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REFLEXIONS DEL PRESIDENT

B

envolguts socis/es del Centre Lleidatà

En aquesta edició del butlletí em disposo a
fer un breu balanç del curs acadèmic i faré
també unes reflexions sobre els valors que
ens identifiquen.

Si heu llegit els butlletins de desembre del
2016 i el d’abril del 2017, i si us fixeu en
les ratlles que segueixen, comprovareu que
hi figuren totes les activitats que es van
programar al mes de setembre, incloent-hi
les fotografies de cada activitat. Agraeixo
en primer lloc, als conferenciants, als professors i a totes les Entitats que, d’una manera desinteressada, han dirigit amb éxit
els diferents cursos i els diversos actes.
En segon lloc, vull agrair també a tots els
participants la seva assistència a les classes i a tots aquests actes. És evident que
un acte, sense participació, esdevé un acte
fallit; per tant, a tots ells gràcies. No vull
deixar d’agrair també a totes les persones
que omplen les sales del primer pis a les
tardes, jugant a cartes, al dòmino, als escacs, al bridge, etc. Gràcies a l’entusiasme
i a la participació de tantes persones, el

Centre Lleidatà esdevé una Institució activa. Referint-me a aquestes activitats, voldria donar una resposta clara i sincera a
una pregunta que un soci em va formular
una vegada: “ Per què la Junta de Govern
sembla que dóna més importància a les
activitats culturals que a les lúdiques?”La
meva resposta és clara, contundent i sincera: “ La Junta de Govern intenta potenciar
aquelles activitats amb menys participació
i que actualment es fan més necessàries.
Resumint el que acabo de dir: Des de la
Junta de Govern crec que hem de potenciar
totes les activitats que els socis demanen;
considero que, si són útils i satisfactòries
per a ells, són totes igual d’importants.
En segon lloc, voldria fer esment d’alguns
valors que tots plegats hauríem de practicar
al Centre per tal de millorar la convivència. Em limitaré a descriure’n uns quants,
començant per la tolerància. És fonamental practicar aquesta virtut perquè la convivència sigui soportable. Al meu entendre,
hi ha una raó ètica que ens exigeix practicar-la. Aquesta raó és indiscutible perquè
la natura ens ha fet a tots diferents, tant des
del punt de vista físic com psicològic, això

significa que ningú s’ha de sentir discriminat pel fet de ser singular; per tant, actuar
d’una manera diferent a la resta de la societat és normal i legítim individualment;
ara bé, quan es forma part d’una societat
globalitzada, els comportaments d’alguns
poden perjudicar els altres i viceversa. Cal
tenir molt en compte aquesta realitat. Si no
es té en compte, es produeix el conflicte.
Només l’evitarem si el perjudicat és tolerant i el que perjudica és capaç d’entendre
que, en col.lectius heterogenis, per empatia s’ha de perdre un cert grau de llibertat.
Per tant, tolerància, solidaritat, empatia i
reconeixement de la pèrdua d’un cert grau
de llibertat fan possible la convivència.
Juntament amb aquestes reflexions, aprofito l’avinentesa per desitjar-vos un bon
estiu.
Ben cordialment

El President,
Jesús Escales i Barbal
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JUNTA DE GOVERN I CONSELL CONSULTIU

Començant per l’esquerra:
Jesús Escales, President del CCLL
Josep Mª Satorres, Secretari del CCLL
Rafel Gutierrrez,Vocal del CCLL
Ana Grau, Comptadora del CCLL
Joan Miquel Peguera,Vocal del CCLL
Joana Novau,Vicepresidenta 3a del CCLL i responsable de cultura
Ferran Espuñes,Vicepresident
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Montserrat Higuera, Consell Consultiu
Antoni Mª Badia,Vicepresident 2n
Mª Mercè Plans,Vicesecretària
Antoni Miquel Puigdemasa,Vocal
Climent Llorens, Tresorer del CCLL
Miquel Àngel Gento, Consell Consultiu
(Van excusar la seva assistència els membres vocals Roger Mestre
i Josep Carles)
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COMARQUES
EL PALLARS JUSSÀ
L’EPICENTRE, EL CENTRE DE VISITANTS
DEL PALLARS JUSSÀ, AMPLIA ELS SEUS
CONTINGUTS

L

’Epicentre és l’espai de visita imprescindible per a qui vulgui conèixer el Pallars Jussà: és el punt neuràlgic
de la informació turística de la comarca i el
lloc on s’expliquen els valors del seu patrimoni cultural i natural. A més dels serveis
d’atenció i informació al visitant, centralitzats a la planta baixa de l’edifici, acull
espais expositius on es presenten els atractius turístics de la comarca.

El 2015 l’Epicentre va ampliar els espais
expositius amb nous continguts, els quals
s’estructuren en vuit àmbits distribuïts en
dues plantes. A la primera planta, hi trobem els àmbits destinats a la natura: “Geologia i terra de dinosaures”, “L’espectacle
de la natura”, “El cel fosc del Pallars”,
i el nou àmbit “Els voltors en els espais
protegits del Pallars Jussà”, el qual dóna a
conèixer com viuen i s’alimenten les grans
aus carronyaires i permet veure en directe
les imatges del canyet situat al Casal dels
voltors de La Terreta.

Una altra novetat és l’audiovisual amb sorprenents imatges nocturnes de l’excel·lent
cel de la comarca, certificat com a cel Starlight per la UNESCO, el qual es pot visualitzar a la sala “El cel fosc del Pallars” situada a la torre medieval de l’edifici.

A la segona planta, hi destaquen els àmbits
relacionats amb la societat pallaresa: “El
pas de les cultures”, “Escolta una història”

i “Històries de gent del Pallars”. Aquesta
planta també incorpora un nou espai, dedicat a la ruta “Perseguits i salvats”, on
s’expliquen les rutes d’evasió dels refugiats, principalment jueus, a través dels Pirineus durant la 2a Guerra Mundial.
Conjuntament amb la sala d’exposicions
temporals, les aules didàctiques i la sala de
consultes per a investigadors, l’Epicentre
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acull més de 700 m2 destinats a promoure
l’activitat turística al Pallars Jussà.

És un equipament de discurs proper, però
amb el rigor científic que aporta la supervisió dels Instituts Catalans de Paleontologia
(ICP) i de Geologia (IGC) i d’experts del
territori en aquestes i altres matèries, des
dels elements de fauna i flora, a la història,
la sociologia o la mitologia.

Aquesta visió experta i local alhora busca
la implicació de la gent de la comarca en
la seva difusió, clau de l’èxit, i és per això
que s’ha creat la figura dels Amics del Pallars. Ser Amic del Pallars comporta una
sèrie d’avantatges, com ara rebre informació actualitzada de les novetats turístiques i d’altres iniciatives que sorgeixin del

Centre de visitants, com ara presentacions,
promocions, etc. Els amics del Pallars
també es converteixen en ambaixadors de
la comarca, ja que només paguen la primera vegada a l’Epicentre i la resta de vegades poden entrar gratuïtament, sempre que
vinguin acompanyats d’algú altre que faci
la visita.

Turisme de natura i turisme cultural, el
Pallars Jussà reuneix una oferta plural capaç de satisfer els interessos més diversos,
però, en qualsevol cas, un territori autèntic que ha viscut al marge del turisme de
masses i que ofereix, ara, el valor d’allò
genuí.

Fer turisme pel Pallars Jussà: viatjar als orígens

La diversitat de l’oferta turística del Pallars
Jussà fa que sigui una destinació apta per
a tot tipus de públic, des de joves que fan
barranquisme fins a grups de sèniors que
reviuran temps passats a les botigues-museu de Salàs.

Entendre la formació dels Pirineus o seguir les petjades dels últims dinosaures: el
Pallars Jussà és una instantània de fa 65
milions d’anys que es pot descobrir al Parc
Cretaci d’Isona.

Viatjar als orígens és remuntar-se al passat més remot, però també a un passat molt
més recent. Al Pallars Jussà es pot admirar
l’espectacularitat dels castells romànics
de Mur i Llordà, erigits quan aquesta terra marcava la frontera entre musulmans
i cristians; o comprendre la importància
cabdal que va tenir la generació d’energia
a la Vall Fosca per al desenvolupament industrial de Catalunya a principis del s. XX
al Museu Hidroelèctric de Capdella.

Pallars Jussà, turisme familiar

Però també és una destinació especial per
al turisme familiar: caminar, fer una ruta
en bicicleta al matí per acabar banyant-se
al riu o a l’embassament i divertir-se amb
una activitat de geocaching a la tarda és
només un exemple del què pot ser una jornada gràcies a les múltiples possibilitats
que ofereix el Pallars Jussà per passar unes
vacances en família.
www.pallarsjussa.net
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ALÒS DE BALAGUER

SITUACIÓ
El castell, situat damunt d’un serrat sobre
el poble d’Alòs, controla el pas del riu Segre, als seus peus. L’accés al castell es fa
des de la part alta del poble (carrer de la
Costa) o per un corriol que segueix el vessant nord del serrat.
HISTÒRIA
El castell d’Alòs, juntament amb els de

Montmagastre, Malagastre i d’altres, sembla que fou conquerit entre els anys 1015 i
1016 pel comte Ramon Borrell I de Barcelona (tutor d’Ermengol I d’Urgell), durant
la famosa expedició contra els àrabs que
el menà més enllà de Balaguer. Tanmateix,
aquests castells tornaren a caure en poder
dels musulmans tan aviat com el comte
morí; per aquesta causa, la conquesta definitiva d’aquests castells s’ha de situar pocs
anys abans del 1024, any en què s’establí
un conveni entre Ramon Berenguer I de
Barcelona i Ermengol II d’Urgell, pel qual
el comte barceloní s’avenia a donar el domini directe dels castells de Montmagastre,
Rubió, Alòs, Malagastre i Artesa al comte
d’Urgell, quan aquell tingués assegurat el
seu domini. Arnau Mir de Tost figura també en aquest conveni.
CONSTRUCCIÓ
Com a hipòtesi de treball es pot suposar
l’existència d’una primera construcció
musulmana, a la qual correspondrien part
del mur N, el petit mur NO, que forma

l’esperó, i molt poc de la paret O. Aquesta
construcció potser fou feta el segle X.
Després de la conquesta cristiana, a l’inici
del segle XI s’afegí l’alta torre circular. Al
final del segle XII o al segle XIII, es construïren les diverses sales meridionals, fet
que segurament degué comportar la destrucció de part de la fortificació andalusina. Ja en època feudal es devien construir
bona part de les muralles que veiem ara.
Això no impedeix que abans no hi hagués
un recinte i que anteriorment no hi hagués
hagut construccions, potser habitatges, en
aquest plànol. Finalment, en un moment ja
tardà dins de l’Edat Mitjana, es degué bastir la fortificació que hi ha a l’extrem de
migdia del serrat.

El castell d’Alòs és un dels més grans i més
complexos d’aquesta comarca. S’hi poden
diferenciar diversos elements que poden
pertànyer a moments diferents. Un primer
element, però no necessàriament el més
antic, és la torre circular que hi ha al cim
del serrat. Un altre és la muralla en forma
d’esperó truncat que hi ha a la banda nord.
Un tercer element són les diverses sales re-

Butlletí informatiu • juliol 2017 • 11

COMARQUES
LA NOGUERA
partides en dos nivells que hi ha a migjorn
de la torre. A part, cal fer esment de l’ampli
recinte que clou tot el serrat. I, finalment,
encara, d’una fortificació ja tardana, situada a l’extrem meridional del turó.
L’ERMITA DE SANT MIQUEL
L’ermita de Sant Miquel és situada als afores del nucli urbà d’Alòs de Balaguer. Agafant una pista que porta d’Alòs a la Maçana, a uns 300 m del poble, hi ha una via
que creua el riu i que porta direcció S-SE
fins arribar a l’ermita, situada aproximadament a 800 m del riu.
L’estructura de l’edifici és molt antiga i es
conserven dues portes d’accés al temple.

El parament de l’edifici és de pedra sorrenca a base de carreus força regulars amb
filades uniformes. Probablement es tracta
d’un edifici de la primera meitat del s. XI
immediatament posterior a la conquesta feudal d’Alòs que almenys ja s’havia
produït l’any 1024. Es tracta d’un conjunt
genuïnament romànic i conserva pintures
en el seu interior. Va ser destinada durant
molts anys a usos agrícoles que van provocar danys irreparables a la pintura i a
l’estructura. Va ser l’any 2002 quan es va
restaurar i per a finalitats religioses, culturals o d’esbarjo. La restauració va ser possible gràcies als amos, l’aportació popular
i les institucions.

ESGLÉSIA DE SANT FELIU
L’església parroquial de Sant Feliu d’Alòs
de Balaguer ja apareix citada l’any 1040
en l’acta de consagració del monestir Sant
Cerni de Tavèrnoles com a possessió pròpia de l’esmentat cenobi. Poc temps després, el 1057, fou consagrada pel bisbe
d’Urgell Guillem Guifré en honor de Sant
Feliu, Sant Joan i Sant Pere, i a petició dels
clergues, dels laics i de tots els habitants
del castell d’Alòs i del seu terme –tots
ells fundadors de l’esmentada església–
fou dotada per part dels homes del castell
d’Alòs amb diversos alous alhora que es
confirmaren els que ja posseïa amb anterioritat. Un cop ratificades les propietats
de la parròquia, el bisbe Guillem Guifré
n’establí els límits: a l’orient afrontava
amb Espinalvet, al nord amb el riu Noguera o amb Cerchuns, al sud amb el camí que
partia de Camarasa i anava cap a Artesa, i
a l’occident amb el bosc d’Aialt fins al coll
de Carbonera. El bisbe d’Urgell també disposava l’obligació per part dels homes que
treballaven les terres incloses dins aquest
terme de pagar delmes i primícies, i establí
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que la parròquia de Sant Feliu d’Alòs fes
un cens anual en espècie a Santa Maria de
la Seu d’Urgell.

L’església de Sant Feliu d’Alòs torna a
aparèixer documentada dins els testaments
d’Arsenda (muller d’Arnau Mir de Tost)
amb data de 25 de maig de l’any 1068. En
aquest cas, Arsenda concedí a l’església de
Sant Feliu d’Alòs una capa de tirenz (brocat); poc després de la mort de la seva esposa entre els anys 1068 i 1072, Arnau Mir
de Tost confirmà les donacions que ella
havia fet.
La pertinença de la parròquia d’Alòs al
monestir de Tavèrnoles, testimoniada, com
ja s’ha esmentat, des de l’any 1040, és ratificada per conveni entre l’abat Ramon i el
sacerdot Or (?) l’any 1080. Segons aquest
document, l’abat fa donació de l’església
de Sancti Felicis d’Alòs al mencionat clergue, a fi que la tingui en feu per a ell i els
seus successors.

Ja al segle XII dues escriptures datades
entorn el 1159 recullen donacions de béns
que diversos particulars residents al lloc

d’Alòs feren al cens de Sant Serni de Tavèrnoles, consistents en alous, una vinya i
un hort, tot ells situats al terme parroquial
de Sant Feliu.

L’església actual d’Alòs, tot i el seu origen antic, no reflecteix arquitectònicament
el seu passat medieval, ja que l’edifici fou
modificat en època moderna dins l’estil
barroc. A l’interior s’hi conserven dos importants retaules de pedra policromada del
segle XIV, que recentment han estat restaurats.

AJUNTAMENT D’ALÒS DE BALAGUER
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ACTES LLEIDATANS I DE LA NOSTRA ENTITAT
FESTA MAJOR
Dijous 11 de maig de 2017
Cantada d’havaneres a càrrec del Grup d’Havaneres “Can Castelló”

Festa Major (11·05·17)

Vista general del Grup d’Havaneres “Can Castelló”

Festa Major (11·05·17)

El director del grup, Joan Francés, i algunes
cantants

Festa Major (11·05·17)

Primer pla de la preparació del Ron Cremat. Al
fons, l’escenari amb els cantants

Festa Major (11·05·17)

Públic assistent

Festa Major (11·05·17)

Vista general de l’actuació

Butlletí informatiu • juliol 2017 • 15

ACTES LLEIDATANS I DE LA NOSTRA ENTITAT
FESTA MAJOR

Divendres 12 de maig de 2017
Pregó d’obertura a càrrec de l’Hble. Conseller Sr. Baiget. Concert de piano “Música de cinema” a càrrec del músic Josep Alonso. Exposició de treballs manuals.

Festa Major. Pregó (12·05·17)

Festa Major. Pregó (12·05·17)

Festa Major. Concert (12·05·17)

Festa Major. Concert (12·05·17)

D’esquerra a dreta, el President del CCLL, Jesús Escales, l’Hble.
Conseller Sr. Baiget i el Vicepresident del CCLL, Ferran Espuñes

El President del CCLL, Jesús Escales, presentant el pianista,
Josep Alonso

Públic assistent

Públic assistent

Festa Major. Pregó (12·05·17)

El Tresorer del CCLL, Climent Llorens saludant l’Hble.
Conseller Sr. Baiget

Festa Major. Exposició de treballs manuals (12·05·17)

Inauguració dels treballs manuals dels alumnes de ceràmica,
artesania, pintura i puntes de coixí
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FESTA MAJOR
Dissabte 13 de maig de 2017
Actuació de la Coral Terra Ferma i Demostració de Tai-Txi

Festa Major. Coral Terra Ferma (13·05·17)

El director de la coral Terra Ferma, Jordi Roma, i darrere els
cantants a punt per cantar

Festa Major. Tai-Txi (13·05·17)

Els monitors voluntaris de la Federació Internacional d’Arts
Marcials a Catalunya que van fer la demostració, el President de la
Federació, Esteve Bagué i el President del CCLL, Jesús Escales

Festa Major. Coral Terra Ferma (13·05·17)

La coral Terra Ferma i el director, Jordi Roma

Festa Major. Tai-Txi (13·05·17)

Públic assistent, Presidents del CCLL i de la Federació Inter.
d’Arts Marcials i monitors

Festa Major. Coral Terra Ferma (13·05·17)

Vista general de l’acte

Festa Major. Tai-Txi (13·05·17)

Públic assistent participant en la demostració de Tai-Txi
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FESTA MAJOR
Diumenge 14 de maig de 2017
Celebració de la Missa. Actuació Acordionistes del CCLL. Dinar de cloenda.

Festa Major. Missa (14·05·17)

Vista general de la missa

Festa Major. Acordionistes (14·05·17)

Els acordionistes del CCLL durant l’actuació

Festa Major. Missa (14·05·17)

El President del CCLL, Jesús Escales, dient unes paraules abans
que el Pare Farré comencés la missa

Festa Major. Missa (14·05·17)

Públic assistent a la missa

Festa Major. Dinar (14·05·17)

Vista general del dinar de cloenda de la Festa Major
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FESTA MAJOR DE L’EIXAMPLE DRETA

La Festa Major de l’Eixample Dreta va esdevenir-se els dies 26, 27 i 28 de maig. La Fira Modernista va ser una espai dintre d’aquesta que, va tenir lloc el
dissabte 27 de maig, on el Centre Comarcal Lleidatà va participar-hi organitzant un Campionat de Botifarra Solidari.Va disposar d’un estand per fer promoció
de les Terres de Lleida i del Centre.

Festa Major de l’Eixample Dreta (27·05·17)

Participants en el campionat de botifarra solidari

Festa Major de l’Eixample Dreta (27·05·17)

Estand del Centre Comarcal Lleidatà

Festa Major de l’Eixample Dreta (27·05·17)

Participants en el campionat de botifarra solidari

Festa Major de l’Eixample Dreta (27·05·17)

Participants en el campionat de botifarra solidari
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ACTIVITATS CULTURALS
ABRIL-JUNY 2017
ABRIL 2017
Dia 2
Concert musical
El Trio REFLEXES és un grup format per
músics especialitzats en la interpretació de la
música amb instruments i criteris originals.
Podrem escoltar els contrastos entre els estils
de diferents països europeus, viatjant de la
virtuositat i vivesa italiana a la complexitat de la
música alemanya.
Dia 4
Grup Claror
Tertúlia: “Els robots, problema o solució?”
Dia 7
Sessions Descoberta Lectora
Passejades literàries: “L’encís de les històries i
dels seus personatges”, per Joana-Alba Cercós.
Tema: “Camí de sirga, de Jesús Moncada”.
Dia 9
Actuació musical
Actuació del grup d’havaneres “Els Taurons”

Dia11
Grup Claror
Tertúlia: “Cal una recuperació moral?”
Presentació llibre
“Guia del Quixot per terres de parla catalana”
Autores: Annabel Encontra i Alexandra Quadrat.
Presentació a càrrec del President del CCLL,
Jesús Escales.
Dia 18
Grup Claror
Tertúlia: “La força de la raó, la raó de la força?”
Dia 20
Tertúlies filosòfiques
Tema:“La il·lustració”.
Professor: Mariano Royo.
Dia 25
Grup Claror
Tertúlia: “Què és l’Opus Dei?”
Parlem de salut
Títol: “Com millorar l’equilibri, la memòria i el
sentit de l’oïda amb estimulació neurosensioral
auditiva” Professional: Rosó Marcellés,
farmecèutica i consultora mètode Tomatis i Rosa
Chacon, pràctica nivell 1 mètode Tomatis.

Dia 26
Visita guiada al Reial Monestir de Santa Maria de
Pedralbes
Hora: 12 del matí.
Dia 28
Ramon Ripoll i Arcarons, professor de
lingüística, va presentar el magnífic rapsode
Amancio R. de la Morena i va analitzar i va
comentar cada una de les poesies abans de ser
recitades. La poetessa Anna Mª Vintró i Robert
posteriorment va obrir una roda de poetes.
Dia 30
Teatre
Títol: “Varieset”
Autor: Josep Mª Companys
Direcció: Josep Mª Companys
A càrrec de: Set d’Escenari Teatral
Coordinació: Josep Carles i Pere Basté

MAIG 2017
Dia 2
Grup Claror
Tertúlia: “Quina Europa tenim? Quina Europa
volem?”
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Dia 5
Sessions descoberta lectora
Passejades literàries:
“L’encís de les històries i dels seus personatges”,
per Joana-Alba Cercós.
Tema: “Dublinesos de James Joyce”.
Racó poètic dels divendres
Ramon Ripoll i Arcarons, professor de lingüística, i
la poetessa Anna Mª Vintró van presentar una roda
de poetes oberta a tot el públic assistent.
Dia 7
Concert de “Quartet Piazzolla”
Concert que va ser ofert pel “Quartet Piazzolla”
format per 4 joves del Conservatori Municipal de
Música de Barcelona.
El conjunt musical està compost per quatre
instruments: Violoncel, violí, piano i acordió.
Dia 9
Grup Claror
Tertúlia: “Multinacionals, informació o xantatge?”
Dia 11
Inici de la Festa Major
Concert d’Havaneres Grup Can Castelló
Repertori:
1a Part: Quan jo tenia pocs anys, Cala Montgó,
La Gavina, La Paloma, Mariner de terra endins,
Havanera de Can Castelló, La Bella Lola.
Descans: Se servirà Cremat.

2a Part: Vell Pescador, La presó de Lleida, La
balada d’en Lucas, Mare, vull ser pescador, Tornaré
i El meu Avi.
Amb l’acompanyament de Salvador a l’acordió,
Leocadio al violí i Luis a la guitarra.
Dia 12
Concert: “Música de cinema”
Recital de piano que va ser ofert pel músic
Josep Alonso. Selecció dels temes musicals més
representatius de la història del cinema.

Bagué, President de la mateixa Federació. Es va
parlar entre altres coses d’aprendre a respirar i
a moure energia, promovent el rejoveniment de
les cèl·lules cerebrals per prevenir l’Alzheimer
i tonificar ronyons i pulmons. En finalitzar hi va
haver una demostració dels tècnics de la Federació
Dia 14
Celebració Santa Missa a càrrec del Pare Ramon
Farré
Actuació dels acordionistes del Centre Lleidatà

Inauguració Exposició Treballs Manuals
Dinar Festa Major
Pregó d’obertura Festa Major
Pregó a càrrec del Conseller d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya,
Hble. JORDI BAIGET CANTONS. Balaguerí
il·lustre, llicenciat en Ciències Econòmiques per la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Benvinguda a càrrec del Sr. Escales, President del
CCLL.
Presentació a càrrec del Vicepresident 1r del
CCLL, Ferran Espuñes.
Dia 13
Actuació Coral Terra Ferma
Taller de Tai-Txi
Xerrada-Taller impartit pel Sr. Carles Garcia,
Tècnic de la Federació Internacional d’Arts
Marcials a Catalunya i coordinat pel Sr. Esteve

Lliurament dels Premis Literaris
Ball Festa Major.
Dia 16
Grup Claror
Tertúlia: “Barcelona per als vianants o per a les
rodes?”
Parlem de salut?
Títol: “Cuidar la circulació de la sang, la pell i la
salut: pràctica d’automassatge i relaxació”
Professional: Àurea Gómez, terapeuta manual.
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Dia 18
Tertúlies filosòfiques
Tema:“La il·lustració”
Professor: Mariano Royo.
Dia 23
Grup Claror
Tertúlia: “L’autoestima en la societat actual”
Dia 25
Visita Cultural per Barcelona
Visita guiada a la Casa Rocamora.
Dia 26
Racó poètic dels divendres
La poetessa Anna Mª Vintró i Robert va presentar
el professor de lingüística i poeta Ramon Ripoll i
Arcarons, i va comentar la seva vida i trajectòria
poètica. Posteriorment es va obrir una roda de
poetes oberta a tot el públic assistent.
Dia 27
El Centre Comarcal Lleidatà va participar a la
Festa Major del Districte de l’Eixample amb un
stand per fer-ne promoció i amb un Campionat de
Botifarra Solidari de 15:30 a 19:30 al C/Girona,
entre C/Diputació i C/Consell de Cent. L’aportació
del soci va ser de 10€ i la del no soci de 15€,
sopar inclòs.

Dia 28
Visita cultural a Elna
Teatre
Títol: “Trifulgues. Quin parell de dos”
Autora: Joana Torres.
Direcció: Mª Antonia Solé.
A càrrec de: Vada Retro
Coordinació: Josep Carles i Pere Basté.
Dia 30
Grup Claror
Tertúlia: “Farem el referèndum?”
JUNY 2017
Dia 2
Sessions descoberta lectora
Passejades literàries:
“L’encís de les històries i dels seus personatges”,
per Joana-Alba Cercós.
Tema: “Incerta glòria” de Joan Sales
Dia 6
Grup Claror
Tertúlia: “Idiomes o idioma universal?”
Llibres que salven vides: presentació de l’ONG
AIDA
La llibreria solidària AIDA Books&More posa a la
venda llibres de 2a mà

per poder desenvolupar projectes de cooperació.
Presentació a càrrec de Lucía Peregrin i Javi Díaz,
voluntaris de la Llibreria AIDA Books&More del
barri de Gràcia.
Dia 8
Tertúlies filosòfiques
Tema:“La filosofia grega”
Professor: Mariano Royo.
Presentació ARXIU GAVÍN
Presentació a càrrec de Robert Porta, Director del
Monestir de les Avellanes. Explicació dels orígens
i la creació de l’Arxiu Gavín a càrrec de Josep
Sansalvador. Amb la col·laboració de Josep Maria
Gavín, Fundador de l’Arxiu Gavín.
En finalitzar l’acte hi va haver una degustació de
vi. Presentació a càrrec del President del CCLL,J.
Escales.
Dia 9
Racó poètic dels divendres
La poetessa Anna Mª Vintró i Robert i el professor
de lingüística i poeta Ramon Ripoll i Arcarons, van
presentar una roda de poetes oberta a tot el públic
assistent.
Dia 11
Actuació musical
Espectacle: “Cabaret”
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Dia 12
Presentació llibre
El Cercle Català d’Història organitza aquest acte.
Títol:”La mort de Carles I a la Murtra”
Autor: Daniel Ibañez, investigador.
Benvinguda a l’acte a càrrec del President del
CCLL, Jesús Escales. Presentació a càrrec de
Joaquim Ullan, President del CCH.
Dia 13
Grup Claror
Tertúlia: “Coeficient intel·lectual”
Conferència-Presentació
Tema: “Vinyes i estrelles”
Ponents: Judit Sogas, enòloga i propietaria de les
vinyes de Rubió de Sòls i Ramon I. Canyelles,
Monitor Astronomic Starlight.
Presentació de l’activitat nocturna que es fa a les
vinyes de Rubió de Sòls. Experiència recomanable
per a qui vulgui gaudir de les vinyes, el vi, el cel i
les estrelles, tot acompanyat per un entorn únic per
la seva bellesa paisatgística, natural i salvatge.
Dia 15
Conferència
Títol: El llegat secret de la Seu Vella de Lleida
Ponent: Jaume Clutet, especialista en Turisme
cultural. El turó damunt el qual es basteix l’antiga
Seu lleidatana ha estat el lloc d´assentament de
totes les èpoques i generacions que han forjat la
història de la ciutat. L’any 1193 s’inicià l’execució

del projecte catedralici i l’obra, feta inicialment
sota els trets característics del romànic, rebé
finalment nombroses aportacions de l’estil gòtic.
Dia 18
Concert musical “Trio Illuminati”
Recital interpretat amb violí (Diana Roche),
violoncel (Lluís Heras) i piano (Joan Grimalt) amb
música de Brahms en si major
Dia 20
19a CANTADA DE CORALS de Gent Gran de
l’Eixample
Actuació de la Coral “Terra Ferma” a l’Auditori a
les 17 hores
Grup Claror
Tertúlia:”Foc, accident o provocat?”
Parlem de salut
Títol: “Mares i Pares: L’autoritat, cura o domini?
Professional: Alba Domingo, psicòloga sistèmica.
Dia 23
Revetlla de Sant Joan
BERENAR amb ball (música en viu, amb el
teclista Juan Carlos Benzal)
A les 17:00 hores, començarà el ball i, en finalitzar,
al voltant de les 20:00 h, es repartirà una copa de
CAVA i un tros de COCA DE SANT JOAN als qui
hagin recollit i abonat prèviament el tiquet a
secretaria.

Dia 27
Grup Claror
Tertúlia: “Separació de poders o dictadura?”
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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.

ABRIL 2017

MAIG 2017

JUNY 2017

Dia 28
Ramon Ripoll i Arcarons, professor de
lingüística va presentar el magnífic rapsode
Amancio R. de la Morena i va analitzar i
comentar cada una de les poesies abans de ser
recitades. La poetessa Anna Mª Vintró i Robert,
posteriorment va obrir una roda de poetes.

Dia 5
Ramon Ripoll i Arcarons, professor de
lingüística i la poetessa Anna Mª Vintró van
presentar una roda de poetes oberta a tot el
públic assistent.

Dia 9
La poetessa Anna Mª Vintró i Robert i el
professor de lingüística i poeta Ramon Ripoll
i Arcarons, van presentar una roda de poetes
oberta a tot el públic assistent.

Dia 26
La poetessa Anna Mª Vintró i Robert va
presentar el professor de lingüística i poeta
Ramon Ripoll i Arcarons, i va comentar la seva
vida i trajectòria poètica. Posteriorment es va
obrir una roda de poetes oberta a tot el públic
assistent

Butlletí informatiu • juliol 2017 • 25

RACÓ POÈTIC DELS DIVENDRES

El rapsode Amancio R. de la Morena i l’encarregat de
conduir i presentar l’acte, Ramon Ripoll. (28·04·17)

Públic assistent. (28·04·17)

Vista general de l’acte. (28·04·17)

La poetessa Anna Mª Vintró i el professor de lingüística
Ramon Ripoll encarregats de conduir l’acte. (05·05·17)

Anna Mª Vintró, Ramon Ripoll.Vista general de l’acte.

Anna Mª Vintró, Ramon Ripoll. Públic assistent a l’acte.

(26·05·17)

(26·05·17)

La poetessa Anna Mª Vintró i el professor de lingüística,
Ramon Ripoll, encarregats de conduir l’acte. Al seu costat
un participant. (09·06·17)

Vista general de l’acte. (09·06·17)
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Apropiacions indegudes de la casta extractiva. (29·05·17)

El President del CCH, Joquim Ullan presentant el conferenciant,
Marcel Mañé.

Presentació Arxiu Gavín (08·06·17) El Sr. Manel Oronich, en un

Apropiacions indegudes de la casta extractiva. (29·05·17)
Vista general del públic

Presentació Arxiu Gavín (08·06·17)

moment de la conferència.

Públic assistent.

Vinyes i estrelles. (13·06·17) El president del CCLL, Jesús Escales

El llegat de la Seu Vella de LLeida (15·06·17) El vicepresident
del CCLL, Ferran Espuñes, presentant l’acte i el ponent Jaume
Clutet.

presentant l’acte.

Llibres que salven vides: Presentació de l’ONG AIDA.
(06·06·17) Els dos voluntaris de l’ONG AIDA, Javier Diaz i Lucia
Peregrin, encarregats de presentar l’acte.

PRESENTACIÓ DE LLIBRES / REVISTES

La mort de Carles I a la Murtra”,Daniel Ibañez (12·06·17)
Públic assistent.

La mort de Carles I a la Murtra”,Daniel Ibañez (12·06·17)
Vista general de l’acte.
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SORTIDES CULTURALS PER BARCELONA

E

ns fa molta il·lusió que la proposta
de fer aquesta activitat sorgís dels
socis del Centre, concretament de Carmen
Martin i Mª José López.
Entre elles dues i secretaria s’han coordinat
les visites i esperem que el proper curs us
animeu a participar-hi, tant per suggerir
nous llocs com per apuntar-vos-hi.
Us en deixem un petit recull fotogràfic.

El 31 de gener de 2017 van anar al MUSEU Cau
FERRAT i al MUSEU MARICEL a Sitges.

(31·01·17)

(31·01·17)

(31·01·17)

(31·01·17)

(31·01·17)
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El 28 de febrer de 2017 van anar a la
BIBLIOTECA ARÚS a Barcelona.

(28·02·17)

(28·02·17)
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El 26 d’abril van anar al Reial Monestir de Santa
Maria de Pedralbes a Barcleona.

(26·04·17)

(26·04·17)
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El 25 de maig van anar a la Casa Rocamora a
Barcelona.

(25·05·17)

(25·05·17)

(25·05·17)

VISITA CULTURAL A LA MATERNITAT D’ELNA

U

na dotzena de socis del Centre vam
participar en aquesta sortida cultural
a la capital històrica del Rosselló que vam
fer conjuntament amb socis de l’IPECC
(Institut de Projecció Exterior de la
Cultura Catalana). El bon temps ens va
acompanyar i a molts de nosaltres ens va
permetre descobrir un racó de Catalunya
que ens queda lluny, al nord, i un tros de la
nostra història que no ens havien explicat.
En aquelles terres van fer eleccions a
mitjans de juny, i les van guanyar uns
senyors que es diuen Grau i Massanell.
Fins aquí normal, però el sorprenent és que
potser no ens entendrien en català. Fa 350
anys van fer una divisió administrativa que
els feia dependre de Paris, i a la resta de
Madrid. Ni els uns ni els altres hem perdut
el sentiment de catalanitat, però ens han fet
portar vides tant diferents i tant ignorades
que no sabem si parlem del mateix quan
diem que som catalans. I llavors arriben
els que els hi han explicat la versió oficial
i et diuen, no, són francesos. I altres els
diuen, no, són espanyols.

Tornar ni que sigui per un dia a la normalitat
va ser el fons cultural de la visita. Vam

començar amb una missa a la catedral.
Com que l’IPECC fa deu anys que hi
va, els de Elna ja saben que aquella és la
única missa en català que poden escoltar i
a nosaltres ens permet compartir aquesta
estona entre ells. Els organitzadors situen
en el decurs de l’acte religiós uns cants
aportats desinteressadament per artistes
coneguts (Josep Tero, Marina Rossell).
Enguany ens van acompanyar els cants
gitanos de Salomon Tekameli i Jimmy
Vila, veïns de Perpinyà i Millars
A continuació hi va haver l’acte institucional
de remembrança de la Massacre de 1285 i
vam poder contemplar el claustre romànic
de la catedral.
El dinar a la zona de l’eixample d’Elna ens
va ajudar a reprendre forces per poder visitar
la Maternitat per la tarda. L’edifici que va
acollir més de 500 naixements de dones
embarassades que estaven confinades amb
els exiliats de la Guerra d’Espanya el 193940 als camps de concentració d’Argelers,
Sant Cebrià, Barcarès i Ribesaltes. I que
van comptar amb l’ajuda del Socors Suïs
i especialment de la infermera Elisabeth
Eidenbenz.
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Vam tornar a Barcelona amb les alforges
plenes. De records, de vivències i de
quilòmetres. I amb ganes de tornar-hi.
Secretari de l’IPECC
Josep Puig

(28·05·17)

(28·05·17)
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CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA
Interessants testimonis estrangers antics
sobre Catalunya: independència, llibertat,
economia, costums... (I)

(del rey) no eran mandatos, sino proposiciones. (...) En ella no representaba la majestad del rey, sino la del conde, y aun en
muchas cosas se podía dudar si era señor
o ciudadano de Barcelona...”

E

n un moment tan històric com èpic, si
em permeteu dir-ho així, com el que
Catalunya viu durant aquest dies, i en què
tantes i tantes mentides i desqualificacions
s’han dit des dels altaveus que l’Estat té,
allà a l’altra banda de l’Ebre, m’ha semblat interessant reproduir, en els propers
números del butlletí del Centre Comarcal
Lleidatà, una sèrie de textos i cites breus,
escrits per diferents personatges il·lustres
d’arreu, i que han parlat sobre els catalans,
sobre la seva manera de ser, la seva manera
d’entendre les llibertats, sobre els costums,
l’economia, la guerra, etc.
Aquest recull realitzat per en Quico Ventalló per al bloc http://argumentari.blogspot.com.es pot ajudar-nos a entendre la
mentalitat d’aquells catalans que van saber
crear un pais per a homes i dones lliures.
És, en definitiva, una bona eina per ajudarnos i encoratjar-nos en el camí que ara ens
toca seguir.

Diego de Saavedra Fajardo (1584 –
1648), escritor y diplomático. Locuras de
Europa. / dialogo posthumo de don Diego
Saavedra Fajardo. 1748.
“ ...ninguna provincia gozaba mayores
bienes ni más feliz libertad que Cataluña, porque ella era dueña de sí misma, se
gobernaba por sus mismos fueros, estilos
y costumbres...(El rey) No le imponía tributos ni la obligaba a asistencias -si alguna le daba, eran donativos, concedidos
por graciosa libertad, no por apremio. Si
le enviaban comisarios, representaban la
autoridad de embajadores. Sus órdenes

Pierre de Marca, historiador i arquebisbe francès, (1594-1662). Fou enviat del rei
Lluís XIV de França durant l’administració
francesa del Principat de Catalunya de la
Guerra dels Segadors. El 1656 se li va confiar la missió de delimitar la nova frontera
sorgida del Tractat dels Pirineus a la Conferència de Ceret.
“Els catalans, uns i altres, rics i pobres,
joves i grans, somien en una independència i llibertat absoluta amb un govern que
els hi sigui propi”.
Comte d’ Espenan. Informe de 10 d’agost
de 1640.

“Els catalans es volen alliberar de la monarquia d’Espanya i fer del seu país una
República de la que Barcelona en sigui el
cap...”

ASSOCIACIONS COL·LABORADORES DEL CENTRE
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Nicolas de Fer (francès), (1646-1720) va
ser un dels grans productors de mapes del
segle XVII. 1706.

“Els catalans son treballadors, forts i espirituals, amants de la indepèndencia i pateixen amb la dominació dels seus veins”.
Louis Le Gendre (1655-1733), historiador, canonge de Notre-Dame de Paris.

“Els catalans, gelosos de les seves llibertats, s’acabaven de revoltar. El Rei
d’Espanya els hi havia imposat els quarters d’hivern de les seves tropes, imposts i
noves lleis, totes elles contraries a les seves antigues lleis, segons les quals aquesta
Província es governava com un Estat lliure
des de feia molt temps; els catalans tenien
ambaixadors a la mateixa cort del seu Rei,
i no obeïen les seves ordres si aquestes no
eren conformes als Usos i Costums del seu
País.”
Nouvelle histoire de France depuis Pharamond jusqu’à ce jour (Musier, Paris, 1699)

Voltaire (François Marie Arouet),
França, 1694-1778. Escriptor i filòsof

“Catalunya és un dels països més fèrtils de
la terra i dels més ben situats. Regada per
bells rius, rierols i fonts, tant com la vella i
la nova Castella n’estan privats, produeix
tot l’indispensable per a les necessitats de
l’home i tot el que pugui afalagar els seus
desitjos: arbres, grans, fruits i llegums de
tota mena. Barcelona és un dels més bells
ports d’Europa, i el país proporciona tot

el necessari per a la construcció de vaixells. Les seves muntanyes estan plenes
de pedreres de marbre, de jaspi, de cristall de roca i fins i tot s’hi troben també
moltes pedres precioses. Les mines de ferro, d’estany, de plom, d’alum, de sulfats,
són abundants; la costa oriental produeix
corall. Catalunya, en fi, pot prescindir de
l’Univers sencer i els seus veïns no poden
prescindir d’ ella. L’abundor i les delícies
no han pas ablanit els habitants de Catalunya, sinó que aquests sempre han estat
guerrers i els muntanyencs sobretot han
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estat ferotges; però, a despit de llur valor
i de llur amor extremat a la llibertat, han
estat subjugats en tots els temps: els romans, els gots, els vàndals, els sarraïns els
dominaren”.
Le Siècle de Louis XIV, 1751

Francisco Sebastián Manuel Mariano
Nipho y Cagigal (Alcañiz, Aragón, 1719 Madrid, 1803), periodista aragonés.

“ No se duda que Cataluña paga en tributos , aun fuera de las leyes de la proporción
, más que cualquier otra provincia [...] La
industria y aplicación de los catalanes es
uno de los mayores argumentos que se
pueden hacer a las demás provincias de
España , para acusarles su negligencia” .
Charles Maurice de Talleyrand-Périgord (París, França, 2 de febrer de 1754
- 17 de maig de 1838) fou un prelat i diplomàtic francès, duc de Talleyrand-Périgord, príncep de Benevento.
“Catalunya és la menys espanyola de totes
les províncies d’Espanya”.

Le Principautè de Catalogne. Osterreichisches Staastarchiv. Viena. Spanien Varia,80.
Document d’autor italià. Trieste. 1765.
“Els catalans passen per ser una nació laboriosa, plena de coratge, d’honor i amor
per la llibertat, han tingut sovint, a exemple dels holandesos, la idea d’esdevenir
independents. Veiem avui evidències de la
seva indústria ofegada pels impostos que
l’aixafen i per la rudesa i duresa amb que
són governats (per Espanya)

Referent al seu coratge, en van donar
proves esclatants durant tota la guerra
de Successió d’Espanya. Els habitants de
Barcelona són encara fidels a la memòria
de l’Emperador Carles (d’Austria) de qui
en conserven en els seus soterranis i caves
retrats il.luminats per llums al seu voltant.
Quan els catalans poden oblidar una mica
l’opressió sota la qual gemeguen, són alegres per naturalesa. Catalunya és una nació amb molt de geni i molt industriosa.
Un estranger que no conegués cap altre
punt d’Espanya, si hi entrés per Barcelona, i jutgés per aquesta ciutat tots els habitants d’aquest vast reialme, els creuria
la gent més laboriosa del món. Després de

la reducció i sotmetiment del Principat de
Catalunya, li resta encara una ombra de la
seva antiga llibertat “
Maximilien Sébastien Foy, (1775-1825),
general de divisió del Primer Imperi francès, estadista i escriptor.

“Catalunya és menys una província
d’Espanya que un petit Estat sotmès al
ceptre dels monarques catòlics. Tenen uns
altres costums, una altra llengua, una organització social diferent de la de Castella.
(...) Enlloc més de la Península no se sent
tanta set de llibertat i d’independència (...)
(Els catalans) no perdonen (als francesos)
d’haver-los impost, a principis del segle
XVIII, el rei que ha humiliat el seu orgull i
destruït els seus privilegis.(...)”
Font:
Blog d’en Quico Ventalló (http://argumentari.
blogspot.com.es/)

Cercle Català d’Història
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T

ot just apagades les fogueres que fa
uns dies vam encendre amb la Flama que ens uneix i que ens arriba des del
Canigó, comencem a acomiadar el nostre
mainatge, a tancar i lliurar notes abans de
marxar de vacances.

I als amics i amigues del Centre Comarcal Lleidatà us volem recordar abans
d’aquesta fi de curs amb aquestes breus
ratlles els nostres lligams amb les terres
de ponent. Dijous 22 de juny tres alumnes
del Col·legi Pompeu Fabra de la Bressola, del Soler, van guanyar un dels Premis
Llanterna Digital 2017, el de la categoria
de centres d’educació secundària, i amb
elles vam assistir a l’acte de lliurament a
l’Espai Orfeó de Lleida.

Els Premis Llanterna Digital volen contribuir al foment de l’ús del català i de
l’occità a través de curtmetratges que promoguin una reflexió sobre les llengües
i s’adrecen especialment a tots els membres de les dues comunitats lingüístiques
d’arreu del món, i són una iniciativa de la
Coordinadora de Serveis Lingüístics de
Lleida, de la qual formen part la Direcció
General de Política Lingüística, del Con-

sorci per a la Normalització Lingüística CNL de Lleida, els serveis territorials de
Salut, Justícia i Ensenyament, l’Institut
de Llengües de la Universitat de Lleida,
l’Escola Oficial d’Idiomes de Lleida i el
Servei Lingüístic de Comissions Obreres.
És fantàstic que des de la capital del Segre es faci promoció de la llengua catalana
oberta al món! I encara ho és més que des
de les nostres escoles participem en premis
amb escoles d’arreu del territori. No només la Flama del Canigó ens uneix, tenim
un vincle molt més fort: la llengua catalana. Enllaçats per la Llengua avancem i
continuarem avançant nosaltres des de les
escoles, vosaltres des del Centre Comarcal
Lleidatà: ARA LLEIDA a Barcelona, amb
els vostres cursos, tallers, presentacions i
el saber fer.
Bon estiu i ens retrobem al setembre!

Secretària dels Amics de la Bressola
Montserrat Higueres
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PARLEM DE SALUT, ESTIU

J

a som a l’estiu i les xerrades del “Parlem
de salut” de la passada primavera han sigut les següents: a l’abril “Com millorar
l’equilibri, la memòria i l’escolta amb
l’estimulació neurosensorial auditiva” a
càrrec de la Rosa Chacón, pràctica nivell
1 Mètode Tomatis®. Al maig “Cuidar la
circulació de la sang, la pell i la salut:
pràctica d’automassatge i relaxació” a
càrrec de l’Áurea Gómez, terapeuta manual i, per tancar el cicle del “Parlem de
Salut” d’aquesta temporada “Mares i pares: l’autoritat, cura o domini?” a càrrec
d’Alba Domingo, psicòloga sistèmica.
Una vegada més cada una de les xerrades ha donat lloc al debat i a l’intercanvi
d’informació i coneixements entre tots els
assistents.

Durant l’estiu farem una pausa, quan fa calor ve de gust fer altre tipus d’activitats i,
enguany les temperatures caniculars han
arribat a la primavera!!!

Nosaltres estem preparant el programa de
la temporada vinent del “Parlem de salut”. Com saben, es du a terme mitjançant
la col·laboració de l’equip de professionals
d’Integral, centre mèdic i de salut i el
Centre Comarcal Lleidatà, on els esperem per 5è any consecutiu!!!

Ah, una novetat! Ampliem la nostra
col·laboració publicant cada trimestre un
article on es desenvoluparà un tema des del
punt de vista de l’experiència clínica dels
nostres professionals. Amb aquesta nova
contribució volem complementar les xerrades invitant-los a la lectura.
Així doncs, inaugurem aquesta nova línia
de col·laboració amb un article d’en Josep
M. Charles, fisioterapeuta i acupuntor, titulat “Un toc d’atenció. Abordar una patologia des d’una perspectiva global” . Bona
lectura i millor estiu!!!

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

ASSOCIACIONS COL·LABORADORES DEL CENTRE

Butlletí informatiu • juliol 2017 • 39

INTEGRAL MÈDIC. PARLEM DE SALUT?
UN TOC D’ATENCIÓ

ABORDAR UNA PATOLOGIA DES
D’UNA PERSPECTIVA GLOBAL

E

s important fer ciència en medicina per
seguir avançant i trobar així més bons
remeis per a les malalties que presenta la
humanitat. Fem servir la nostra pràctica i
observació per poder generar noves hipòtesis d’estudi que validen les experiències
empíriques. Per a la Medicina Tradicional
Xinesa (MTX), la seva metodologia de treball ha estat l’observació dels fenòmens
naturals que es repeteixen constantment, i
el marge d’error ha estat mínim. La relació
que hi ha entre el que pensem, les emocions, el que mengem, els nostres hàbits i la
resta del cos, ha estat la manera de treballar
sempre d’aquesta medicina mil·lenària. Ens
els últims anys, des de l’àmbit de la medicina més científica, es van publicant articles
on queda demostrat el binomi de la concepció del Yin-Yang i el que anomenaríem
l’homeòstasi plena de l’organisme, basat en
un funcionament simbiòtic entre el cos i les
seves circumstàncies. Això ens ve a dir que

l’abordatge en la patologia d’un pacient és
quelcom global i és així com li hem de poder explicar, per poder ser tractat amb rigor
i seguretat.

Per a la MTX, les situacions latents o mal
processades seran expressades pel cos
d’una manera o altra...Per exemple, avui
en dia moltes persones consulten els especialistes per problemes relacionats amb els
trastorns que podríem anomenar zona cranio-cervico-mandibular, com són els vertígens, marejos, acúfens, bruxisme, cefalees,
migranyes, problemes dentals diversos,
paràlisi facial, neuràlgies...si som capaços
de buscar una mica més en profunditat en la
història del pacient acabarem trobant sovint
problemes de caràcter més sistèmic, com
una depressió, ansietat, estrès, insomni,
digestions lentes, pesades, acidesa, colon
irritable, malaltia de Crohn, restrenyiment
crònic i també problemes ginecològics , inflamatoris articulars, musculars o de la pell.
La pregunta que ens hem de fer és: Tenen
alguna cosa en comú tots aquests tipus de
patologies i trastorns diversos? Podem afirmar que sí.

VISIÓ DES DE LA MEDICINA
TRADICIONAL XINESA
Des de la MTX sabem que els diversos òrgans del cos estan relacionats entre sí i dirigeixen funcions diverses específiques que,
a la vegada, estan vinculades a alguna emoció. Així doncs, quan ens referim al Pulmó
i a la Pell ho relacionem amb l’intestí gros,
o quan parlem del Fetge estem referint-nos
a la ràbia i a la lluita com a emoció. Així
podríem anomenar tots els òrgans del cos
relacionant-los amb tot el que som des del
punt de vista físic, psicològic i emocional.

A hores d’ara no hi ha dubte que el cervell
i el sistema digestiu estan plenament connectats i que, per tant, òrgans i vísceres
com el fetge, l’estómac, la vesícula biliar, el
pàncrees, la melsa o els intestins, tenen una
influència recíproca amb els pensaments i
emocions. Si els nostres òrgans estan sans,
enviaran senyals correctes i si els pensaments són clars faran que els òrgans funcionin correctament. El cervell rep el nom
de ”mar de la medul·la”, l’estómac, “mar de
les vísceres” i la melsa, “mar dels òrgans”.
Aquests mars es connecten a través d’una
xarxa de meridians que permet que es re-
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lacionin i funcionin correctament. Un bloqueig hepàtic de forma crònica per causa
alimentària o emocional pot produir un mal
funcionament en aquest òrgan amb la conseqüent alteració en cadena d’altres parts
del cos, i donarà simptomatologia diversa.
CAS CLÍNIC
La Natàlia és una d’aquestes persones que,
després d’alguns anys amb molèsties diverses, s’adona que tot el que li passa deu estar
relacionat d’una manera u o altra; decideix
demanar ajuda per ser tractada d’una manera diferent. Aquesta dona de 42 anys d’edat
ens consulta inicialment per una cefalea hemicraneal i occipital que s’ha intensificat
en els últims mesos i que s’ha convertit de
vegades en alguna molèstia que la incapacita per a les activitats diàries. En l’entrevista
inicial apareix un dolor lumbar de llarga
evolució amb una irradiació per la cama
que li impedeix d’estar dreta molta estona i constata que els diversos tractaments
realitzats fins al moment només l’han ajudat a sentir-se millor de forma passatgera.
Ens comenta que sent sempre una sensació

d’ansietat que la fa menjar entre hores. Està
nerviosa i irritable i molt preocupada per
tot, la qual cosa fa que cada dia s’aixequi al
matí amb tensió a la zona cervical i lumbar.
També presenta dolor a la mandíbula i a les
mans, cosa que reflecteix que dorm fent força i el son no és prou reparador. La sensació de cansament és permanent i augmenta
a mesura que avança el dia. També comenta
que en els últims anys s’ha engreixat uns
quants quilos, cosa que li preocupa bastant.
Tot i haver fet diverses dietes, amb cap ha
aconseguit perdre pes.
Aquest sobrepès va començar després d’un
tractament de fertilitat uns anys enrere. Des
d’aquell moment les seves relacions sexuals
no són plaents del tot, ja que presenta alguna molèstia. Actualment les menstruacions
són doloroses i els cicles més llargs del normal. En l’última revisió ginecològica li van
detectar un mioma, la qual cosa va fer que
la seva preocupació augmentés. Les càndides (infeccions vaginals) han estat sempre
un problema, de forma repetitiva, al llarg
de la vida. En els últims anys no se sent be
ni emocionalment ni anímicament. Relata
problemes de parella que no són abordats

i que cap dels dos membres vol afrontar.
Les digestions són pesades, lentes i generen gasos i molèsties després de la ingesta.
També presenta retenció de líquids, la qual
cosa comporta inflor de les cames. Tot i que
pugui semblar un cas inversemblant, moltes
vegades aquests símptomes de la medicina
s’obvien i són tractats com a situacions cròniques sense possibilitat de solució i només
pretenen pal·liar el malestar.
TRACTAMENT
Inicialment vam fer un enfocament des de
l’acupuntura per tal d’alliberar les tensions
acumulades i permetre la lliure circulació
de l’energia pel cos. Així vam aconseguir
descongestionar la zona cervical, cranial i
millorar la zona lumbar gràcies a la disminució de l’estat d’irritabilitat. Posteriorment
vam reequilibrar les estructures del cap amb
fisioteràpia craniomandibular. Van caldre
canvis dietètics que van permetre que la pacient millorés les digestions i se sentís amb
més energia, amb la conseqüent millora de
l’estat d’ànim. Després d’unes quantes setmanes de tractament va ser quan vam de-
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cidir parlar amb ella per recomanar-li unes
sessions de psicoteràpia per prendre consciència i poder ordenar les idees i pensaments, cosa que li permetia abordar diverses
situacions del passat com per exemple maneres de funcionar que no li permetien tirar
endavant en algunes situacions de la vida. A
mesura que es va anar trobant tranquil·la, va
poder dormir més i no premia tant les mans
i la mandíbula, la qual cosa li permetia aixecar-se al mati més recuperada. Durant el dia
podia estar relaxada. Finalment es va decidir fer un enfocament des de l’homeopatia i
la microimmunologia. Així es va poder detectar que el seu sistema immunològic estava en un estat d’alerta i lluita constants, i va
poder ser tractat amb remeis homeopàtics.
CONCLUSIÓ
Com es pot veure, la pacient va estar acompanyada en aquest procés per diversos
professionals que li van aplicar acupuntura, fisioteràpia, naturisme, psicoteràpia
i homeopatia, en què cadascun va aportar
aquell granet de sorra que va permetre petits canvis en l’organisme de la Natàlia, que

es va anar recuperant de forma lenta però
molt eficaç.
Quan parlem de medicina Integral o Integrativa, justament es tracta d’acollir el pacient
d’una forma humana i plena, escoltant-lo,
respectant-lo i posant en comú els remeis
i teràpies de forma coordinada, prioritzantlos segons sigui l’estat en cada moment, ja
que l’objectiu final és el bé comú del pacient.
Josep Maria Charles,
Fisioterapeuta i acupuntor especialitzat en
disfuncions cranials i mandibulars a Integral Centre Mèdic i de Salut.
Publicat a la Revista Integral n. 443, novembre 2016
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Com millorar l’equilibri, la memòria i el sentit de l’oïda amb
estimulació neurosensioral auditiva(25·04·17)

Com millorar l’equilibri, la memòria i el sentit de l’oïda amb
estimulació neurosensioral auditiva(25·04·17)

Cuidar la circulació de la sang, la pell i la salut: pràctica
d’automassatge i relaxació (16·05·17)

Cuidar la circulació de la sang, la pell i la salut: pràctica
d’automassatge i relaxació (16·05·17)

La farmacèutica Rosó Marcellés en plena xerrada.

Vista general de la xerrada.

Vista general de l’acte.

Públic assistent.

Mares i pares: l’autoritat, cura o domini? (20·06·17)
Vista general de l’acte.
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CURSETS I TALLERS
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ACTIVITATS DEL CENTRE

Classe d’informàtica

Coral Terra Ferma

Classe de puntes al coixí

Classe de pintura

Classe de bijuteria

Grup de guitarra

Classe d’anglès

Classe de francès

Classe de ceràmica

Classe d’informàtica

Classe d’informàtica

Classe d’informàtica

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

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

Alumnes de la classe de ceràmica amb el
professor Francesc Blanch

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

Grup de guitarristes amb la professora Marta Vigo

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

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

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

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

Alumnes de la classe de pintura amb la professora
Carme Feixas

Alumnes a la classe de francès del professor Sr.
Rouanet

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

Espai d’escacs, cartes i dòmino

Amics de Mallorca

Coral Terra Ferma

Coral Terra Ferma

Coral Terra Ferma

Classe d’idiomes

Classe d’idiomes

Classe d’idiomes

Classe d’idiomes

Participants de les tertúlies Grup Claror

Dinar de cloenda de curs de la coral Terra Ferma

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

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

Dinar de cloenda de curs de la coral Terra Ferma

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

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

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

Dinar de cloenda de curs de la coral Terra Ferma

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