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Benvolguts amics i amigues:

Com ja és habitual, al mes de juny faig ba-
lanç de les activitats realitzades al Centre 
Comarcal Lleidatà durant el curs acadè-
mic.
En l’últim butlletí del 2017 esmentava to-
tes les activitats que s’impartien al Centre, 
algunes amb més participació que d’altres, 
però totes elles responien als desigs dels 
socis que les havien escollides. Esperem 
continuar impartint-les el proper curs 
acadèmic, sempre i quan hi hagi un mínim 
de participants en cadascuna d’elles. Sento 
dir-vos que el Sr. Francesc Blanch, profes-
sor de ceràmica des de fa molts anys ens 
ha deixat; per tant, aquest taller no es farà 
el curs vinent. L’hem intentat continuar, 
però en aquest moment no hi ha un nom-
bre suficient de participants. Seguidament 
enumero les activitats culturals i recreati-
ves que, amb tota seguretat, continuarem a 
primers d’octubre:
Informàtica, llengües estrangeres (francès 
i anglès). A propòsit he de comentar que a 

partir d’octubre s’incorpora una nova pro-
fessora en actiu, de llengua paterna angle-
sa i que ha viscut molts anys a Suïssa; per 
tant, domina l’anglès i el francès a  la per-
fecció. La coral “Terra Ferma” continuarà 
amb el seu repertori musical. Visites men-
suals a llocs d’interès cultural a Barcelona 
i rodalies, cinefòrum; un cop al mes (els 
dijous), les puntes de coixí que són el grup 
més antic del Centre i que cada dimecres 
venen fidelment, els dijous al matí el ta-
ller d’artesania. Els diumenges a la tarda 
tindran lloc els concerts de música varia-
da, les sessions de teatre i 5 cops  l’any el 
músic Benzal ens oferirà música de ball. 
Pel que fa a les activitats recreatives con-
tinuaran com ja és habitual els jocs de car-
tes, escacs, dòmino, pocker, campionats de 
botifarra i altres jocs de taula.
A part de les activitats esmentades, el Cen-
tre acollirà altres Entitats que desenvolu-
pen cursos d’història i de salut. Així com 
conferències i presentacions de llibres.
En aquest butlletí voldria destacar un es-
deveniment rellevant. Es tracta  de la pre-
sentació del Festival de música de la vila 
de Rialp. El 18 de juny a les 19 hores el 

Centre Comarcal Lleidatà va fer la Presen-
tació del XVIII Festival de música de la 
vila de Rialp que se celebrarà els mesos de 
juliol, agost i setembre. L’acte  va comptar 
amb la presència de l’Alcalde de Rialp, vi-
cepresident de la Diputació de Lleida, Sr. 
Gerard Sabarich, de l’adjunt a la presidèn-
cia de Rialp Musical associació, Sr. Mi-
quel Serra, del musicòleg, Sr. Oriol Perez 
i de l’organitzador i patrocinador Sr. Josep 
Sabarich. En finalitzar els parlaments de 
presentació, l’acordionista, Sr. Josep Co-
lom oferí un tastet de música del Pirineu.
El Festival de Música de la Vila de Rialp 
és, tal i com reconeixen els organitzadors, 
un dels esdeveniments culturals més atrac-
tius dels que es pot gaudir a les comarques 
de Lleida, especialment a l’estiu. El doble 
vessant de difondre la música  com a ele-
ment de cultura i de donar a conèixer un 
dels paratges més emblemàtics de les co-
marques de muntanya, dóna l’equilibri ne-
cessari per l’èxit que ha assolit el festival 
des de la seva creació.
Els concerts no se centren només a la vila 
de Rialp, sinó que se’n beneficien les co-
marques properes. El festival de Música de 
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Rialp permet donar a conèixer els munici-
pis del Pallars arreu del món, i representa 
un complement d’interès musical de pri-
mer ordre.
Aquest acte del dia 18 de juny  el consi-
dero molt rellevant i seria desitjable que 
moltes altres viles i pobles s’hi sumessin ja 
que és bo donar a conèixer a Barcelona les 
diferents iniciatives de cada comarca per 
tal de difondre la riquesa cultural i econò-
mica de cada contrada lleidatana. De fet és 
d’aquesta manera  que el Centre Lleidatà 
es convertirà en l’autèntica Ambaixada de 
Lleida a Barcelona.
Espero que moltes ciutats i pobles de les 
terres de Lleida  vulguin imitar la Vila de 
Rialp, divulgant les seves riqueses cultu-
rals, ja que tots els pobles tenen quelcom a 
oferir –turisme, cultura, gastronomia, etc. 
El Centre Lleidatà estarà sempre disposat 
a acollir qualsevol iniciativa d’aquest estil.

El President,
Jesús Escales i Barbal
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Benvolguts amics / Benvolgudes ami-
gues del CENTRE LLEIDATÀ,

La Junta de Govern de la nostra Entitat m’ha 
demanat que faci un ESCRIT recordant la 
figura de FRANCESC BLANCH I RABINAT, 
com a associat i membre de diferents Juntes 
de Govern i Consells Consultius, del CC-
LLEIDATÀ, que recentment ens ha deixat.  
Em permetreu que les meves primeres 
paraules siguin, per tant, d’agraïment a la 
JUNTA DE GOVERN i al nostre President, 
pel fet d’oferir-me l’oportunitat d’escriure 
en el nostre Butlletí i parlar d’un gran 
amic, excel·lent persona i un dels socis més 
proactius, respectats, estimats i distingits 
del nostre CENTRE LLEIDATÀ.
Recordo que, fa una dies, acabàvem 
d’arribar a L’ESCALA, quan vàrem rebre te-
lefònicament la trista noticia del comiat del 
Francesc. Va ser per nosaltres un cop molt 
dur.  La meva esposa i jo, sense baixar del 
cotxe, vam girar direcció a BCN,  per po-
der acompanyar per darrera vegada  l’amic 
Francesc,  la seva esposa, Filomena, filles, 
gendres, néts, resta de família i amics. 
Francesc es mereixia això i molt més.

Coneixia el seu delicat estat de salut, certa-
ment, perquè tot sovint m’interessava per 
ell i sense esperar-ne res de bo, per les no-
ticies que anava rebent, tampoc intuïa un 
immediat desenllaç. Vaig conèixer el Fran-
cesc deu fer 35 anys. Van ser, ell  i un altre 
bon amic de la família, Ramon Cases, els 
que em van convèncer per integrar-me a la 
seva Junta de Govern. En Francesc era fill 
de VERDÚ i un servidor sóc fill de SORT. 
Tots dos, per tant, fills de comarques lleida-
tanes, traslladats a BCN per raons d’estudis 
i feina, enyoràvem les nostres arrels i per 
aquesta raó vam convergir al CENTRE 
LLEIDATÀ, com  una continuació del nos-
tre poble. Tot d’una vam fer una gran amis-
tat, que ha estat per sempre més. Fer-me 
amic del Francesc va ser molt fàcil, perquè 
sempre ha estat una persona oberta, noble, 
dialogant, molt col·laborador, amic del 
Centre i de tothom, que sempre saludava 
amb una rialla i era molt estimat. Català de 
pedra picada i un autèntic gentleman en el 
vestir. Podria explicar moltes coses de les 
que va fer el Francesc Blanch al CENTRE 
LLEIDATÀ, des  que el vaig conèixer, en-
trats els anys 80, fins que ara ens ha deixat. 

Un dels seus hobbies preferits era ensen-
yar a treballar la “ceràmica negra” del seu 
estimat VERDÚ. Em permetreu, també, que 
faci una petita pinzellada d’alguns dels fets 
més rellevants del Francesc en el transcurs 
del seu pas per la nostra Entitat. No em 
faré pesat, ni us els explicaré tots, perquè 
a ell no li agradava presumir-ne i perquè,  
ben segur, ompliria tot un llibre. Amb tot, 
el que sí  que us vull comentar és que ell 
sempre estava disposat a treballar pel seu 
CENTRE LLEIDATÀ, entregat a la causa 
lleidatana i a Catalunya. Ho va donar tot 
i no va demanar mai res. Va estar en dife-
rents Juntes de Govern, amb els Presidents 
Solé Segarra, Costafreda, Calaf, Punsà, 
Balagué, Torallas i un servidor. Fent de 
Tresorer, de Secretari, de Vicepresident 
i de tot el que se li demanava; també va 
formar part de Consells Consultius, recen-
tment ho era ara amb el President Escales.
Tots el volíem al nostre costat, perquè ell 
era una persona positiva i, en bona part, 
l’ànima dels dinars, de les excursions, de 
les festes tradicionals, del ball i del CEN-
TRE en el seu conjunt, fent en tot mo-
ment un treball a l’ombra, sense presumir 
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de res, encara que exigent amb ell mateix 
per les coses ben fetes. Pel que fa a fets 
destacables i mèrits personals de Francesc 
Blanch, vull recordar, molt especialment, 
la primera subvenció de la Diputació de 
Lleida, l’any 1993, que tant va treballar 
per aconseguir-la. Ha salvat el Centre per 
molts anys, i encara avui segueix vigen; 
també  va tenir a veure amb l’atorgament 
de la Creu de Sant Jordi, la solució a la 
gravíssima problemàtica del Bingo, on 
va fer una feina extraordinària que, per si 
sola,   mereixeria omplir tot un Butlletí ; va 
treballar moltíssim fins aconseguir la pràc-
tica exempció de l’IBI, amb visites conti-
nuades a l’Ajuntament i també la unifica-
ció de la imatge de les escales de la Ronda 
Universitat i Gran Via, que fins aleshores 
era una barreja de materials i de colors di-
ferents. Entre moltes altres actuacions, ne-
gociacions i decisions, que han marcat el 
futur de la nostra Entitat, deixant-la del tot 
sanejada, sense cap deute, amb una feina 
extraordinàriament ben feta per part del 
Francesc que, un servidor, com a testimo-
ni directe, mai oblidaré i sempre li agrairé. 
Francesc Blanch, sense fer soroll, va ser un 

protagonista indiscutible i un puntal prin-
cipal de les respectives Juntes de Govern.  
Per a mi, que he estat 12 anys President 
de l’Entitat, em plau dir que ha estat, sens 
dubte, un grandíssim amic, un dels millors 
i un immillorable company de viatge, que 
sempre em va ajudar a fer millor les coses 
i a prendre les decisions més encertades, 
en els moments més difícils, amb tots els 
problemes que ens vam trobar i que vam 
haver de solucionar, cosa que li agraeixo 
moltíssim. Vaig dir, i avui ho repeteixo, 
que si alguna cosa positiva vaig fer jo com 
a President del Centre, en bona part és mè-
rit de l’amic Francesc. El trobaré molt a 
faltar i res serà igual per a mi a partir d’ara, 
tampoc el CENTRE LLEIDATÀ. Acabo dient 
que amb ell no em faria res tornar a co-
mençar. Sense ell, mai hauria acceptat la 
Presidència de l’Entitat.
Gràcies, Francesc. Gràcies, amic!!

Miquel Àngel Gento i Sostres

Expresident del Centre Comarcal Lleidatà
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VISITA CULTURAL A LA 
CATALUNYA-NORD.
ORGANITZAT PER ELS “AMICS DE LA 
BRESSOLA” 

El dia 5 de juny passat vàrem fer una 
visita a les escoles  “Bressola”, que es 

dediquen a l’ensenyament en català als in-
fants a la Catalunya Nord.

Érem un grup d’unes 40 persones que, sota 
l’amable tutela de la Montserrat, responsa-
ble de dita institució al Centre Comarcal, 
vàrem emprendre el camí cap al Rosselló,  
amb l’envit de passar un dia agradable i 
profitós. 
Vàrem començar per visitar l’Escola 
d’Ensenyament secundari del SOLER. 
Vàrem poder veure com els alumnes, en 

una escola plena a vessar, rebien un ensen-
yament proactiu  en el qual semblava que 
els nois i noies  es trobaven molt bé.
Vàrem comprovar que el sistema 
d’immersió emprat deu ser ben efectiu 
perquè els alumnes entre ells i amb no-
saltres només parlaven en català. Un grup 
d’ells es varen posar a la nostra disposició, 
per respondre a les preguntes que els vi-
sitants  volguessim fer-los.  I així vàrem 
poder assabentar-nos que la majoria d’ells 
pertanyien a families en les quals a casa 
només parlaven francès, la qual cosa dóna 
un gran mèrit al prestigi que s’ha llaurat la 
“Bressola” a la Catalunya Nord.
Vàrem dinar a Ribesaltes, en un restaurant 
anomenat “Domain Rimbaut”. Vàrem po-
der disfrutar d’un excel•lent menjar i vi 
de la propietat.  I vàrem poder visitar les 
bodegues i vinyes, però sobretot vàrem 
tenir la fortuna de visitar la sala més no-
ble del Castell, en la qual, ja fa temps, el  
Senyor Fabregé va esculpir en lletres d’or, 
i en un francès honorable, un manifest 
en el qual declara unívocament el dret a 
l’autodeterminació dels catalans. 
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A la tarda vàrem visitar la famosa materni-
tat d’Elna. Durant la segona guerra mun-
dial una jove mestra suïssa es va dedicar 
a recollir dones embarassades entre els 
refugiats de la guerra d’Espanya que mal-
vivien pels campaments i platges del Ros-
selló. Amb la seva furgoneta de la Creu 
Roja suïssa va poder sortejar i esquivar 
els soldats nazis que en aquells moments 
campaven pel país. Al palauet que varen 
fer servir de maternitat, les dones a punt de 
donar a llum varen poder rebre la cura so-
lidària que necessitaven per fer sobreviure 
llurs nadons.
Va ser un viatge molt interessant, 
l’organització del qual agraïm a la “Bres-
sola”, i que esperem que es torni a oferir 
en l’esdevenidor amb altres visites a llocs 
emblemàtics, com  Elna i Perpinyà.

Vocal de la Junta de Govern del Centre 
Comarcal Lleidatà,
Antoni Miquel Puigdemasa
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PUIGVERD  

L’Ajuntament de Puigverd de Lleida, 
coincidint amb la programació de la 

setmana cultural, ha preparat una exca-
vació arqueològica al casc antic de la po-
blació, concretament al sitjar de les Mun-
tanyetes a la recerca del pou de gel, datat 
l’any 1590. 
Les Muntanyetes és un tossalet ubicat a la 
part nord del casc antic de la població, que 
es desdibuixa per un vessant que trenca per 
una paret que sosté la muntanyeta, zona 
sense pavimentar que dóna a la part pos-
terior de magatzems. Amb aquesta impor-
tant actuació s’ha pogut confirmar la loca-
lització de l’antic “Tossalet del Sitjar” del 
segle XV-XVI, possiblement creat quan el 
municipi s’adhereix l’any 1405 al mones-
tir de la Cartoixa d’Escala Dei, al Priorat. 
Els treballs de recerca i estudi de la zona ja 
van ser prospectats l’any passat amb un es-
tudi amb georadar, on es va detectar nom-
broses sitges i un parell d’anomalies que 
podrien indicar la localització del preciat 
pou, i enguany s’ha dut a terme la fase dos 

del projecte.
L’excavació va durar 5 dies, a càrrec 
dels arqueòlegs de l’empresa Iltirta i la 
col·laboració dels veïns del municipi. Du-
rant l’excavació es van localitzar i docu-
mentar un total d’onze sitges, quatre de les 
quals amb restes constructives, dos d’elles 
buides. Tot i trobar més del doble de sitges 
que les que ens va prospectar el georadar, 
el pou de gel no ha estat localitzat a la zona 
indicada.
El jaciment arqueològic resta altra vegada 
tapat i protegit, i l’ajuntament del municipi 
estudia la possibilitat de restaurar, museit-

zar i habilitar l’entorn del sitjar per tal de 
fer-ho visitable i guanyar una oferta turís-
tica més i una part del poble “amagada”, 
una peça clau per al patrimoni de la loca-
litat.
I tal com diu l’alcalde del municipi, Jo-
sep Solsona, totes aquestes actuacions ens 
ajuden a estimar i conèixer més el nostre 
poble.
Ajuntament de Puigverd

EL SEGRIÀ
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SANT GUIM DE FREIXENET
VENIU A CONÈIXER L’ALTIPLÀ DE LA 
SEGARRA!!!  

El municipi de Sant Guim de Freixenet, 
de gairebé 25 km2, es troba a la carena 

de l’altiplà de la Segarra, entre les capçale-
res del riu Sió, del d’Ondara i de l’Anoia. 
És considerat un municipi de muntanya, 
malgrat pertànyer a l’anomenada Plana 
de lleida. El nucli central es troba a 738 
m d’altitud i el Tossal del Magre arriba a 
assolir els 781 metres d’alçària. 
Comprèn onze nuclis, nou dels quals són 
poblacions històriques datades entorn del 
segle XI: la Rabassa, Freixenet de Sega-
rra, la Tallada, Sant Domí, Sant Guim de la 
Rabassa, el Castell de Santa Maria, Alta-
dill, Amorós, Masies de Melió i Palamós. 
L’onzè nucli, Sant Guim de l’Estació, fou 
el de fundació més recent (finals del segle 
XIX, fruit de la revolució industrial), i ac-
tualment és cap de municipi i el més gran. 
El poble va néixer al voltant de l’activitat 
logística i comercial de l’estació de ferro-
carril de Sant Guim (732m d’altitud). A 
les acaballes dels anys 30, el jove poble de 

Sant Guim de l’estació, va agafar el relleu 
de capitalitat municipal al poble de Frei-
xenet, gràcies a l’embranzida poblacional 
i industrial d’aquest. El nom del municipi 
prové de la fusió dels noms de Freixenet 
de Segarra i Sant Guim de la Rabassa.
Actualment hi vivim unes 1040 persones 
repartides entre les pedanies i el nucli, que 
és on es troben l’activitat comercial i els 
serveis.
Estem a menys d’una  hora de Barcelona, 
per carretera: agafar l’A-2 fins la sortida 
532 (Montmaneu - Sant Guim de Freixe-
net) i seguir per la carretera B100 fins a 
Sant Guim de Freixenet i, si voleu venir en 
tren, ho podeu fer amb els regionals
“https://web.archive.org/web/20160309034056/
http:/www.renfe.es/mediadistancia/index.html” 
de RENFE (línea R12) que passen per: Bar-
celona-Manresa-Cervera-Lleida.
La nostra comarca és una gran desconegu-
da en l’àmbit turístic. Us convidem a venir 
i gaudir dels nostres paisatges, amb una 
gran varietat de colors estacional i la nos-
tra gent.
Per a més informació, no dubteu a consul-

tar-nos al Centre d’Interpretació Turístic 
Sikarra Nostra (973-29 44 38).

Regidoria de Turisme
Ajuntament de Sant Guim de Freixenet

LA SEGARRA
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ALBI 

Les Garrigues és una comarca amb un 
abundant patrimoni de construccions 

de pedra seca, entre les quals destaca la 
cabana de volta, la seva construcció més 
emblemàtica. En un inventari confeccionat 
per Josep Preixens, hi ha catalogades més 
de mil cabanes amb nou estils diferents 
de coberta. En aquestes cabanes, s’hi feia 
vida durant el temps de recollir l’oliva, de 
llaurar i de podar. Estan fetes en les finques 
dels pagesos i servien per donar refugi al 
pagès i protegir l’animal en les hores de 
forta calor a l’estiu i del fred, a l’hivern.
Hi ha diferents senyals gravats en les pe-
dres com creus, noms o rellotges de sol, 
més ben dit, mesuradors de temps.

Ajuntament d’Albi

LES GARRIGUES
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ACTES LLEIDATANS
I DE LA NOSTRA ENTITAT
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Després de presentar-se en diferents 
espais culturals de Lleida, la 

col·lectiva 17/17 formada pels artistes 
Josep Maria Alarcón, Oriol Arumí, Ester 
Comenge, Divina Drudis, Anna Escur, 
Carme Garcia, Rous Laveda, Josep 
Pascual, Laura Piqué, Aura Prunera, Bep 
Pubill, Ester Ribot, Lupe Ribot, Carme 
Roca, Aurembiaix Sabaté, JR Torné i Josep 
Valerio va finalitzar la seva trajectoria al 
CCLL. 

 

ACTES LLEIDATANS I DE LA NOSTRA ENTITAT
INAUGURACIÓ DE “LA COL·LECTIVA 17/17”

La Col·lectiva 17/17 
autora DIVINA DRUDIS

La Col·lectiva 17/17 
autor ORIOL ARUMÍ

La Col·lectiva 17/17 
autora LAURA PIQUÉ

La Col·lectiva 17/17 Públic assistent a l’acte. La Col·lectiva 17/17 El President del CCLL, Sr.Jesús Escales, 
el Vicepresident de la Diputació de Lleida, Sr.Gerard Ardanuy, 
l’Alcalde de Solsona, Sr.David Rodríguez i la Sra. Divina Drudis, 
Vicepresidenta del Cercle de Belles Arts de Lleida.
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FESTA MAJOR

Dijous 10 de maig de 2018
Actuació del grup d’havaneres “Can Castelló”

Festa Major (10·05·18)
Públic assistent a l’acte

Festa Major (10·05·18)
Vista general del concert
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FESTA MAJOR

Divendres 11 de maig de 2018
Pregó d’obertura i exposició treballs manuals

Festa Major (11·05·18)
Públic assistent a l’acte

Festa Major (11·05·18)
Vista general de l’acte

Festa Major (11·05·18)
El pregoner, Josep Moran Ocerinjauregui, lingüista 

català i el President del CCLL, Jesús Escales. Festa Major (11·05·18)
Treballs manuals realitzats a la classe de Ceràmica

Festa Major (11·05·18)
Treballs manuals realitzats a la classe de Ceràmica
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FESTA MAJOR

Dissabte 12 de maig de 2018
Actuacions musicals

Festa Major (12·05·18)
El director de la Coral Terra Ferma, Jordi Roma i 

els cantaires

Festa Major (12·05·18)
Públic assistent

Festa Major (12·05·18)
Vista general de l’acte

Festa Major (12·05·18)
El grup ameteur Superserra Dream Team amb 

l’Enric Serra a la dreta i Jaume Rognoni a 
l’esquerra

Festa Major (12·05·18)
Els 4 músics del grup ameteur Superserra Dream 

Team



Butlletí informatiu • juliol 2018 • 20ACTES LLEIDATANS I DE LA NOSTRA ENTITAT
FESTA MAJOR

Diumenge 13 de maig de 2018
Missa, actuació acordionistes CCLL i dinar de cloenda

Festa Major (13·05·18)
Preparació per a la missa

Festa Major (13·05·18)
Actuació dels acordionistes del CCLL

Festa Major (13·05·18)
Dinar de cloenda de la Festa Major

Festa Major (13·05·18)
Dinar de cloenda de la Festa Major
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La Fira Modernista va ser un espai que 
va tenir lloc el dissabte 2 de juny, on el 

Centre Comarcal Lleidatà va participar-hi 
organitzant un Campionat de Botifarra.
Va disposar d’un estand per fer promoció 
de les Terres de Lleida i del Centre.
Us en deixem un petit recull fotogràfic.

 

ACTES LLEIDATANS I DE LA NOSTRA ENTITAT
FIRA MODERNISTA

Festa Major de l’Eixample Dreta que va tenir lloc els dies 1, 2 i 3 de juny.
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El passat dilluns 18 de juny es va 
presentar al Centre Comarcal Lleidatà 

el 18è Festival de Música de la vila de 
Rialp.
Us oferim unes paraules de la Rosa Pujol 
Esteve, vicepresidenta segona de la 
Diputació de Lleida i de l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs (IEI) i unes fotografies de l’acte:
“Any rere any el calendari cultural i festiu 
lleidatà es nodreix de projectes com el 
Festival de Música de la vila de Rialp 
que des dels nostres ajuntaments i entitats 
ajuden a mantenir viu, dinàmic i plural el 
fenomen cultural de les terres de Lleida. 
Una aposta artística valenta i decidida, que 
es troba en plena maduresa, i que ha donat 
els seus fruits esdevenint un dels certàmens 
musicals més prestigiosos de les terres de 
Lleida i un motiu de joia per als veïns i 
veïnes de Rialp.” 

 

ACTES LLEIDATANS I DE LA NOSTRA ENTITAT
PRESENTACIÓ DEL 18È FESTIVAL DE MÚSICA DE LA VILA DE RIALP
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Dolors Sistac i Sanvicén (Lleida, 1922-
2018) fou una escriptora catalana molt 

vinculada al Centre Comarcal Lleidatà, on 
col·laborà en la difusió de la poesia. Refe-
rent del catalanisme, l’any 2002 se li con-
cedí la Creu de sant Jordi en reconeixement 
de la seva tasca pedagògica i de divulgació 
de la cultura de les terres de Ponent.
Amb les paraules que la professora i gran 
amiga Concepció Canut va dedicar-li el 
dia del seu comiat, li retem homenatge des 
de la nostra entitat.
“Senyores i senyors, molt bon dia.
No faré aquí un llistat dels mèrits literaris, 
de Dolors Sistac, això donaria per a un tre-
ball de tesi i, en part, aquests mèrits ja estan 
recollits en la cronologia de la seua obra 
“La Mirada Encantada” Editada per Pagès, 
l’any  2005. Intentaré oferir unes breus es-
purnes del que fou la nostra amistat. 
A l’hora dels adéus, el primer que em ve en 
ment és l’origen de la meua relació amb ella.
Ella fou la meua antecessora o precursora, 
en l’àmbit de l’ensenyament de la llengua 
francesa al col·legi Sant Jordi de Lleida. 
Quan la Sra. Sistac va deixar el col·legi 

Sant Jordi, per passar a ser professora de 
l’Escola Normal, la vaig substituir a les 
aules de l’antic edifici de Gualda. Recordo 
que em va rebre a casa seua, em va pas-
sar els llibres de text que utilitzava als tres 
cursos de BUP, la manera de puntuar els 
exàmens, el tarannà del centre...
Bastant més tard, no us puc dir ni com, ni 
quan, vàrem compartir algunes activitats 
culturals, ens trobàvem en conferències, 
tornàvem juntes cap a casa, les dos vivíem 
al mateix barri, intercanviàvem opinions, 
punts de vista, ella, ja ho saben tots vostès, 
era molt crítica. Així es va anar trenant una 
amistat sincera, enriquidora. Ella, pallare-
sa d’adopció, una servidora de naixement.
D’ella, jo admirava dos amors: el de les pa-
raules, altrament dit, la literatura, i l’amor 
pel país i la seua cultura, l’amor per Cata-
lunya, pel petit país de la ciutat de Lleida, 
i pel país d’allà damunt, la seua estimada 
Tírvia. Les paraules, la llengua, ella les 
posseïa, les llengües; si parlava castellà o 
francès li agradava que fos amb el màxim 
de correcció.  El seu interès per conèixer 
i/o verificar els significats, l’ortografia 
dels mots, l’ús precís era gairebé infinit. 

Els seus diccionaris i enciclopèdies eren 
consultats diàriament. No era estrany que 
sobre la taula de treball n’hi hagués algun 
que estava esllomat amb els fulls a punt 
de caure. “L’he de portar a relligar” deia. 
Ella, sense adonar-se’n corregia, Concep-
ció, que no és correcte “sentar-se” cal em-
prar seure’s. “Deformació professional”?, 
alguns pensarien, jo, li deia, gràcies Do-
lors, moltes gràcies. M’estàs ensenyant, i 
així n’aprenc. Havíem passat estones llar-
gues xerrant; a partir de la meua jubilació 
sobretot, jo disposava de més temps per 
escoltar-la, per consultar-la sobre un text, 
per comentar una pel·lícula, per gaudir 
plegades d’unes cançons de l’Edit Piaf, 
del Charles Aznavour, o del darrer cassette 
que ens havíem procurat.
Després vindrien col·laboracions mútues: 
que si cal picar a màquina un text i enviar-
lo per correu electrònic, (perquè la Dolors 
i les noves tecnologies estaven renyides). 
En contrapartida m’atrevia a sol·licitar-la 
per fer de pregonera al nostre poble, el 15 
d’agost per “les Festes del Setge d’Olp”. La 
vàrem convidar, (tot i que feia un fred que 
pelava, sí, a mig agost al Pirineu la meteo-
rologia juga aquestes passades) ella de bon 

HOMENATGE A L’ESCRIPTORA I POETESSA LLEIDATANA: DOLORS SISTAC I SANVICÉN
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grat acceptà, ben empolainada, ben abri-
gada, agafà el micro i damunt l’escenari 
ens deixà bocabadats, fent un parlament 
d’introducció a l’obra teatral “Somni d’un 
Pallars lliure”, que tot seguit es posà en es-
cena. Això, era l’any 2010.  I com acostu-
mava a fer després d’una aparició pública, 
es feu ressò de l’esdeveniment a la premsa 
local, amb l’article “Olpins i olpines”. 
Una altra faceta que compartíem era la laï-
citat. El dret per les llibertats, la lluita per 
reivindicar-les. Totes, les lingüístiques, les 
polítiques. “Els drets humans són encara 
paper mullat” i se’n lamentava, tot parlant 
dels emigrants, de les persones sense feina, 
i de tota mena d’injustícies. Ahir, remenant 
papers per esborronar aquestes ratlles, a la 
revista suplement de la Mañana, en què 
Jaume Lafuerza li feu una entrevista, amb 
motiu des seu norantè aniversari i la publi-
cació de la primera part de les Memòries, 
a la pregunta de si era creient, respongué: 
“Per mi Déu és la natura. Penso que molta 
gent ha agafat Déu com un bastó: ’ja m’ho 
arreglarà Ell, i Ell no arregla res, ho has 
d’arreglar tot tu”. (fi de la cita)
L’escriptura i la publicació dels seus lli-
bres més tardans “Líriques del silenci” 

“Foc d’encenalls”  “Temps de llucar”  vaig 
viure’ls de prop, com també els homenat-
ges, que ella agraïa i desitjava. 
Un record molt viu que aflora, avui aquí, 
és el del dia 1 d’octubre del 2017. La vaig 
acompanyar a votar. Ella tenia ganes de di-
positar la papereta a l’urna, però connec-
tada a la televisió durant el matí va veure 
les imatges impactants de violència que 
estàvem vivint als col·legis electorals. Tots 
teníem una mica de por, ella i nosaltres, 
desplaçar-se amb l’ajuda del caminador 
no era gaire favorable per si apareixia la 
guàrdia civil... però, de valenta la Dolors 
sempre n’havia estat; al migdia va poder 
complir el seu desig; una voluntària ens va 
ajudar a entrar sense haver de fer cua i, en 
sortir, profèticament em va dir: “aquesta és 
la darrera vegada que voto”. Tenia la ment 
clara. El retorn cap a casa fou lent, molts 
amics, coneguts, que ens sorgien al pas per 
la Rambla Ferran, feren que aquell dia di-
nés a les 4 de la tarda. 
El temps anava passant... dos, tres hores, so-
bretot els diumenges a la tarda, que ella odia-
va viure’ls en soledat, era quan enraonàvem 
de temes profunds: l’amistat, l’amor, la 
mort. Havíem parlat de la mort. Recordo 

amb emoció el dia que em va comunicar 
que ja havia signat un DVA (Document de 
Voluntats Anticipades) i de com li vaig apro-
var! “Et sembla que he fet bé?”  Em pregun-
tà. Cal ser previsor en tot, a la vida. 
I ara que toco aquest tema no puc evitar de 
transcriure un fragment de les “Cobles a 
la Dolores” inèdites, que va escriure amb 
motiu de la seua jubilació, amb to irònic, 
que fan així ....”Vosaltres que sou minyons, 
no temeu la davallada; ai! Si no fos, si no 
fos que vindrà la maltempsada. Mai no ho 
hauria pensat, mai no ho hauria cregut, que 
arribaria el moment, companys de la “se-
nectud”... Aquestes cobles foren llegides 
al voltant d’una taula molt ben parada el 
dia de la seua jubilació a l’ Escola Normal 
de Camp de Mart.
Entre altres deutes que mantinc amb la 
Dolors, li dec un bagatge de lectures: La 
Rodoreda, Dickinson, MªMercè Marsal, 
Noëlle Châtelet, entre altres, que els seus 
suggeriments em feien venir ganes de lle-
gir. Per tot això, per l’amistat, el meu reco-
neixement a la Dolors. 
Moltes gràcies.” Concepció Canut
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ACTIVITATS CULTURALS
ABRIL-MAIG-JUNY 2018 

ABRIL 2018

Dia 3
Grup Claror
Tertúlia: “Pla general metropolità (Tramvia-
Diagonal)”

Dia 4
Inauguració de l’exposició “Col·lectiva 17/17”. 
Formada per artistes lleidatans.

Dia 8
Actuació musical
La Senior’s Band del TALLER DE MÚSICS  
formada per més de 20 músics, van oferir una 
selecció dels estàndards del swing i del jazz 
(Duke Ellington, Count Basie) més coneguts pel 
gran públic.

Dia 10
Grup Claror
Tertúlia: “Activitats econòmiques molestes”

Conferència
“La censura d’Estat i la traducció sistemàtica 
d’obres literàries catalanes al castellà al s.XVI”
Ponent: Jordi Bilbeny, historiador.
A càrrec de l’Institut Nova Història.

Dia 12
Presentació llibre “La llegenda del Carreró”
Autora: Sílvia Colomé.
Va presidir l’acte l’alcalde de Montgai i 
Expresident de la Diputació de Lleida, 
Sr. Jaume Gilabert Torruella. La presentació va 
anar a càrrec del Sr. Enric Sierra, Adjunt del 
Director de La Vanguardia i Sotsdirector de 
la seva web. El President del CCLL, Sr. Jesús 
Escales, va donar la benvinguda a l’acte.
 
Dia 13
Racó poètic dels divendres
La poetessa Anna Mª Vintró i Robert i  Ramon 
Ripoll i Arcarons, professor de Lingüística, 
van presentar una roda de poetes oberta a tot el 
públic assistent.

Dia 15
Concert
El músic Josep Alonso  va interpretar cançons de 
les pel·lícules més conegudes de la història del 
cinema.

Dimarts 17
Grup Claror
Tertúlia: “Fenòmens paranormals (1)”

Parlem de salut
Títol: “Comunicació no violenta: què passa quan 
deixo de jutjar?”
Professional: M. Dolors Pallarès, psicòloga.

Dia 18
Visita cultural per Barcelona 
Lloc: Casa Vicens  (C/de les Carolines,20)

Dia 19
Tertúlies Filosòfiques
Tema: “Epicureisme, Escepticisme, Estoïcisme”
Professor: Mariano Royo.

Presentació llibre “Maria, guerra i pau”
Autor: Josep de Moner Canut.
L’acte va ser presentat pel President del CCLl, 
Jesús Escales i la responsable de cultura Joana 
Novau.

Dia 24
Grup Claror
Tertúlia: “Fenòmens paranormals (2)”

Conferència
Títol: “Flora i fauna mediterrànies als quadres de 
Jeroni Bosch”
Ponent: David Vilassís, historiador.
A càrrec de l’Institut Nova Història.

Dia 26
Cine-Fòrum
Pel·lícula: “Danzad, danzad, malditos” de 
Sydney Pollack.
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Divendres 27
Racó poètic dels divendres
La poetessa Anna Mª Vintró i Robert i  Ramon 
Ripoll i Arcarons, professor de Lingüística, van 
presentar una roda de poetes oberta a tot el públic 
assistent.

Dia 29
Teatre
“El malalt imaginari” i “L’alumne i galetes”
Autors: Molière i Txékhov.
Direcció: Francesc Marselles.
A càrrec del grup: Amunt el Teló
Coordinació: Josep Carles i Pere Basté.

MAIG 2018

Dia 4
Sessions descoberta lectora             
Passejades literàries:
“L’encís de les històries i dels seus personatges”, 
per Joana-Alba Cercós. 
Tema: “El cartero de Neruda”

Dia 6
Concert musical
El músic Raúl Sandin va interpretar amb la guitarra 
música de Tàrrega, Albéniz, Malats, Gardel, Bonfa, 
Santana i música de Catalunya, França i Mèxic.

Dia 8
Grup Claror
Tertúlia: “Formar Govern o eleccions?”

Conferència
Títol: “Ignacio de Loyola o Ignasi d’Oriola?”
Ponent: Pep Mayolas, historiador.
A càrrec de l’Institut Nova Història.

Dia 10
Concert d’havaneres, GRUP CAN CASTELLÓ        
Repertori:
1a Part: Havanera de Can Castelló, Cala Montgó, 
La Gavina, La Paloma, Mariner de terra endins, 
Quan jo tenia pocs anys, La Bella Lola. 
Descans: Se servirà Cremat. 
2a Part: Bitxintxo, Vell Pescador, 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 11
Pregó d’Obertura de la Festa Major a càrrec del 
lingüista i professor d’universitat, 
Sr. Josep Moran i Ocerinjauregui. 
Inauguració Exposició dels treballs Manuals dels 
alumnes del Centre Comarcal Lleidatà.

Dia 12 
Actuació de la Coral Terra Ferma. Director: Jordi 
Roma.

Actuació Superserra Dream Team
Grup amateur compost per 4 flautes i un piano. Van 
interpretar obres de Telemann, Scarlatti, Molter i 
Gluck.

Dia 13
Celebració de la missa a càrrec del pare Ramón 
Farré.

Actuació dels acordionistes del Centre Comarcal 
Lleidatà

Dinar de Festa Major

Lliurament de premis Literaris

Ball Festa Major amb la música en viu del cantant i 
teclista Juan Carlos Benzal.

Dia 15
Grup Claror
Tertúlia: “Origen dels idiomes”

Parlem de salut?
Títol: “Adolescència: avis, pares i germans” 
Professional: Alba Domingo, psicòloga sistèmica.

Dia 16
Visita cultural per Barcelona
Lloc: Acadèmia de les belles Arts (Pg. Isabel II, nº 
1. Casa Llotja).
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Dia 17
Presentació llibre “Amor@.tres”  
Autora: Carme Raichs
Va presentar l’acte la seva amiga i professora 
d’història de la música al CCLL, Montserrat 
Farrús. 

Dia 18
Racó poètic dels divendres
La poetessa Anna Mª Vintró i Robert i  Ramon 
Ripoll i Arcarons, professor de Lingüística, van 
presentar una roda de poetes oberta a tot el públic 
assistent.

Dia 22
Grup Claror
Tertúlia: “Baixa natalitat. Per què?”

Conferència
Títol: “La presència catalana a Amèrica i altres 
llocs del món a partir dels zoònims”
Ponent: Francesc Jutglar, historiador.

Dia 27
Teatre “Embolics a l’oficina”
Autor: Lluís Cocquard Direcció: Albert capel.
A càrrec del grup: Vada Retro
Coordinació: J.Carles i P. Basté.

Dia 29
Grup Claror
Tertúlia: “Medicina natural o tradicional?”

Dia 31
Conferència
El Cercle Català d’Història (CCH) va organitzar 
aquest acte.
Títol: “Ferran el catòlic. Un rei controvertit?”
Ponent: Francesc Puigpelat i Valls, escriptor i 
periodista.
Presentació a càrrec del President del CCH, 
Joaquim Ullan.

JUNY 2018

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

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

Dia 2
Fira Modernista - Festa Major de l’Eixample
El centre Comarcal Lleidatà va participar a la Festa 
Major del Districte de l’eixample amb un estand 
per fer promoció i organitzant un campionat de 
botifarra amb el sopar inclòs.

Dia 3
Concert
El músic i director de la Coral Terra Ferma, Jordi 
Roma va interpretar amb el piano boleros i cançons 
de pel·lícules.

Dia 5
Grup Claror
Tertúlia: “Gent gran a les grans entitats”

Conferència
Títol: “Introducció a la trama literària i Orland 
Furiós. Colom i el repartiment del Nou Món”
Ponent: Lluís M. Mandado.

Dia 7
Conferència 
Títol: “Els matrimonis reials dels Colom: Felipa de 
Coïmbra-Urgell i Joana Aragó”
Ponent: Lluís M. Mandado.

Dia 10
Actuació musical
Actuació de la Big Band Combo de Granollers. Van 
interpretar entre d’altres: Pure and simple, Basin 
street blues, September...

Dia 12
Grup Claror
Tertúlia: “Govern provisional o efectiu?”
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Presentació llibre “Enfilalls de fruits (haikus i 
tanques)
Ponent: Jaume Gala.
Presentació a càrrec del Doctor en Filologia 
catalana, Joan tres Arnal.

Dia 14
Conferència 
Títol: “Els fills i successors de Colom. Era Ferran 
Colom Erasme? La reforma protestant”.
Ponent: Lluís M. Mandado.

Dia 15
Racó poètic dels divendres
La poetessa Anna Mª Vintró i Robert i  Ramon 
Ripoll i Arcarons, professor de Lingüística, van 
presentar una roda de poetes oberta a tot el públic 
assistent. 

Dia 17
Actuació musical
Duet Solstici: Diana Roche (soprano) i Akiko 
Nomoto (piano). Van interpretar música catalana i 
francesa del s. XIX i XX.

Dia 18
Visita cultural per Barcelona
Lloc: Palau Macaya.

Dia 19
Grup Claror
Tertúlia: “El problema palestí”

Presentació llibre “Món rural. Mots que es perden”
Ponent: Josep Espunyes
Presentació a càrrec del filòleg Marcel Fité. La 
benvinguda va anar a càrrec de la responsable de 
cultura del CCLL, Joana Novau.

Dia 21
Conferència
Títol: “El rescat de Colom per Lucrècia Borja”
Ponent: Lluís M. Mandado.

Dia 26
Grup Claror
Tertúlia: “Problemes en el transport públic”

Dia 29
Revetlla de Sant Pere
Berenar amb ball amb música en viu a càrrec del 
teclista i cantant, Juan Carlos Benzal.
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Dins del bloc de Cultura volem fer 
especial esment de les activitats 

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

ABRIL 2018

Dia 13
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 27
Anna Maria Vintró i Robert, poetessa, i el 
professor de Lingüística, Ramon Ripoll i 
Arcarons, van presentar una roda de poetes 
oberta a tot el públic assistent.

MAIG 2018

Dia 18
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.

JUNY  2018

Dia 1
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 15
Anna Maria Vintró i Robert, poetessa i Ramon 
Ripoll i Arcarons, professor de Lingüística, 
van presentar una roda de poetes oberta a tot el 
públic assistent.
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 L’Anna Maria Vintró coordinadora de la secció i al seu 
costat una poetessa del públic recitant. (27·04·18)

Vista general de l’acte (27·04·18)

RACÓ POÈTIC DELS DIVENDRES

L’Anna Maria Vintró presentant un dels poetes que va 
recitar. (13·04·18)

Públic assistent a l’acte. (13·04·18)

Vista general de l’acte. (18·05·18)Públic assistent a la secció de poesia. (18·05·18) Una poetessa del públic recitant. (18·05·18)

Una poetessa del públic recitant. (13·04·18)
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Públic assistent a l’acte. (15·06·18) L’Anna Mª Vintró i en Ramon Ripoll coordinadors de l’acte.  
Al seu costat un poeta recitant. (15·06·18)

L’Anna Mª Vintró i en Ramón Ripoll coordinadors de l’acte, al 
seu costat una parella de poetes  recitant. (01·06·18)

Vista general de l’acte (01·06·18)
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La censura d’Estat i la traducció sistemàtica d’obres 
literàries catalanes al castellà al s.XVI.  (10·04·18) 
Públic assistent a l’acte

CONFERÈNCIES

La censura d’Estat i la traducció sistemàtica d’obres 
literàries catalanes al castellà al s.XVI.  (10·04·18) 
L’historiador Jordi Bilbeny, en plena conferència.

La censura d’Estat i la traducció sistemàtica d’obres 
literàries catalanes al castellà al s.XVI.  (10·04·18) 
Públic assistent a l’acte

“La censura d’Estat i la traducció sistemàtica d’obres literàries catalanes al castellà al s.XVI”
Organitzat per l’Institut Nova Història.

La presencia catalana a Amèrica i altres llocs del món a 
partir dels zoònims.  (22·05·18) 
Vista general de l’acte. Francesc Jutglar, donant la conferència.

Flora i fauna mediterrànies als quadres de Jeroni Bosch.  
(24·04·18) 
L’historiador, David Vilassís durant la conferència.

“Flora i fauna mediterrànies als quadres de 
Jeroni Bosch”
Organitzat per l’Institut Nova Història.

La presencia catalana a Amèrica i altres llocs del món a 
partir dels zoònims.  (22·05·18) 
Públic assistent a l’acte.

“La presencia catalana a Amèrica i altres llocs del món a partir dels zoònims”
Organitzat per l’Institut Nova Història.
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Ferran el catòlic. Un rei controvertit.  (31·05·18) 
Vista general de l’acte.

“Ferran el catòlic. Un rei controvertit”
Organitzat pel Cercle Català d’Història.

Els fills i successors de Colom. Era Ferran Colom erasme? 
La reforma protestant.  (14·06·18) 
El ponent i historiador, Lluís Maria Mandado.

Els fills i successors de Colom. Era Ferran Colom erasme? 
La reforma protestant.  (14·06·18) 
Vista general de l’acte.

“Els fills i successors de Colom. Era Ferran Colom erasme? La reforma protestant.”

Ferran el catòlic. Un rei controvertit.  (31·05·18) 
L’escriptor i periodista Francesc Puigpelat i Valls i el President del 
Cercle Català d’Història, Joaquim Ullan.
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El rescat de Colom per Lucrècia Borja.  (21·06·18) 
El ponent i historiador, Lluís Maria Mandado.

El rescat de Colom per Lucrècia Borja.  (21·06·18) 
Vista general de l’acte.

“El rescat de Colom per Lucrècia Borja”.

El rescat de Colom per Lucrècia Borja.  (21·06·18) 
Públic assistent a l’acte.
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La llegenda del carreró, de Sílvia Colomé.  (12·04·18) 
El President del CCLL el Sr. Jesús Escales, donant la benvinguda a 
l’acte. Vista general.

PRESENTACIONS DE LLIBRES

La llegenda del carreró, de Sílvia Colomé.  (12·04·18) 
Públic assistent a l’acte.

La llegenda del carreró, de Sílvia Colomé.  (12·04·18) 
L’Adjunt de Director de La Vanguardia, el Sr. Enric Sierra, dient 
unes paraules.

Sílvia Colomé – “La llegenda del carreró”

La llegenda del carreró, de Sílvia Colomé.  (12·04·18) 
El Sr. Jaume Gilabert, el Sr. Enric Sierra i l’autora del llibre, la Sra. 
Sílvia Colomé.

La llegenda del carreró, de Sílvia Colomé.  (12·04·18) 
L’alcalde de Montgai i Expresident de la Diputació de Lleida, el Sr. 
Jaume Gilabert dient unes paraules.

La llegenda del carreró, de Sílvia Colomé.  (12·04·18) 
La Sra. Sílvia Colomé amb el ram de flors que el CCLL li 
obsequià.
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Maria, guerra i pau, de Josep de Moner.  (19·04·18) 
Públic assistent a l’acte.

PRESENTACIONS DE LLIBRES

Maria, guerra i pau, de Josep de Moner.  (19·04·18) 
D’esquerra a dreta, la violinista que va acompanyar l’acte, el 
President del CCLL, Jesús Escales, la responsable de cultura del 
CCLL, Joana Novau i l’autor del llibre Josep de Moner.

Maria, guerra i pau, de Josep de Moner.  (19·04·18) 
Vista general de l’acte.

Josep de Moner – “Maria, guerra i pau”

Enfilalls de fruits (haikus i tanques, de Jaume Gala.  (12·06·18) 
D’esquerra a dreta, el doctor en filologia catalana, Joan Tres, 
l’autor del llibre, Jaume Gala i l’editora.

Amor@.Tres, de Carme Raichs.  (17·05·18) 
D’esquerra a dreta, la Montserrat Farrús, amiga de l’autora, la 
Carme Raichs autora del llibre, en Jaume Gala, escriptor i amic de 
l’autora i l’editor.

Enfilalls de fruits (haikus i tanques, de Jaume Gala.  (12·06·18) 
Públic assistent a l’acte.

Carme Raichs – “Amor@.Tres” Jaume Gala – “Enfilalls de fruits (haikus i tanques)”
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Món rural. Mots que es perden, de Josep Espunyes.  (19·06·18) 
Vista general.

PRESENTACIONS DE LLIBRES

Món rural. Mots que es perden, de Josep Espunyes.  (19·06·18) 
Públic assistent a l’acte.

Josep Espunyes – “Món rural. Mots que es perden”
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Estem a finals de juny, o sigui que 
“Bones vacances” a tots i totes!!

A l’octubre tornarem a reiniciar les nostres 
classes d’anglès i francès.

Mitjançant aquest escrit volem comentar 
com ha anat aquest curs.

Abans de tot, desitgem expressar la 
nostra admiració per alguns companys 
i companyes que malgrat la seva edat, a 
vegades plovent o amb fred, han assistit a 
classe sense faltar quasi mai.
Si hagués nevat, estem segures que també 
haurien vingut.

Aquest any les classes d’anglès van 
començar d’una manera complicada 
perquè la Jenny va ser àvia, per tant es va 
dedicar a exercir com a tal.
La va substituir un noi del Departament de 
Filologia Anglesa de la UB, el “Gabi”
Un “teacher” molt competent i amb un 
accent que semblava un veritable anglès.
Li augurem un merescut futur com a 
professor per la seva professionalitat i 
simpatia.

Per al proper curs tenim una professora 
nativa, la Hellen, que s’encarregarà de les 
classes d’anglès i francès.

Des del 2016, totes dues hem organitzat 
una sortida mensual per llocs d’interès, 
mitjançant les Cases Singulars per tal de 
descubrir llocs que abans no es podien 
visitar.

Un dels llocs que ens va agradar més va ser 
el taller d’Oleguer Junyent, especialment 
per la seva col·lecció de nines.
Destaquem també la Casa Ametller, pels 
seus mobles originals i la Casa de la Seda.

De cara al curs vinent n’afegirem algunes 
que falten.

Per acabar, fa dues setmanes vam visitar 
una escola de la Bressola a la Catalunya 
Nord i la Maternitat d’Elna. Felicitem la 
Montserrat, secretària dels Amics de la 
Bressola per la tasca realitzada, va ser una 
visita molt interessant i ens apuntem a la 
propera que porti a terme.

Finalment desitgem agrair a la Susana i la 
Isabel, secretàries del Centre, tota la seva 
col·laboració i ajuda en l’organització de 
les nostres sortides mensuals, són dues 
noies encantadores.

Bon estiu i fins aviat.

Ma.  Carmen Martin Orduña
Ma. José López Robles
Alumnes de les classes d’idiomes i 
organitzadores de les Visites Culturals per 
Barcelona. 
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Ens fa molta il·lusió que la proposta 
de fer aquesta activitat sorgís dels 

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

 

Dimecres, 18 d’abril. Visita a la Casa Vicens
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Dimecres 16 de maig. Visita a l’Acadèmia de les Belles Arts

Dimecres 18 de juny. Visita al Palau Macaya 
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Estimades amigues i amics del 
cinefòrum Centre,

Em fa molta il·lusió poder comunicar-vos 
la continuïtat de l’activitat durant el proper 
any, amb unes noves condicions, però. 
La primera, seria el pagament d’una quota 
de tres euros per sessió i per persona per als 
que no siguin socis del Centre Comarcal 
Lleidatà.
I la segona, els socis haurien de confirmar 
la seva assistència a la Secretaria del Centre 
Comarcal Lleidatà.
El dia per fer el cinefòrum continuarà sent 
dijous a les 19 hores, i serà  de periodicitat 
mensual. Començarem a l’octubre i 
s’acabarà al maig.
L’estil de les pel·lícules triades serà similar 
a les projectades fins ara: La caza, En 
tierra de nadie, Familia, Antes de que el 
diablo...., Danzad, danzad, malditos, The 
front.

 
Estaré molt satisfet i agraït que em vulgueu 
acompanyar en aquest viatge. Podeu 
comptar que intentaré que tingueu una 
travessia de cine. 
Una abraçada.

Coordinador de la secció,
Ismael Guillén
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L’11 D’AGOST COLOM TORNA A 
PALS!
ANY 2018 - 525è ANIVERSARI DE LA 
TORNADA DEL DESCOBRIDOR A 
CATALUNYA DEL PRIMER VIATGE 
DE DESCOBERTA 

“V Jornada Colombina d’Estudi i Com-
memoració”
Dissabte 11 d’agost, recreacions, con-
ferències, rutes guiades i molt més!

“MAI PODRÀS CREUAR L’OCEÀ A 
MENYS QUE TINGUIS EL CORATGE DE 
PERDRE DE VISTA LA RIBA...”
(Cristòfor Colom- Almirall de la Mar Oceana)

El Cercle Català d’Història organitza 
amb motiu del 525è aniversari de la 

tornada de Cristòfor Colom a la penínsu-
la, un cop descobertes les Índies, aquesta 
jornada en la seva cinquena edició amb el 
suport de l’Ajuntament de Pals i l’àrea de 
Cultura.
Enguany té dos objectius molt clars: per 
una banda, en l’aspecte cultural, una re-
creació històrica i una ruta teatralitzada 
que ambientaran als carrers medievals de 
l’antiga Vila Reial de Pals, i per altra, la 
part acadèmica amb una sèrie de conferèn-
cies per  divulgar les darreres novetats que 
es realitzaran a la Casa de Cultura, Ca la 
Pruna, i una ruta guiada especial a la zona 
arqueològica de la zona que pertany a la 
vila marinera de Pals i que l’entitat va des-
cobrir i protegir amb la col·laboració de la 
Generalitat de Catalunya.
Pel que fa a la part acadèmica, enguany 
el tema central serà l’aportació que el 
Cercle Català d’Història realitzarà la set-
mana del 15 al 20 de juliol amb la seva 
participació en el «Congrés Internacional 
d’Americanistes» que se celebrarà a Sala-
manca, i que consisteix en l’aportació de 

noves dades que confirmen la tesi catalana 
i refermen amb noves proves científiques, 
Pals com a port de sortida.
Es mostraran també els resultats obtinguts 
fins al moment en les darreres excavacions 
arqueològiques realitzades a la platja de 
Pals, que mostren l’existència d’una anti-
ga vila marinera en aquella zona, així com 
l’inici del treball que ens ha de permetre 
dibuixar el contorn costaner de l’època 
així com la localització del seu port.
Amb l’objectiu de dur a terme la jornada, 
l’entitat ha posat en marxa una campanya 
de micromecenatge a Verkami.
Hi ha una història que explica que “amb 
l’arribada de les naus de Colom al port 
d’on van sortir, el poble els va acollir amb 
joia i alegria perquè pensaven que mai més 
tornarien a veure als mariners que havien 
marxat amb ell.
Més sorpresa tingueren els vilatans en 
veure desembarcar de les naus una gent 
exòtica, més fosca de pell, de color brillant 
i mirada honesta i bona. Portaven plomes 
de colors, penjolls i collarets, fruites exòti-
ques i papagais de vius colors. Era la pri-

CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA 

Rebuda de Colom a Barcelona. Gravat desconegut del segle XIX. 
(Biblioteca de Catalunya)
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mera comitiva oficial provinent de les Ín-
dies que va voler venir amb l’Almirall per  
presentar-se i retre homenatge als Reis Ca-
tòlics a Barcelona. Aquests primers indis, 
van ser batejats a la catedral de la Ciutat 
Comtal.
Diu la història, també, que se li va dema-
nar a Colom de no arribar per mar sinó per 
terra a Barcelona. Els cronistes colombins 
narren com l’exòtica comitiva va trigar tres 
dies a arribar a Barcelona, i com la gent 
anava als camins quan va córrer la notí-
cia de la gesta del gran navegant per veure 
aquells indis que l’acompanyaven...”
  
Programa provisional 11 d’agost a Pals 
(Baix Empordà)
A partir de les 18:00h s’iniciarà la recrea-
ció de l’arribada de Colom i els seus ho-
mes provinents del port de Pals que aniran 
cap al recinte medieval de Pals a visitar  
l’església de Sant Pere per  rebre la bene-
dicció per l’èxit de la tornada i fer l’ofrena 
floral a la Mare de Déu de Pals en agraï-
ment per haver-los protegit de les vicissi-
tuds i duresa del viatge.

Cap a les 20:00 h del vespre, a Ca la Pru-
na, tindran lloc les conferències programa-
des. Mentre es duen a terme, i per a gaudi 
d’infants i adults, al costat de la Casa de 
cultura, aprendrem a “Vestir un cavaller” 
amb els homes de l’Almirall Colom.
A mitja nit, començarà una ruta teatralit-
zada pels carrers del recinte medieval que 
ens faran rememorar la preparació de la 
sortida del primer viatge.

Més informació i venda d’entrades per 
a la ruta teatralitzada: www.cch.cat 
Dates de la ruta “Cristòfor Colom i 
el port de Pals: la descoberta catalana 
d’Amèrica”: Dissabtes 28 de juliol i  4, 18 
i 25 d’agost a les 19’00 hores 

El Cercle Català d’Història participarà 
al “56 Congreso Internacional de Ame-
ricanistas”, el proper juliol a Salamanca

Durant la setmana del 15 al 20 de juliol, el 
Cercle Català d’Història participarà en el 
“56th International Congress of America-

nists” (ICA) que se celebrarà a Salamanca. 
La seva participació consistirà en les dues 
ponències “Técnicas científicas y policia-
les aplicadas al Descubrimiento de Améri-
ca: ¿Cristóbal Colón, misterio o cuestión 
de estado?”, i “Nuevos datos sobre los 
viajes de Cristóbal Colón, su origen y em-
presa del descubrimiento y el cambio de 
paradigma colombino: El respeto por los 
indios” a càrrec de Joaquim Ullan i Eva 
Sans respectivament.
Els autors defensaran la catalanitat de 
l’empresa del Descobriment d’Amèrica i 
presentaran el port de Pals (Baix Empor-
dà) com a port de sortida del primer viatge, 
segons noves proves localitzades i també 
la demostració del respecte als indis del 
navegant, segons la documentació regia i 

CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA 
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la correspondència. 
Sota el títol «Universalidad y particula-
rismo en las Américas», aquesta edició de 
l’’ICA crida a la reflexió sobre la dialèctica 
entre la universalitat i els particularismes 
en la producció de coneixement, un diàleg 
en què la necessitat de conèixer els parti-
cularismes dels fenòmens socials, polítics, 
artístics i culturals obliga a formular noves 
hipòtesis que enriqueixen i replantegen les 
grans teories generals de les ciències i de 
les humanitats.
Amb l’esmentada participació, el Cercle 
Català d’Història amplia la seva acció ex-
terior i internacional per  contribuir en la 
difusió en els fòrums d’àmbit acadèmic 
internacional amb l’objectiu de donar veu 
als estudis catalans sobre l’origen català 
del Descobridor i de l’empresa de Desco-
berta. 

Cercle Català d’Història

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

Torna a arribar l’estiu i les escoles de la 
Bressola acaben el curs 2017-2018. Una 
altra fornada de més de 1.000 nins i nines 
que, malgrat totes les adversitats, han po-
gut fer la seva escolarització en català.
Aquest curs serà dels que recordarem du-
rant molts anys perquè hem tingut la joia 
de poder obrir la nova escola de Pesillà de 
la Ribera. I és que justament la tasca de la 
Bressola és créixer i obrir més escoles, i 
ara feia molts anys que no n’obríem cap, 
ans al contrari, l’any 2.012, en plena crisi 
econòmica, ens vàrem veure forçats a tan-
car l’escola de Càldegues.
Però enguany, a la Bressola també ha pla-
nat la tristor. Tristor pels amics i amigues 
que estan a la presó o a l’exili injustament, 
tots ells vinculats directament o indirecta 
amb nosaltres. Encara tenim molt present 
que, justament a l’inici d’aquest curs, la 
Presidenta del Parlament de Catalunya, 
l’estimada Carme Forcadell, va venir a vi-
sitar la nova escola de Pesillà.

També ens ve a la memòria que, fa un 
temps, el President Puigdemont, sent en-
cara alcalde de Girona, ens rebia al seu 
despatx de l’Ajuntament per mostrar-nos 
tot el suport i col•laboració de la ciutat de 
Girona vers al nostre projecte.
A la Bressolada d’aquest any, celebrada el 
passat dissabte 26 de maig al poble de Sant 
Esteve del Monestir, també hi va haver un 
soci dels Amics de la Bressola que no va 
poder venir però que ens va enviar una car-
ta. La carta està escrita des de la presó de 
Soto del Real, i el nostre estimat soci és en 
Jordi Cuixart, President d’Òmnium Cultu-
ral. 
Permeteu-me que ús transcrigui un parà-
graf de la seva carta: “Ara més que mai 
és de vital importància reconèixer la tasca 
generosa i professional que fan milers de 
docents a banda i banda de l’Albera i arreu 
del món per motivar ciutadans amb cons-
ciència lliure i compromís amb els valors 
de la pau, la llibertat i la justícia”. 
I resulta que un home innocent i amb 
aquests valors és a la presó. Ja està tot dit!

També ens ha fet molt de mal veure com 
molts docents d’escoles d’arreu del país 
han sigut encausats davant de la justícia 
per defensar la pau, el debat, la pluralitat i 
la llibertat de pensament a les aules. Això 
és impropi d’una societat avançada i de-
mocràtica. 
Presos, exiliats i represaliats, sempre esta-
rem al vostre costat. 
Amics i amigues del Centre Comarcal 
Lleidatà, que tingueu un bon estiu!

President dels Amics de la Bressola
Aleix Andreu i Oliver

AMICS DE LA BRESSOLA
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PARLEM DE SALUT, PRIMAVERA

Enguany al fred li ha costat una mica 
marxar i ha plogut generosament 

aquesta primavera, ara ja som a l’estiu i la 
calor comença a deixar-se notar. Nosaltres 
en el Parlem de Salut hem dut a terme les 
dues xerrades previstes durant la primave-
ra. Així doncs a l’abril, la M. Dolors Pa-
llarès, psicòloga, va desenvolupar el tema 
de la Comunicació no violenta: què pas-
sa quan deixo de jutjar? On va plante-
jar i compartir les qüestions següents: És 
cabdal la importància de la comunicació 
per a la salut? Les paraules, afecten tant 
com es diu el nostre benestar? Quantes 
vegades hem jutjat negativament algú 
just conèixer-lo i després ens ha calgut un 
gran esforç per canviar-ne la visió inicial i 
sense posar-li gens fàcil? El mes de maig, 
l’Alba Domingo, psicòloga sistèmica en 
L’adolescència: avis, pares i germans 
va tractar el tema de l’adolescència com 
una etapa clau en la vida de les persones 
i el funcionament de les famílies, ja que, 

el desenvolupament sexual, l’emancipació 
emocional i l’inici de l’economia, canvien 
la identitat de l’adolescent i transformen 
les relacions familiars.
En el marc del tema de cadascuna 
d’aquestes xerrades els participants van 
ser convidats a compartir i desenvolupar 
els temes amb l’objectiu d’obtenir no-
ves idees i aprenentatges que enriqueixin 
l’experiència personal.
Amb aquestes dues xerrades hem con-
clòs el Parlem de Salut d’aquesta tem-
porada que, com ja saben, és el fruit de la 
col·laboració, entre el Centre Comarcal 
Lleidatà i Integral, Medicina Integrativa 
i Escola de Salut. El nostre agraïment al 
Centre Comarcal Lleidatà i, en particular, 
a cadascuna de les persones que hi han par-
ticipat, ja que sense elles no seria possible 
el nostre treball. 
En aquests moments estem il·lusionats pre-
parant el curs vinent que, com és habitual, 
començarà el mes d’octubre amb noves i 
interessants propostes. Els hi esperem!!!
Bon estiu

Coordinadora de “Parlem de salut?”
Integral, centre mèdic i de salut
Rosalina Sicart
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RESPIRAR BÉ AMB MALALTIA 
PULMONAR OBSTRUCTIVA 
CRÒNICA

Inspirar, espirar, inspirar, espirar, ins-
pirar, espirar... Aquest és el mecanisme 
automàtic de ventilació que ens permet 
oxigenar el nostre organisme. De manera 
constant i de forma cíclica es manifesta 
d’aquesta forma la vida, amb un movi-
ment d’anar i venir, entrar i sortir, agafar i 
deixar, oscil·latori. Quan naixem la nostra 
primera connexió amb el món és a través 
de la respiració. Sortim del nostre recipient 
màgic anomenat úter per agafar pel nas el 
primer alè d’aire. Es podria dir que la res-
piració té una mica de transcendent amb 
la nostra essència, ens connecta al llarg de 
tota la vida amb l’energia de l’univers. És 
un petit miracle dels molts que existeixen a 
la vida. Respirar bé és de vital importància 
per gaudir de bona salut. No obstant això, 
el mecanisme de la respiració, tot i ser 
automàtic, necessitarà que sigui correcte. 
Una bona respiració facilitarà l’arribada de 
l’energia “Qi” (en aquest cas de l’oxigen) 
a totes les zones dels pulmons, perquè es 

realitzi un correcte intercanvi de gasos i 
posteriorment una eficient distribució a 
través del torrent circulatori. Així, aques-
ta energia arribarà a totes i cadascuna de 
les diferents zones de l’organisme, és a dir, 
a cada cèl·lula. Una òptima respiració ens 
aporta majors beneficis tant mentals com 
físics i fa que els nostres òrgans funcionin 
millor.

MEDICINA TRADICIONAL XINESA 

Segons la Medicina Tradicional Xinesa 
(MTC) l’energia comença el seu reco-
rregut a través dels meridians de Pulmó, 
perquè aquest és l’òrgan que rep el primer 
alè de vida en néixer. A partir d’aquest 
moment l’energia d’aquest aire seguirà un 
camí en el nostre cos influint en cadascu-
na de les seves parts, ja que totes les nos-
tres cèl·lules han de respirar. Aquest aire 
conformarà una part important de la nostra 
energia nutritiva juntament amb l’energia 
de l’alimentació. La MTC diu “Amb cada 
cicle respiratori se’n va una mica de vida” 
i jo afegiria que si aquesta respiració és 

correcta “es gaudirà millor de la vida”. La 
importància de respirar és tal que podem 
dir que sense respirar no podrem viure 
pràcticament més que uns minuts, men-
tre que sense menjar o beure podrem estar 
vius alguns dies o setmanes. Aquest fet ja 
ens demostra la importància d’aquest  fe-
nomen vital.
Els nostres hàbits i tipus de vida de la so-
cietat actual comporten diferents malalties 
en les quals una mala respiració pot ser 
un punt d’inflexió a tenir en compte. Així 
doncs, és important prestar atenció a com 
respirem, ja que és cabdal per obtenir una 
energia de qualitat. En la cultura mil·lenària 
d’orient, sempre s’ha tingut en compte la 
rellevància i la importància del fet de res-
pirar bé. Només cal observar la multitud de 
tècniques relacionades amb aquest feno-
men: Tai-*Chi, Chi-Gong, Ioga... En elles 
la respiració pren un important paper. Què 
passa quan a causa d’alguna malaltia rela-
cionada amb la nostra qualitat respiratòria 
minva el nostre estat de salut? La Malal-
tia Pulmonar Obstructiva Crònica (EPOC) 
que es presenta amb una obstrucció crònica 
del flux aeri, i per tant amb la dificultat de 
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realitzar una ventilació correcta i eficient, 
es pot expressar amb tos, expectoració, 
ofec i xiulets que segons avança la malal-
tia seran més greus i invalidants. Aquesta 
obstrucció del flux aeri és diagnostica amb 
una senzilla prova, l’espirometria. La pro-
va ens permet quantificar l’obstrucció a la 
sortida de l’aire dels pulmons. Segons els 
resultats de l’espirometria, l’obstrucció es 
classifica en lleu, moderada, greu o molt 
greu. El principal causant de l’EPOC és 
el tabaquisme. La malaltia en si no és re-
versible, però si es diagnostica de forma 
primerenca, s’abandona el tabac, es rea-
litza de manera regular exercici físic i es 
fan servir tractaments broncodilatadors, es 
poden controlar els símptomes, disminuir 
les exacerbacions i millorar la qualitat de 
vida.
«L’alè ha d’endinsar-se en nosaltres com 
si es tractés de pedres precioses, sense que 
quedi ni un sol racó on no pugui arribar». 
(PROVERBI XINÈS)

CAS CLÍNIC

Manuel és un home de 71 anys que ens 
consulta perquè presenta diversos símpto-
mes, com el cansament, l’insomni, l’apnea 
del son, freqüència urinària nocturna, fe-
blesa a les cames i tot això probablement 
relacionat amb el seu problema respirato-
ri. Feia 10 anys que li havien diagnosticat 
l’EPOC. En l’última espirometria presen-
tava una obstrucció moderada, amb disp-
nea de grau 2, amb tos i expectoració gran 
part de l’any, i no podia seguir el ritme de 
la gent de la seva edat. En els últims mesos 
apareix un estat de major dificultat per dor-
mir i cansament. Tot plegat a causa d’una 
intervenció d’urgència en la qual se li va 
practicar una “Traqueotomia”, en estar 
unes setmanes inconscient, per un ingrés 
hospitalari a causa d’un aneurisma aòrtic. 
Els dies que va estar convalescent i, la in-
tervenció realitzada van fer que és compli-
ques l’EPOC i, un cop a casa, tenia major 
dificultat per respirar. Durant aquest perío-
de la situació se li va agreujar per un refre-
dat. Una vegada ja realitzada la demanda 
en la nostra consulta de medicina integra-

tiva, amb una correcta i minuciosa valora-
ció i diagnòstic energètic, es va decidir fer 
un treball des de l’acupuntura, utilitzant la 
tècnica de les ventoses per desbloquejar 
l’estancament d’humitat que presentava i 
així poder mobilitzar les flegmes perquè 
aquestes poguessin ser expulsades amb fa-
cilitat. Es van realitzar algunes sessions se-
guides en la primera setmana per després 
passar a espaiar-les en el temps. La millora 
va ser molt ràpida en molts aspectes. La 
mucositat va ser més fàcil d’expulsar, la 
qual cosa li va permetre una millor respira-
ció, més oxigenació, cosa que es va traduir 
en un augment de la vitalitat i, per tant, 
menys cansament. El pacient va decidir 
fer un acompanyament de la seva malal-
tia crònica, que en els següents mesos va 
poder comprovar els beneficis que li va re-
portar. També es va haver de fer un treball 
de fisioteràpia craniomandibular i, exerci-
cis amb logopèdia per reeducar la zona de 
la tràquea que estava bastant afectada per 
la traqueotomia. En una fase més avança-
da es va decidir aplicar un tractament ho-
meopàtic de microinmunologia per refor-
çar el seu sistema defensiu des de l’arrel. 
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També se li va recomanar que comencés a 
practicar exercicis respiratoris i energètics 
de Chi-Gong, per ajudar-lo a tenir una mi-
llor qualitat pulmonar pel fet d’aprendre 
noves maneres de respirar i prendre’n 
consciència.

CONCLUSIÓ 

La gravetat d’algunes patologies i la seva 
cronicitat, com és el cas de l’EPOC, ens 
demostra que un enfocament global ajuda 
enormement en la seva correcta evolució. 
En aquest cas es va poder comprovar que 
paral•lelament al seguiment i controls que 
se li realitzaven des de la medicina oficial, 
un suport extra amb una visió integrativa 
va ajudar a millorar la qualitat de vida del 
pacient.
Obrir-nos a poder tractar els nostres pa-
cients amb criteri i responsabilitat, amb to-
tes les eines disponibles i aplicant-les amb 
rigor, fa que millori la qualitat assistencial.

Josep M. Charles,

Fisioterapeuta i acupuntor
a Integral, centre de medicina integrativa i 
de salut.
Publicat a la Revista Integral n. 448
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Comunicació no violenta: què passa quan deixo de jutjar? 
(17·04·18)
La psicòloga M. Dolors Pallarès en plena xerrada.

Comunicació no violenta: què passa quan deixo de jutjar? 
(17·04·18)
Vista general de l’acte.
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FOTOGRAFIES DE LES NOSTRES ACTIVITATS,
CURSETS I TALLERS
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Classe de puntes al coixí
Alumnes a la classe de puntes al coixí amb la 
professora Montserrat Boqué

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

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

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

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

Classe d’informàtica
Diploma d’aprofitament dels alumnes 
d’informàtica dels dimecres.

Classe d’informàtica
Fi de curs de la classe d’informàtica de la 
professora Ester Sejas. Els alumnes amb el seu 
diploma.

Classe d’informàtica
Treballs manuals. Punts de llibre realitzats pels 
alumnes d’informàtica de la classe de l’Ester 
Sejas.

Grup Claror
Participants de les tertúlies Grup Claror

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

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

Classe d’informàtica
Classe d’informàtica dels dimecres amb el 
professor Antoni Maria Badia
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Amb el suport de:


