendrell

Sala / Aula Camerino Teatre

Inici 7 octubre

18.00-20.00 CORAL

Taller col·lectiu

Sala d’actes / exposicions

Inici 9 setembre

10.30-13.00 ARTESANIA - BIJUTERIA

M. Teresa Pàmies

Sala / Aula 1

Inici 8 octubre

12.00-13.00 ACORDIÓ DIATÒNIC

Míriam Valls

Sala / Aula Camerino Teatre

Inici 1 octubre

17.00-20.00 PINTURA A L’OLI

Carme Feixas

Sala / Aula 1

Inici 1 octubre

18.00-20.00 ACORDIÓ DIATÒNIC

Ramon Cardona

Sala / Aula 4

Inici 8 octubre

16.00-20.00 ACORDIÓ DIATÒNIC

Míriam Valls

Sala / Aula Camerino Teatre

Inici 1 octubre

16.45-18.30 A12 Estudis i Recerca Universitària

BLANQUERNA - URL

Sala d’actes / exposicions

Inici 16 octubre

17.30-19.00 DESCOBERTA LECTORA

Joana-Alba Cercós

Sala / Aula Biblioteca

Inici 2 octubre

18.00- 20.00 RACÓ POÈTIC DEL DIVENDRES
(1er divendres de mes)

M. T. Llobet / R. Soteras

Sala d’actes / exposicions

Inici 6 novembre

Totes les classes es realitzaran a partir d’ un mínim de 6 a 8 persones.
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Amb el suport de:

