CENTRE COMARCAL LLEIDATÀ
ENTITAT DECLARADA D’UTILITAT PÚBLICA
CREU DE SANT JORDI
MEDALLA D’OR DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA AL MÈRIT CULTURAL
Ronda Universitat 1, 1r - Gran Via de les Corts Catalanes 592, 1r - Barcelona 08007
Tl. 93 318 27 88 - Fax 93 167 44 27 - e-mail: info@cclleidata.cat - www.cclleidata.cat

Ossera

La Seu d’Urgell

Butlletí informatiu • juliol 2014 • num. 34

Sant Esteve de Sisquer

Butlletí informatiu • juliol 2014 • 2

SUMARI
3

REFLEXIONS DEL PRESIDENT

5

ESCRITS MEMBRES JUNTA DE GOVERN

12

COMARQUES LLEIDATANES

		 LA Mª PAU HUGUET ENS PARLA DE LA NOGUERA
		
EL PALLARS SOBIRÀ
		
EL SEGRIÀ
		 L’URGELL
		 MONTSEC

25

POBLES LLEIDATANS

51

ASSOCIACIONS COL·LABORADORES

		 52 CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA
		 59 AMICS DE LA BRESSOLA
		 60 INTEGRAL MÈDIC. PARLEM DE SALUT?

61

ACTIVITATS DEL CENTRE

64

TALLERS I CURSETS

67

HIMNE DEL CENTRE LLEIDATÀ

		 LA GRANADELLA
		
L’ESPLUGA CALBA
		 VERDÚ

31

ACTES LLEIDATANS

40
CULTURA
		 41 RESUM ACTIVITATS CULTURALS
		 44 RACÓ POÈTIC DELS DIVENDRES
		 46 CONFERÈNCIES – PARLEM DE SALUT
		 47 PRESENTACIÓ DE LLIBRES
		 48 PREMIS LITERÀRIS

EQUIP DE REDACCIÓ
President: Miquel Àngel Gento i Sostres
Directora: Joana Novau i Armengol
Sotsdirectors: Jesús Escales i Barbal i Climent Llorens i Bonsfill
El Centre Comarcal Lleidatà no es fa responsable del contingut dels escrits publicats
en aquest Butlletí.
Disseny i maquetació:
MB-JV

Butlletí informatiu • juliol 2014 • 3

REFLEXIONS DEL PRESIDENT

Butlletí informatiu • juliol 2014 • 4

REFLEXIONS DEL PRESIDENT

B

envolguts / Benvolgudes,

Una vegada més som a les portes de l’estiu
i ben segur que tots/totes tenim la il·lusió
de gaudir uns dies del nostre poble, de retrobar-nos amb el nostre riu, de reviure la
nostra gastronomia, i de parlar del passat
amb els amics d’infància i amb la part de
família que allí vam deixar.

La Junta de Govern i el Consell Consultiu
de la nostra Entitat també somniem fruir
d’uns dies de vacances que ens permetin
recuperar forces per quan tornem al setembre, tot sabent que ningú és imprescindible
i que tots som necessaris.

Entenc, doncs, que aquest és un bon moment per fer una petita reflexió i parlar un
xic del present del CENTRE COMARCAL
LLEIDATÀ, valorant i agraint l’esforç que
han fet els nostres avantpassats per mantenir el nivell d’una Entitat com la nostra:
d’UTILITAT PÚBLICA, guardonada amb la
CREU DE SANT JORDI i amb la MEDALLA
D’OR A LA CULTURA DE L’AJUNTAMENT
DE BARCELONA.

En aquest sentit, doncs, pel vostre coneixement, avui em plau dir-vos que, amb tot i la
crisi que estem patint actualment, la nostra
Entitat sobreviu amb força i treballa amb
la il·lusió pròpia de qui vol ser un lloc de
trobada i esbarjo dels lleidatans residents
a Barcelona i rodalies, obert així mateix a
tothom, alhora que un autèntic aparador de
la cultura, dels productes de qualitat i dels
encants turístics i gastronòmics de les Terres de Lleida.

Cal reiterar que el CENTRE COMARCAL
LLEIDATÀ s’esforça, entre altres, per:

• ser el centre clau de promoció i divulgació de tota mena d’activitats artístiques, culturals i socials endegades des
de les comarques lleidatanes
• potenciar els lligams entre les comarques de Lleida i Barcelona.
• ser un punt de trobada per fomentar les
relacions institucionals.

• difondre les excel·lències turístiques de
les comarques lleidatanes: neu, esports
d’aventura, patrimoni natural i cultural, noves rutes i gastronomia, entre
d’altres.

• ser una eina d’impulsió i suport dels
organismes, associacions, teixit empresarial i emprenedors lleidatans, de
manera que aquests disposin d’unes
instal·lacions on fer reunions, conferències i altres activitats, a Barcelona.

•

El CENTRE COMARCAL LLEIDATÀ ha tingut sempre vocació de ser l’autèntica ambaixada de Lleida i les seves comarques a
Barcelona, escoltant i representant el conjunt dels lleidatans. Hem volgut ser en tot
moment una Entitat oberta, plural, moderna i lleidatana, que combina els records del
passat amb la il·lusió d’ajudar a fer un País
millor. Aquesta ha estat sempre la nostra
raó de ser i aquest ha estat sempre també el
nostre full de ruta. L’objectiu i la voluntat
d’aconseguir-ho són prou evidents i, sens
dubte, l’empenta perquè així sigui depèn
en bona part de tots/totes nosaltres.
Us convidem, doncs, a caminar plegats en
la mateixa direcció i sentit.
El President,
Miquel Àngel Gento i Sostres
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CAMINS DE L’EXILI

A

questa primavera, amb un grup
d’amics de la Universitat Autònoma,
vam fer una sortida de cap de setmana que,
per la seva transcendència, m’ha semblat
interessant de compartir, per si alguna vegada us ve de gust de fer-la. La vam anomenar “Camins de l’exili” (amb motiu del
75è aniversari de l’exili republicà) i ens
la va organitzar una empresa de Banyoles especialitzada en muntanyisme que, en
aquest cas, va adaptar a les condicions dels
participants, que podien fer de més i de
menys segons la seva condició física.
Sortida de Bellaterra, direcció a la frontera
i arribada a Elna (Elne per als francesos),
a la Catalunya Nord, on vam fer una vista
guiada a la Maternitat, lloc emblemàtic on
van néixer uns 600 infants, fills de refugiades de la Guerra Civil. Una cooperant
suïssa, Elisabeth Eidenbenz, va organitzar
i tirar endavant aquesta obra humanitària,
que tantes criatures i mares va salvar.

Tot seguit, visita a la catedral d’Elna, de la
qual podem destacar el meravellós claustre.

Maternitat d’Elna

Museu de l’Exili a la Jonquera

sobretot gràfica, de la sortida cap a l’exili
i dels camps de concentració d’Argelers,
Saint Cyprien, Rivesaltes… A destacar, les
magnifiques fotografíes d’Agustì Centelles. I com a cosa impactant, les llistes de
noms d’exiliats –molts d’ells personalitats
de tots els àmbits: social, polìtic, cultural,
de l’època- que entapissen les parets.
Claustre de la Catedral d’Elna

A la tarda, retrocedim altre cop per anar a
visitar el Museu de l’Exili a la Jonquera,
De creació recent, recull documentació,

Acabada la visita, emprenem camí cap
a Massanet de Cabrenys, on vam fer nit.
Desprès de sopar ens reuneix el guia que
ens acompanyarà l’endemà a fer a peu la
mateixa ruta que el president Companys,
va fer l’any 39, pel Coll de la Manrella.

ESCRITS MEMBRES JUNTA DE GOVERN I ASSOCIATS

A més d’un paisatge meravellós, vam anar
trobant, al llarg dels sis quilòmetres de recorregut, referències que ens feien conèixer més detalls sobre aquest èxode. El moment més impactant va ser en arribar a la
frontera –simbolitzada per una tanca- on
vam recitar les “Corrandes d’exli” de Pere
Quart:

Fent el camí de l’exili

Una nit de lluna plena
tramuntàrem la carena
lentament, sense dir re.
Si la lluna feia el ple
també el féu la nostra pena.
L’estimada m’acompanya
de pell bruna i aire greu
(com una marededeu
que han trobat a la muntanya)

Monument de l’exili

Perquè ens perdoni la guerra,
que l’ensagna, que l’esguerra,
abans de passar la ratlla,
m’ajec i beso la terra
i l’acarono amb l’espatlla.
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A Catalunya deixí
el dia de ma partida
mitja vida condormida;
l’altra meitat vingué amb mi
per no deixar-me sens vida.
Avui en terres de França
i demà més lluny potser,
no em moriré d’enyorança
ans d’enyorança viuré.
En ma terra del Vallès
tres turons fan una serra,
quatre pins un bosc espès,
cinc quarteres massa terra.
“Com el Vallès no hi ha res”.
Que els pins cenyeixin la cala,
l’ermita dalt del pujol;
i a la platja un tenderol
que bategui com una ala.
Una esperança desfeta,
una recança infinita.
I una pàtria tan petita
que la somio completa.

ESCRITS MEMBRES JUNTA DE GOVERN I ASSOCIATS

Acabat el camí, sortim cap a Cotlliure, on
podem visitar la tomba d’Antonio Machado.
Després de dinar, i passant per Perpinyà,
anem al camp d’internament de Rivesaltes, on ens espera un historiador que està
col·laborant en les tasques de preservació
de la memòria histórica. De totes les dades que ens va donar, la més punyent va
ser que, des d’aquest camp, hi havia hagut
línia de tren directa al camp d’extermini
d’Auschwitz.

Camp de Rivesaltes

Amb el cor encongit, però enriquits per totes les sensacions viscudes, tornem a casa,
conscients d’haver participat d’un viatge
en el temps, no pas tan llunyà com pugui
semblar, els protagonistes del qual van ser
els nostres avantpassats.

Cotlliure

Vicepresidenta 1a i responsable de
Cultura del Centre Comarcal Lleidatà,
Joana Novau.
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TÉ SOLUCIÓ, L’ATUR ?

E

n aquest escrit em centraré en un dels
problemes més preocupants: L’atur,
així com del plantejament d’algunes solucions possibles, algunes d’elles molt ambicioses del punt de vista cultural i psicològic.
Es parla sovint que la crisi econòmica és la
principal causa de l’atur; però voldria subratllar que no és l’única. Existeixen altres
causes entre les quals destacaria l’egoisme
exclusiu de moltes persones i les noves tecnologies. Si bé és cert que a mesura que hi
hagi més consum, hi haurà més producció,
i aquesta reduirà el nombre d’aturats; però
no oblidem que en contrapartida les noves
tecnologies absorbeixen molta mà d’bra.
Les Empreses, amb bon criteri econòmic,
utilitzen la tecnologia per tal de reduir els
costos de personal.
Després d’aquesta breu introducció, es pot
entendre que, encara que amb un creixement econòmic sostingut en els propers
anys, el nombre d’aturats es redueixi, en
tindrem encara un nombre massa elevat, la

qual cosa és insostenible per un país.

Plantejada així la situació,com es pot reduir l’atur a un 5%, xifra no desitjable,
però sí més sostenible?

Al meu entendre crec que la greu crisi pot
aportar un canvi profund en l’escala de
valors de la societat actual. Si recordem
la Història, ens adonarem que els grans
canvis s’han produit en moments de greus
turbulències. L’ésser humà, quan es troba
bé, no té necessitat de canviar, en canvi,
en moments d’incertesa, de sofriment i de
desesperança cerca desesperadament ressorts per donar sentit a la vida; gràcies,
doncs, al seu malestar, evoluciona.
Tanmateix, posaria especial èmfasi en el
fet que és necessari, i molt, que la societat adquireixi un sentit solidari per repartir
la feina; i aquest temps lliure dedicar-lo a
aconseguir una nova consciència del sentit
de la vida, és a dir, dedicar aquest superàvit de temps lliure a activitats relacionades
amb el desenvolupament cultural i no al
consum innecessari.
El capitalisme ens ha fet creure que “el
tenir”omple les aspiracions de l’ésser
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humà, si bé això sembla que no és veritat, prova d’això és que en els països més
desenvolupats econòmicament no són paradigma de més “felicitat”.

L’experiència de moltes persones demostra que la recerca i la curiositat per tot el
que és desconegut aporta més satisfacció.
La fatalitat dels humans és haver fet el gran
pas de la hominització i parar-se sense acabar el procès. En aquest sentit, jo diria que
estem al principi d’aquest procès; és per
aquest motiu que hi ha tantes realitats que
no entenem i que ens angoixen. S’ha fet la
revolució industrial i tecnològica, però no
s’ha fet la revolució cultural i humana. És
per aquesta raó que estem confusos i cerquem omplir el buit existencial per camins
equivocats, com són l’abús de poder, les
drogues, les corrupcions, etc. Segur que la
naturalesa comporta l’equilibri de la nostra
existència. Cal descobrir-lo.

Si realment la societat actual es decideix
per fer aquest pas, es poden crear molts
llocs de treball, puix es necessitaran millers de formadors en les diferents especialitats.

ESCRITS MEMBRES JUNTA DE GOVERN I ASSOCIATS

La revolució industrial i tecnològica han
millorat les condicions de vida de millions
de persones. Ara ens queda per fer la gran
revolució intel·lectual per part de tothom,
fins ara persones, en la nova revolució
humanística s’hi poden ocupar millions
de persones. No és raonable que els pocs
anys que vivim, només ens preocupem
d’alimentar les necessitats fisiològiques;
cal alimentar les necessitats psicològiques,
tan legítimes i sobretot tan necessàries per
equilibrar els nostres desigs i donar un sentit a la nostra existència. Aquesta revolució interior s’ha de relacionar amb el sentit ètic de la Humanitat. No és normal que
s’incrementin les lluites i les guerres entre
els humans. Cal trobar l’equilibri entre les
necessitats d’un amb les de l’altre. La llei
humana no ha de permetre que imperi la
llei del més fort. En tot cas, s’ha d’aplicar
aquesta llei a tots els que no volen reconèixer la llei humana.

Com a conclusió, s’hauria d’optar per una
generalització de la revolució humanística. Per fer- ho possible és necessari que les
persones preparades creïn les condicions
necessàries per la resta de la societat. Això

és un procès llarg i difícil; però cal iniciarlo si volem una societat més justa i més
satisfeta. Aquesta revolució comporta el
sentit solidari, imprescindible per a la distribució de les diferents tasques.

Vicepresident 2n del Centre Comarcal
Lleidatà,
Jesús Escales. Filòleg.
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TROBADA AMB ALCALDES / ALCALDESSES DE L’ALT URGELL

Q

uan vaig ser nomenat vicepresident
del Centre Lleidatà, l’objectiu principal que em proposava en acceptar el càrrec
era que tots els pobles de la província de
Lleida sabessin qui som, on som, què fem
i com ens agradaria ser ben propers a ells.
Així ho expressava en el meu primer escrit
al butlletí ara fa, aproximadament, un any
i mig. Fins ara i per poder assolir aquest
propòsit, amb el Sr. Miquel Àngel Gento
-president del Centre-, hem viatjat fins als
Consells Comarcals i alcaldies de les capitals de comarca. Crec que ens en resten
dues per visitar i així ho farem ben aviat.

En tots aquests viatges no ens hem cansat
d’oferir el nostre Centre a tots els representants de la gent lleidatana. Una vegada i una
altra hem repetit que aquest espai és a disposició per a qualsevol gestió que necessitin fer a Barcelona. Una vegada i una altra
hem insistit que el nostre Centre ha de ser

la casa de Lleida a Barcelona i així, tothom
que ho necessiti, se senti còmode i acollit.
Aquesta disposició, a més, és a cost zero.
I si el meu objectiu era arribar a tots els
pobles de Lleida amb molta il·lusió, us puc
afirmar que a la comarca de l’Alt Urgell
ho hem aconseguit. Us ho explico: el passat dia 5 de juny, en Miquel Àngel Gento
i jo viatjàvem fins a la Vall de Vansa, concretament a Sorribes de la Vansa, prop de
Tuixent, invitats pel President del Consell
Comarcal, el Sr. Jesús Fierro, per assistir a
una reunió amb tots els alcaldes d’aquesta
comarca. Allà vàrem tenir la gran sort
de poder explicar a tots els representants
d’aquells pobles qui som, què fem i on ens
agradaria arribar. Després de la reunió, ja a
migdia, vam ser convidats a una excel·lent
degustació d’aliments de la terra que ens
va oferir l’alcalde de Sorribes, el Sr. Josep
Camps, a la seva casa rural Cal Paller, una
joia enmig d’una impressionant natura. Dit
de pas, us la recomano per si voleu gaudir
d’un entorn natural i qualitats culinàries
immillorables.
Durant el dinar, parlant amb un i altre, va
quedar de manifest que el nostre Centre

podia ser d’interès per als seus projectes
a Barcelona i que els podia ser útil per
donar-se a conèixer. Ens satisfà haver arribat a tots els representants d’una comarca
sabent que ho faran arribar als seus ciutadans, i ens omple d’orgull pensar que
aquesta trobada els pot fer servei.
Ens va encantar conèixer detalls de com
els alcaldes treballen per resoldre les dificultats del dia a dia i com s’organitzen per
oferir millors serveis.
En nom del Centre volem agrair la invitació i acolliment rebuts de tots vosaltres.
Gràcies, Sr. Jesús Fierro -President del
Consell Comarcal-, i gràcies, Srs. Alcaldes, per invitar-nos i obrir-nos les portes
de casa vostra.
Atentament,

Vicepresident del Centre Lleidatà,
Climent Llorens i Bonsfills.
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COMARQUES
LA NOGUERA
LA Mª PAU HUGUET ENS PARLA DE LA
NOGUERA
ARRIBA L’ESTIU: ESCAPEM-NOS!!

Q

Quan el Centre Comarcal Lleidatà, la
nostra segona Terra Ferma a Barcelona, em va oferir un espai a la vostra revista
i donat que tots els que en sou socis teniu
inquietuds diverses i seguiu totes les activitats que s’hi organitzen, vaig pensar de
convidar-vos a fer una escapada a un dels
llocs més interessants que tenim a la nostra
terra. No cal emprendre grans viatges per
trobar espais dignes de ser coneguts i que
per si sols i per tot allò que els complementa mereixen ser visitats. Em refereixo
al Càmping La Noguera situat a Sant Llorenç de Montgai just davant del pantà de
Sant Llorenç. Un complex que ha estat reconegut amb les millors instal·lacions de la
província. Un reconeixement ben merescut perquè per a mi reuneix tots els ingredients de més alta qualitat que se li poden

demanar a un xef quan elabora un plat de
cuina si fem una comparació gastronòmica. I a més, de bona gastronomia també
n’ofereix. Al seu espaiós i lluminós restaurant, així com a la seva amplia terrassa
amb vistes al mateix pantà i les muntanyes
que l’embolcallen, hi podreu degustar els
millors productes de la cuina catalana, lleidatana fets per les mans de les cuineres de
tota la vida. Cal, però, que reserveu amb
temps perquè tothom vol anar-hi a lleparse els dits amb la variada oferta de la seva
carta.

Jo, que com a lleidatana em sento molt
vinculada a la terra, als nostres paisatges
i als excel·lents productes autòctons que
tenim a l’horta de Lleida i rodalies m’hi
he trobat sempre com a casa perquè el Sr.
Ramon, el veterà de la família, juntament
amb el seu fill Jaume, i ara també amb les
noves generacions, la van encertar de ple
quan fa 21 anys van decidir transformar el
que eren les seves terres de cultiu amb un
paisatge ple de caravanes, tendes de campanya, bungalows, o la gran novetat, les
originals i còmodes cabanetes que semblen unes autèntiques cases de nines i que

són el somni segurament de molts nens i
de moltes parelles.

El càmping La Noguera és com un poble de més de 2000 habitants, alguns que
el freqüenten de tota la vida, altres que el
descobreixen i s’hi instal·len, o altres persones que vénen a passar-hi uns dies per
repetir de tant en tant. Un poble amb totes
les comoditats de serveis, botiga, sala de
cine, camp de futbol, sala de fitness, fins
i tot un museu a l’aire lliure dedicat a la
terra, un homenatge que el Jaume va voler fer a la gent de pagès... Un espai que
fins i tot estant en plena ocupació ofereix
per una banda, tranquil·litat i relax i on
podem trobar aquella solitud que també
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COMARQUES
LA NOGUERA
necessitem per oblidar el nostre intens
tarannà diari o bé cercar relacionar-nos i
compartir les moltes i diverses activitats,
que també ofereixen a qualsevol època de
l’any. Podreu viatjar amb un trenet que us
farà un recorregut per la zona, fer-hi escalada, parapent, vols en globus, rafting, ... o
capbussar-vos a la piscina climatitzada o
a la d’estiu d’aigua salada i que enguany
ens convida a refrescar-nos de les caloroses nits d’estiu a la terrassa de la mateixa
piscina amb la millor selecció de música
“chill-out”.
És com un poble multilingüe on podreu
parlar i escoltar una gran varietat de llengües, català, castellà, rus, anglès, francès...
als turistes dels països nòrdics els agrada
fer-hi escalada o qualsevol esport de muntanya.

Vinguin d’on vinguin sempre és un públic
selectiu que es deixa seduir per les bones
condicions econòmiques i de serveis i per
les ofertes culturals que ens brinden amb
l’acurada selecció d’excursions i escapades per conèixer els atractius que tenim a
la Terra Ferma i concretament a la comarca de la Noguera.

Estic segura que a tots els que sou socis
del nostre Centre Lleidatà a Barcelona o
als que llegiu aquest butlletí és una proposta que no us deixarà indiferents perquè
deixa un bon regust de boca i el desig de
repetir una i altra vegada.

QUE HO DISFRUTEU .!!!!!

Mari Pau Huguet.
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COMARQUES
El PALLARS SOBIRÀ
Província: Lleida
Capital: Sort

Extensió en km²: 1.377,9 km²

Nombre d’habitants (2010): 7.548 h.

E

l Pallars Sobirà és la quarta comarca
més gran de Catalunya i s’estén, de
sud a nord, des del congost de Collegats,
seguint el curs del riu Noguera Pallaresa
i els seus afluents, fins a les valls d’Àneu,
Cardós i Ferrera, on es troben els cims més
alts de Catalunya.
Els municipis de la comarca són 15
(Alins, Alt Àneu, Baix Pallars, Espot, Esterri d’Àneu, Esterri de Cardós, Farrera,
la Guingueta d’Àneu, Lladorre, Llavorsí, Rialp, Soriguera, Sort, Tírvia, Vall de
Cardós) i agrupen uns 135 pobles repartits
per les diverses valls que conflueixen a
la columna vertebral del riu Noguera Pallaresa: vall d’Àssua, vall de Cardós, vall
Ferrera, vall de Siarb, vall d’Àneu, entre
altres. D’altra banda, el Pallars Sobirà és
la tercera comarca de Catalunya amb més
entitats municipals descentralitzades: Ai-

net de Besan, Araós, Àrreu, Arestui, Baiasca, Monternatró, Isil, Alós, Sorpe, Sellui i
Tornafort.
A la comarca s’hi troba el llac més gran
dels Pirineus, el de Certascan, i el cim més
alt de Catalunya, la Pica d’Estats.

La major part del Pallars Sobirà està protegit. S’hi troben diverses zones PEIN (Pla
d’Espais d’Interès Natural de Catalunya),
el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici, el Parc Natural de l’Alt
Pirineu, la Reserva Natural Parcial de la
Noguera Pallaresa - Collegats, amplis espais de la Xarxa Natura 2000, la Reserva
Natural de Caça del Boumort, etc.
Recursos
Tradicionalment havia estat una comarca
dedicada sobretot a l’agricultura i a la ramaderia de subsistència. Antigament també obtenia recursos de l’aprofitament del
bosc i d’explotacions mineres entre les
quals destacaven les mines de ferro de la
vall Ferrera.

Un altre capítol important foren els salins

de Gerri de la Sal i, més modernament, la
implantació d’indústries hidroelèctriques.
Des de fa uns anys el sector primari ha perdut importància i, en canvi, ha augmentat
el sector terciari basat en el turisme. Els
atractius turístics de la comarca són el seu
patrimoni històric i cultural, la bellesa dels
paisatges i la pràctica de diversos esports
a l’aire lliure (pesca, esports d’aventura,
esports d’hivern i senderisme entre altres).
Història
El poblament del Pallars es remunta a la
prehistòria, de la qual ens han arribat nombrosos testimonis en forma de monuments
megalítics.
La presència romana sembla que no hi
fou gaire intensa, a diferència de la Vall
d’Aran, tot i que les darreres troballes arqueològiques comencen a indicar el contrari.
Ja en època medieval i a partir de la desarticulació del món romà, foren les comunitats muntanyenques les que explotaren els
recursos de la muntanya.
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En els temps de les invasions musulmanes,
el territori fou sotmès a poca cosa més que
al pagament de tributs o impostos territorials.
Després de la conquesta i el domini dels
comtes de Tolosa, s’inicià la casa comtal
del Pallars, que seria la més longeva de
tots els comtats catalans i que s’acabaria
l’any 1487 amb la caiguda del castell de
València d’Àneu i la fi del domini d’Hug
Roger III.
La crisi general de l’ordre feudal té la seva
continuïtat en l’edat moderna i en la transformació del comtat pallarès en un marquesat en mans de la casa dels Cardona.
Aquest marquesat coexistia amb diversos
senyorius, però tots plegats formaven part
d’una estructura superior, reial, que serà la
sotsvegueria de Pallars i que al segle XVIII
es convertirà en el corregiment de Talarn.
Des de finals dels segles XVIII fins al 1870
la població creix fins a arribar al seu sostre demogràfic de 20.348 habitants l’any
1860.

A partir del 1870 i fins al 1910 hi ha una
crisi de l’economia de subsistència que hi

havia hagut fins aquell moment i comença
una davallada demogràfica i econòmica a
causa de la desamortització civil de Madoz, la mala climatologia i l’arribada de la
fil·loxera, entre d’altres.
Des del 1910 fins al 1960, i a causa de
la implantació de les hidroelèctriques,
s’inicia un procés de modernització de la
societat tradicional, truncada per la guerra
civil i la postguerra.

Des del 1960 fins al 1980 la comarca pateix una segona crisi provocada per la mecanització del camp i la industrialització
de les ciutats, que duran el Pallars a una
nova davallada demogràfica fins al punt
de quedar-se sense la meitat de la població
(5.247 habitants).
Clima i vegetació
El Pallars té una climatologia d’influència
clarament mediterrània fins als 1.500 m. A
partir d’aquesta cota ens trobem amb un
clima alpí.
Les alçades, els diversos vessants del relleu
abrupte i aquest clima, configuren una ve-

getació amb cinc estatges diferents: el basal (dels 600 m als 1.000 m), amb alzines i
roures; el montà (dels 1.00m als 1.600m),
amb roures, faigs, avets i pi roig; el subalpí
(dels 1.600m als 2.200m), amb pi negre;
l’alpí (dels 2.200m als 2.800m), amb pastures; i el nival (a partir dels 2.800m), amb
poc herbatge i molta roca.

Molta part de la superfície que envolta
els pobles la conformen encara els prats
de dall, malgrat el clar retrocés del sector
agrícola.
Hi ha boscos de renom com l’avetosa de
la Mata de València, el bosc de Virós i el
de Bonabé, el bedollar d’Ancs i Baiasca,
entre d’altres.
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Geologia

Fauna

El Pallars Sobirà es troba dins de la zona
Axial pirinenca. Estructuralment conté dos
grans doms, el de la Pallaresa i el de l’Orri,
separats pel plec sinclinal de Llavorsí.
D’acord amb les interpretacions del tall
ECORS, les unitats descrites reflecteixen
l’empilament de tres mantells de corriment
de roques del sòcol hercinià, anomenats
les Nogueres, Orri i Rialp.

La comarca del Pallars Sobirà posseeix uns
ambients naturals propis de l’alta muntanya catalana, amb la fauna que hi va associada. Són espècies ben adaptades al fred
com ara la perdiu blanca, l’isard i l’ermini,
que pertanyen a l’anomenat pis alpí.

El mantell de Rialp és l’inferior i més modern, i només treu el cap a Rialp. El mantell de l’Orri es correspon bàsicament amb
el dom de l’Orri. El mantell de les Nogueres (unitat de les Nogueres) és el superior
i més antic, afecta també roques de la cobertora alpina, i s’arrelaria cap al nord en
el dom de la Pallaresa.
Les roques més antigues de la comarca són
atribuïdes al Cambrià i a l’Ordovicià. Fins
i tot hi ha roques d’origen volcànic que,
amb mètodes semblants al del carboni-14,
han donat 580 milions d’anys d’edat. També hi ha pissarres negres amb graptòlits
del Silurià, calcàries amb crinoïdeus, ortoceràtids i trilobits del Devonià.

Un xic més avall, a l’estatge subalpí, trobem espècies de caràcter forestal (algunes
molt amenaçades) com el gall fer, el mussol pirinenc, diferents picots, el cabirol, la
daina i moltes més, que podran ser observades amb una mica de sort. De fet, a la
nostra comarca, a causa de la gran superfície ocupada per boscos de pi negre, pi roig
i avetoses, és on es troba la millor població
de gall fer de tot l’estat espanyol, així com
nombrosos indrets on es refugien els darrers óssos bruns de la serralada pirinenca.
Als vessants més solells, la perdiu xerra,
la llebre, el porc senglar i el cérvol, entre d’altres, dominen la fauna vinculada
als matollars d’escobets, nerets i altres
arbustos, així com una important llista
d’espècies d’ocells i mamífers carnívors
de mida mitjana.

A l’estatge montà, ben a prop dels nuclis
on encara hi viu gent, els boscos caducifolis i els cada vegada més escassos prats de
dall i pastures d’hivern seran l’hàbitat característic de les espècies de caràcter centreeuropeu com ara el pinsà borroner i la
verderola, entre d’altres.

Als rius i estanys d’aigües netes (tan abundants i característics del Pallars), la truita
comuna, la merla d’aigua i alguna llúdriga
hi són presents.
Finalment, la població d’aus rapinyaires
amb espècies com el voltor, el trencalòs i
l’àguila daurada volaran pel damunt dels
cims a la recerca de menjar.
Artesania
Entre les diverses mostres d’artesania tradicional que trobarem a les botigues, destaquen els salers de fusta, les beçulles, la
terrissa, la cistelleria i l’artesania agroalimentària.
També trobarem nombroses mostres
d’artesania agroalimentària relacionada
amb els làctics (formatges, iogurts), el pro-
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cessament de les carns (embotits, patés, pa
de fetge), les plantes medicinals i aromàtiques, les fruites (melmelades, licors) i altres.
Què puc veure?
Museus, exposicions, seus culturals i obradors
Malgrat la poca demografia de la comarca, l’impuls del turisme ha fet que avui
disposem d’una bona oferta cultural:
museus i ecomuseus etnològics, centres
d’interpretació, gestors culturals i artesans
agroalimentaris. Totes aquestes visites es
duen a terme en un marc paisatgístic inigualable.
Ermites, ponts romànics i santuaris
El romànic pallarès és tan apreciat que,
malauradament, se’n troben peces a museus d’arreu del món. Conscients de la seva
importància, a poc a poc es van restaurant
ermites, s’hi reprodueixen pintures murals
i s’encarreguen còpies de les talles. D’altra
banda, hi ha santuaris en lloc recòndits
que, malgrat no ser romànics, atrauen cada

any els pallaresos en aplecs populars.
Castells, despoblats i torres de guaita

El Pallars Sobirà fou habitat des de molt
antic, i d’això en donen fe les restes arquitectòniques i arqueològiques repartides pel
territori. Hi trobarem pobles abandonats
on diverses excavacions han constatat una
antiguitat de l’edat del Bronze, dòlmens
perfectament conservats i castells medievals.
Pobles pintorescs
Tots els pobles del Pallars Sobirà -de pedra, fusta i llosa-, tenen un fort encant,
però n’hi ha alguns que sobresurten per la
seva situació, la configuració dels carrers o
particularitats molt específiques. N’hi ha a
dalt d’un turó, a més de 1.500m d’alçada,
construïts com a vila closa o envoltats de
salines.
Regals de la natura
El Pallars Sobirà és de les comarques amb
més zones protegides. De fet hi ha l’únic
Parc Nacional de Catalunya, a banda del
Parc Natural de l’Alt Pirineu, diverses zones PEIN i la Reserva Nacional de Caça

del Boumort. A més, té l’estany més gran
dels Pirineus, Certescan, i el pic més alt
del Principat: la Pica d’Estats.
Dormir i menjar Pallars Sobirà
Així com fa uns anys el Pallars Sobirà era
una comarca gairebé només agrícola i ramadera, ja fa un temps que el sector més
important és el turisme.
Aquest fet comporta que d’uns anys ençà
l’oferta d’establiments per a acollir els visitants s’hagi multiplicat i que hagi sorgit una associació gastronòmica que posa
en valor les menges del país al costat de
la cuina més creativa i d’alta qualitat:
l’Associació Gastronòmica La Xicoia.
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Gastronomia
Producte: corder, formatge, conill, vaca
bruna, tocino, pollastre, caça, truites, bolets, herbes per l’amanida, farina, ous,
trumfes i col negra, codony i pera de Cardós, entre altres i postres molt diversos.
El Pallars Sobirà és una comarca de muntanya on tradicionalment s’ha viscut en
una economia autàrquica. Aquests dos
fets, muntanya i autoabastiment, han condicionat la gastronomia tradicional.
Esports Pallars Sobirà
El Pallars Sobirà és una comarca rural de
relleu muntanyós, la qual cosa facilita els
esports a l’aire lliure. El primer que s’hi
començà a practicar fou l’excursionisme.
Un dels precedents més coneguts és la pujada de Jacint Verdaguer a la Pica d’Estats
l’any 1883.
Als anys seixanta a les aigües del Noguera Pallaresa es practica el piragüisme i es
construeixen les primeres pistes d’esquí.
Als vuitanta arriben els esports d’aventura

i als noranta s’inicia la recuperació dels
antics camins veïnals que permetran
l’evolució del senderisme.
Senderisme
El gran impuls del senderisme al Pallars
Sobirà es produeix l’any 1996, quan el
Consell Comarcal es decideix a apostar
fort per la recuperació d’un patrimoni ancestral i molt valuós, però cada cop més
deteriorat: les antigues vies de comunicació, els camins de bast que tradicionalment havien unit els llogarrets de les valls.
A partir d’aquest moment s’editen guies
excursionistes, es constitueix una brigada
de manteniment, i cada any es van recuperant nous enllaços. El resultat és una bona
xarxa de senders que permet excursions
sempre diferents per tots els racons de la
comarca.
Esports de muntanya
A la comarca s’hi troba el llac més gran
dels Pirineus, el de Certascan, i el cim més
alt de Catalunya, la Pica d’Estats.

El Pallars Sobirà ha estat tradicionalment
una comarca escollida per a la pràctica dels
esports de muntanya. A part de nombroses

ascensions a cims, per la zona més septentrional hi passen el GR 11 i l’Alta Ruta Pirinenca. Dues de les zones més visitades i
conegudes són la de la Pica d’Estats, que
és el cim més alt de Catalunya, i el Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici. Però n’existeixen moltes més per
a practicar l’excursionisme i l’alpinisme
gràcies, en gran part, a la bona xarxa de
refugis d’alta muntanya
Les zones més importants d’escalada són
a Collegats, Certescan i el Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
(zona d’Amitges, Vall de Gerber, Pla de la
Font, JM Blanc, Sant Maurici i Coma de
l’Abeller)
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Existeixen algunes coves i avencs per a la
pràctica de l’espeleologia, si bé no és dels
esports més comuns a la comarca.
Aventura
El fenomen de la comercialització dels esports d’aventura a Catalunya va començar
precisament al Pallars Sobirà. Al riu Noguera Pallaresa s’hi havien vist baixar
piragües des dels anys seixanta, però
fins al 1986 no es va veure un altre tipus
d’embarcació: la barca de ràfting, dirigida
per uns francesos. La primera empresa que
es dedicà a oferir baixades de ràfting fou
Aventur. Avui n’hi ha moltes més i l’oferta
d’esports d’aventura és diversa: hidrotrineu, tir amb arc, descens de barrancs, salt
de pont, marxes a cavall, parapent biplaça,
quads, bus bob.
El cabal, la verticalitat i el caràcter dels
rius i barrancs que conflueixen a la Noguera Pallaresa afavoreix la pràctica del
descens de barranc en diferents parts de
la comarca. De sud a nord, el recorregut
de cada barranc és molt variat. Es poden
trobar trams amb poc i molt cabal, foses
amb més o menys profunditat i cascades

més o menys altes. Totes aquestes varietats afavoreixen la pràctica d’un esport que
n’inclou activitats molt variades i adaptades a cada canvi de recorregut: caminant,
nedant, saltant trepant i escalant si és necessari.
Piragüisme
El Noguera Pallaresa és el millor riu
d’Europa per a la pràctica d’esports
d’aigües braves. Els seus més de 60 Km
navegables amb dificultats entre II i V
graus fan que sigui un riu obert a tots els
públics: els que busquen les emocions que
proporciona l’adrenalina d’unes aigües enfurismades o els que volen gaudir d’una
passejada més tranquil·la en un entorn encisador.
La pràctica del piragüisme s’inicia a
principis dels anys seixanta gràcies a
l’organització anual del Ral·li Turístic Internacional de la Noguera Pallaresa, que
té lloc a Sort. La primera edició va tenir
lloc l’any 1963, i el 2013 serà la 50 edició
d’aquest esdeveniment.
Esports de neu
El Pallars Sobirà disposa de quatre es-

tacions per a la pràctica de l’esquí alpí,
l’snowboard, el freestyle i l’esquí de fons
(Espot Esquí, Port-Ainé, Tavascan i Baqueira), a part d’una cinquena on només
s’hi practica aquesta darrera modalitat
(Bosc de Virós). En algunes d’elles també
hi ha recorreguts pels trineus de gossos o
motos de neu.

D’altra banda, en ser una comarca muntanyosa, els itineraris per a practicar les raquetes de neu o l’esquí de muntanya són
inacabables.
Pesca i caça
La columna vertebral del Pallars Sobirà és
un riu, la Noguera Pallaresa, que s’alimenta
dels centenars de barrancs i estanys situats
a les capçaleres de les valls.
Des de temps immemorials la pesca ha estat una activitat tradicional al costat de la
caça, que avui encara es practica majoritàriament en colles i pel sistema de la batuda.
Bicicleta tot terreny (BTT)
El Pallars Sobirà, a causa de la seva configuració orogràfica, és un terreny de joc
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ideal per a la pràctica de la bicicleta tot terreny. Meravellosos paisatges i centenars
de pistes forestals conformen l’escenari
idoni per a aquesta modalitat esportiva.
A la comarca hi ha dos centres de bicicleta
tot terreny, el centre de BTT de Sort i el
centre de BTT de les Valls d’Àneu.
Festes i tradicions Pallars Sobirà
El Pallars Sobirà ha estat tradicionalment
una comarca agrícola i ramadera, la qual
cosa comporta que les festes, fins fa poc,
seguissin bàsicament aquest cicle: els
aplecs se celebraven el maig, abans de xollar i marcar els ramats perquè es pugessin
a l’alta muntanya; les fires s’inauguraven
a la tardor, coincidint amb la baixada del
bestiar i les festes majors tenien lloc durant l’hivern perquè era quan pràcticament
no hi havia feina. D’uns anys ençà les festes majors s’han traslladat a l’estiu, que
és quan hi ha més afluència de visitants,
i moltes de les fires continuen encara vigents al calendari del Pallars Sobirà.
D’altra banda, del calendari litúrgic se celebra de manera important el Carnestoltes

(amb les seves calderades, la Passa i el deliciós farcit de carnaval), la Pasqua (amb
els àpats que les diverses colles fan a l’aire
lliure) i el Nadal (de celebració familiar).

Finalment, hi ha una festa relacionada amb
l’arribada de l’estiu, que són les famoses
falles d’Isil (declarada festa Tradicional
d’Interès Nacional per la Generalitat de
Catalunya) i d’Alins, i tota una sèrie de
festivitats que responen a esdeveniments
esportius, culturals i socials específics de
la societat pallaresa: els ral·lis gastronòmics o de piragüisme, les festes de les associacions i d’altres que van sortint.

Butlletí informatiu • juliol 2014 • 22

COMARQUES
EL SEGRIÀ

L

a comarca del Segrià és una regió que
es troba a la província de Lleida. Amb
una superfície de 1.397 Km2 limita amb
les comarques de la Noguera, Pla d’Urgell,
Garrigues, Ribera d’Ebre i amb les comarques aragoneses de Llitera i Baix Cinca.
Els seus 166.639 habitants es reparteixen
en 38 municipis, essent la seva capital Lleida, la ciutat que absorbeix més població.
Lleida destaca per ser un centre de negocis amb una gran projecció de futur, a més
d’ésser el nucli social, cultural, universitari i econòmic de tota la plana lleidatana.
Els vestigis d’antigues civilitzacions com
la ibèrica, romana i musulmana, tenen
presència dins la nostra terra per mitjà de
restes patrimonials que trobem als diferents municipis de la nostra comarca, així
com en les formes de vida i costums dels
seus habitants.
Un altre element cultural al volant del qual
s’ha format aquesta societat segrianenca,
a més del constant intercanvi cultural, ha
estat la presència de l’aigua. Quatre importants rius travessen la nostra terra: el
Noguera Ribagorçana, el Segre, el Cinca i
l’Ebre, produint dins de la nostra comarca

dos importantíssims aiguabarreigs. Aquesta presència d’aigua contrasta amb la zona
de secà que es troba al sud de la nostra
terra. Una zona caracteritzada pel cultiu
d’ametlles, festucs, cereals, olives, i un
exquisit Oli d’Oliva Verge, amb denominació d’origen pròpia. Aquesta producció
agrícola, contrasta amb la zona fruticosa
del nord, productora de fruita dolça: pera,
poma, préssec, albercoc, figues, naftalines,
cireres….

La principal indústria comarcal és
l’agroalimentària, encara què la indústria
turística comença a consolidar-se mitjançant agents que desenvolupen aquesta
activitat a través d’equipaments turístics
de tipologia rural, basats amb la potenciació gastronòmica dels productes autòctons i d’una oferta estructurada al voltant
de la pau i la tranquil·litat dels nostres
municipis.
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’Urgell és una comarca d’interior situada a la plana de Lleida, molt accessible i ben comunicada, que posa a l’abast
del visitant tots els seus valors culturals i
paisatgístics en un entorn que conserva la
seva genuïnitat. Allunyada del brogit dels
nuclis turístics per excel·lència, l’ Urgell
aporta uns valors cada cop més preuats
per a aquells que cerquen el recer, la calma, el gaudi d’uns pobles i uns paisatges
autèntics.
Tot i l’aparent uniformitat del paisatge, es
poden distingir uns sectors físicament molt
diferenciats: la vall del riu Corb, la conca
del riu d’Ondara, la ribera del riu Sió i el
sector de la plana de l’Urgell. Cadascun
d’ells, amb un caràcter propi, aporta uns
trets paisatgístics singulars que us convidem a descobrir.
La capitalitat de l’Urgell és exercida per
Tàrrega, que juntament amb Agramunt i
Bellpuig aglutinen bona part de l’activitat
econòmica i cultural. Són nuclis amb una
àrea d’influència que s’estén més enllà
dels límits comarcals per la seva oferta de
comerç i serveis i pel seu dinamisme.

La història hi ha deixat una forta empremta
amb joies arquitectòniques tan importants
com el monestir cistercenc de Vallbona
de les Monges, el Castell de Ciutadilla, el
Santuari del Tallat a Rocallaura o l’església
romànica de Santa Maria d’Agramunt.
Aquests béns culturals s’han vist enfortits
amb la creació de nombroses instal·lacions
museístiques, la celebració de fires i festes
populars, o l’artesania molt arrelada a la
comarca.

Tots els municipis de la comarca de
l’Urgell, juntament amb els de les comarques de l’Alt Camp i la Conca de Barberà
formen La Ruta del Cister, amb un èmfasi
especial dels monestirs cistercencs de Vallbona de les Monges, Santes Creus i Poblet.
Les rutes senyalitzades a peu o amb bicicleta són una bona manera de descobrir tot
l’encant de la natura en qualsevol època de
l’any.
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’Urgell és una comarca d’interior situada a la plana de Lleida, molt accessible i ben comunicada, que posa a l’abast
del visitant tots els seus valors culturals i
paisatgístics en un entorn que conserva la
seva genuïnitat. Allunyada del brogit dels
nuclis turístics per excel·lència, l’ Urgell
aporta uns valors cada cop més preuats
per a aquells que cerquen el recer, la calma, el gaudi d’uns pobles i uns paisatges
autèntics.
Tot i l’aparent uniformitat del paisatge, es
poden distingir uns sectors físicament molt
diferenciats: la vall del riu Corb, la conca
del riu d’Ondara, la ribera del riu Sió i el
sector de la plana de l’Urgell. Cadascun
d’ells, amb un caràcter propi, aporta uns
trets paisatgístics singulars que us convidem a descobrir.
La capitalitat de l’Urgell és exercida per
Tàrrega, que juntament amb Agramunt i
Bellpuig aglutinen bona part de l’activitat
econòmica i cultural. Són nuclis amb una
àrea d’influència que s’estén més enllà
dels límits comarcals per la seva oferta de
comerç i serveis i pel seu dinamisme.

La història hi ha deixat una forta empremta
amb joies arquitectòniques tan importants
com el monestir cistercenc de Vallbona
de les Monges, el Castell de Ciutadilla, el
Santuari del Tallat a Rocallaura o l’església
romànica de Santa Maria d’Agramunt.
Aquests béns culturals s’han vist enfortits
amb la creació de nombroses instal·lacions
museístiques, la celebració de fires i festes
populars, o l’artesania molt arrelada a la
comarca.

Tots els municipis de la comarca de
l’Urgell, juntament amb els de les comarques de l’Alt Camp i la Conca de Barberà
formen La Ruta del Cister, amb un èmfasi
especial dels monestirs cistercencs de Vallbona de les Monges, Santes Creus i Poblet.
Les rutes senyalitzades a peu o amb bicicleta són una bona manera de descobrir tot
l’encant de la natura en qualsevol època de
l’any.
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POBLES LLEIDETANS
LA GRANADELLA

L

a vila ja figurava entre les 32 poblacions de Catalunya que en l’època
dels romans tenia l’honorífic títol de municipium. Es troba al sud de la comarca de
Les Garrigues, tocant amb el Segrià i la Ribera d’Ebre, a la part més alta (628m) de
la plataforma garriguenca, Les Garrigues
Altes.

És a dir, un creixement que evoluciona a
partir del castell i l’església cap al pla, entre les dues carenes de la serra, on hi havia
l’antiga bassa per abeurar els animals. En
el lloc on des del segle XIV es venerava
un antic crucifix, l’any 1764 es comença a
bastir l’església actual de Santa Maria de
Gràcia, d’estil barroc i anomenada per les
seves dimensions la catedral de Les Garrigues. El campanar, de torre octogonal, és
un dels més bells i majestuosos de les terres de ponent.
Les restes de l’antic castell formen part del
nucli antic, on encara es conserven restes
de les muralles i les sitges. A la vila closa
hi trobem el convent, primitiva església de
transició del romànic al gòtic. També cases porxades amb decoració barroca i renaixentista.

Els carrers de La Granadella són d’un
traçat desigual i capriciós, sense empedrat. Gairebé tots van a parar a la plaça
de l’església on hi ha una font pública que
no raja i uns bancs on seu la gent per escoltar la ràdio del bar Esport.

“Diana i la mar Morta - Exacta informació
rural” Joan Perucho, 1953.
Actualment La Granadella és una vila contemporània
Ubicada en un espai natural excel·lent i
molt ben situada per a la pràctica d’esports
com el BTT i les rutes a peu.
Del 1920, i en perfecte estat de conservació, destaquem la Cooperativa Agrícola i
del 1921 la farinera Sancho.

Tradicional creuament de camins, La
Granadella és cap de la Mancomunitat
d’Aigües Garrigues Sud que agrupa 27
municipis i dóna rec de suport als conreus
de secà.

Està dotada de bons equipaments, infraestructures i alta connectivitat. Per això pot
desenvolupar-se i esdevenir un nou referent per aquelles persones amb esperit emprenedor, que busquen un espai natural,
confortable, culturalment intens i un bon
veïnatge on viure, treballar i participar en
el creixement socioeconòmic de Les Garrigues.
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POBLES LLEIDETANS
LA GRANADELLA
A l’estiu la plaça de La Granadella s’omple
de música
El tercer cap de setmana d’agost la Granadella és música en estat pur, amb el Festival
de Música Popular i Tradicional Catalana.

El 14 de setembre, per la Festa Major
s’organitzen també diverses activitats
musicals que des de la plaça de la Vila
s’escolen pels carrers de La Granadella.
També a l’estiu arriba a la vila el Garrigues
Guitar Festival, en memòria del nostre
Granadellenc més internacional, el mestre
Emili Pujol.

POBLES LLEIDETANS
L’ESPLUGA CALBA
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POBLES LLEIDETANS
L’ESPLUGA CALBA
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POBLES LLEIDETANS
VERDÚ

V

erdú és una vila carregada d’història,
de cases senyorials amb personatges il·lustres, és la vila dels sillons, de la
verema i el vi. La visita guiada a Verdú
permet conèixer el nucli antic; el Castell,
l’Església de Santa Maria i la Casa-Santuari de Sant Pere Claver.
Dissabtes i diumenges
Hora: 11h

Preu: 3,5 €

Punt de sortida: Oficina de Turisme de
Verdú
Més informació: Oficina de Turisme de
Verdú
Plaça Bisbe Comelles, 13 25340 Verdú

T/ 973 34 72 16 a/e: turisme@verdu.cat
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ACTES LLEIDETANS
FESTA MAJOR

08.05.2014: concert flautes de bec del
Conservatori Municipal de Barcelona

Concert flautes de bec

Els músics del conservatori municipal de
Barcelona tocant les flautes de bec

Concert flautes de bec
Assistents al concert

Concert flautes de bec

A mà dreta, el Sr. Rognoni, un dels organitzadors
del concert, juntament amb els altres assistents

09.05.14: Pregó d’obertura de la festa
major, a càrrec de la Sra. Mª Isabel
Pijoan i Picas, doctora en filologia
catalana, crítica literària i escriptora
Concert flautes de bec

Concert flautes de bec

Pregó de Festa Major

Pregó de Festa Major

El Sr. Rognoni i la Sra. Carmen Martín donant un
obsequi als músics, per la seva actuació

Assistents a l’acte

Pregó de Festa Major La Sra. Novau,
vicepresidenta del Centre Lleidatà i responsable
de l’àrea de cultura, la Sra. Mª Isabel Pijoan i
Picas, encarregada de fer el pregó, i el Sr. Gento

Fotografia feta un cop finalitzat el concert a tot el
grup de músics

Assistents a l’acte

Pregó de Festa Major

Pregó de Festa Major

El Sr. Gento donant un ram de flors a la Sra.
Pijoan

La Sra. Novau, la Sra. Pijoan i el Sr. Gento
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ACTES LLEIDETANS
FESTA MAJOR

09.05.14: Inauguració Exposició dels
treballs manuals dels alumnes del
Centre

Exposició treballs manuals

Exposició treballs manuals

Exposició treballs manuals

Exposició treballs manuals

Exposició treballs manuals

Exposició treballs manuals

Actuació Coral Terra Ferma

Actuació Coral Terra Ferma

Actuació Coral Terra Ferma

Assistents a l’actuació

Visió conjunta de tot el grup

Vista dels treballs manuals de les classes de
pintura a l’oli i artesania

Exposició treballs manuals

Vista dels treballs manuals de les classes de
pintura a l’oli i artesania

Quadres dels alumnes de classe de pintura a l’oli

Vista general dels treballs de les classes de puntes
de coixí, pintura i artesania

Vista dels treballs manuals de les classes de
pintura a l’oli i artesania

Vista dels treballs manuals de les classes de
pintura a l’oli i artesania

Vista dels treballs manuals de les classes de
pintura a l’oli i artesania

10.05.14: Actuació de la coral Terra
Ferma

Alguns membres de la coral Terra Ferma
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ACTES LLEIDETANS
FESTA MAJOR

10.05.14: Reconeixement amb entrega
de diplomes acreditatius als socis de
mèrit

Diplomes acreditatius als socis de mèrit

Diplomes acreditatius als socis de mèrit

Diplomes acreditatius als socis de mèrit

Diplomes acreditatius als socis de mèrit

Diplomes acreditatius als socis de mèrit

Diplomes acreditatius als socis de mèrit

Diplomes acreditatius als socis de mèrit

Diplomes acreditatius als socis de mèrit

Diplomes acreditatius als socis de mèrit

Diplomes acreditatius als socis de mèrit

Diplomes acreditatius als socis de mèrit

La sòcia, Sra. Montserrat Xuclà, recollint el
diploma i l’obsequi a mans del president

El soci, Sr. Joan Castaldi, recollint el diploma i
l’obsequi a mans del president

La Sra. Conxita Julià, en ple reconeixement com
a sòcia honorària, i el president del Centre, el Sr.
Miquel Àngel Gento

El soci, Sr. Blanch, recollint el diploma i
l’obsequi a mans del president

El soci, Sr. Joan Sunyé, recollint el diploma i
l’obsequi a mans del president

La sòcia, Sra. Rosa Cujó, recollint el diploma i
l’obsequi a mans del president

El soci, Sr. Josep Pesa, recollint el diploma i
l’obsequi a mans del president

El soci, Sr. Carulla, recollint el diploma i
l’obsequi a mans del president

El soci, Sr. Cosme Saló, recollint el diploma i
l’obsequi a mans del president

El soci, Sr. Josep Maria Estradé, recollint el
diploma i l’obsequi a mans del president

La sòcia, Sra. Baró, recollint el diploma i
l’obsequi a mans del president
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ACTES LLEIDETANS
FESTA MAJOR

10.05.14: Conferència Estaràs

Conferència Estaràs
Assistents a l’acte

Conferència Estaràs La Sra. Joana Novau,
la Sra. Carme Diví, historiadora de l’art i el
Sr. Francesc Rubio, regidor de l’Ajuntament
d’Estaràs

Conferència Estaràs
El Sr. Francesc Rubio

11.05.14. Celebració de la Santa Missa

Conferència Estaràs
La Sra. Joana Novau

Conferència Estaràs

Santa Missa

La Sra. Carme Diví

El mossèn oficiant la missa

11.05.14. Celebració Dinar cloenda de
la Festa Major

Dinar de Festa Major

Socis assistents al dinar de cloenda de la Festa
Major

Dinar de Festa Major

Socis assistents al dinar de cloenda de la Festa
Major

Dinar de Festa Major

Socis assistents al dinar de cloenda de la Festa
Major
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ACTES LLEIDETANS
FESTA MAJOR

11.05.14. Celebració Dinar cloenda de
la Festa Major

Dinar de Festa Major

Dinar de Festa Major

Dinar de Festa Major

Dinar de Festa Major

Dinar de Festa Major

Dinar de Festa Major

Dinar de Festa Major

Dinar de Festa Major

Dinar de Festa Major

Dinar de Festa Major

Dinar de Festa Major

Socis assistents al dinar de cloenda de la Festa
Major

Socis assistents al dinar de cloenda de la Festa
Major

Socis assistents al dinar de cloenda de la Festa
Major

Socis assistents al dinar de cloenda de la Festa
Major

Socis assistents al dinar de cloenda de la Festa
Major

Socis assistents al dinar de cloenda de la Festa
Major

Socis assistents al dinar de cloenda de la Festa
Major

Socis assistents al dinar de cloenda de la Festa
Major

Socis assistents al dinar de cloenda de la Festa
Major

Socis assistents al dinar de cloenda de la Festa
Major

Socis assistents al dinar de cloenda de la Festa
Major
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ACTES LLEIDETANS
FESTA MAJOR

11.05.14. Celebració Dinar cloenda de
la Festa Major

Dinar de Festa Major

Dinar de Festa Major

Dinar de Festa Major

Dinar de Festa Major

Dinar de Festa Major

Dinar de Festa Major

Reconeixement al pintor Josep Mª Alarcón

Reconeixement al pintor Josep Mª Alarcón

Socis assistents al dinar de cloenda de la Festa
Major

Dinar de Festa Major

A mà dreta, el pintor lleidatà, Sr. Josep Mª
Alarcón, acompanyat de la seva filla i de la seva
esposa

Socis assistents al dinar de cloenda de la Festa
Major

El vicepresident 3r i la vicepresidenta, al dinar de
cloenda de la Festa Major

Socis assistents al dinar de cloenda de la Festa
Major

El president del Centre Lleidatà i la seva esposa,
al dinar de cloenda de la Festa Major

Socis assistents al dinar de cloenda de la Festa
Major

11.05.14. Reconeixement al pintor
Josep Mª Alarcón, per la donació de
la seva obra titulada “ILTIRTA” al
Centre Lleidatà, amb unes paraules del
President del Centre
Dinar de Festa Major

Socis assistents al dinar de cloenda de la Festa
Major

La vicepresidenta, Sra. Novau i el president del
Centre, Sr. Gento presentant el pintor, Sr. Josep
Mª Alarcón

El president del Centre Lleidatà, Sr. Gento, i el
pintor, Sr. Alarcón, descobrint l’obra d’art
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ACTES LLEIDETANS
FESTA MAJOR

11.05.14. Reconeixement al pintor
Josep Mª Alarcón, per la donació de
la seva obra titulada “ILTIRTA” al
Centre Lleidatà, amb unes paraules del
President del Centre
Reconeixement al pintor Josep Mª Alarcón

El Sr. Alarcón explicant el procés de creació del
quadre i el significat de l’obra. El quadre el va
titular “ILTIRTA”

Reconeixement al pintor Josep Mª Alarcón

El Sr. Alarcón posant davant de l’obra a la sala de
Presidència

Reconeixement al pintor Josep Mª Alarcón

Reconeixement al pintor Josep Mª Alarcón

El Sr. Gento atorgant una placa commemorativa
al Sr. Alarcón per la donació de l’obra al Centre
Lleidatà

Reconeixement al pintor Josep Mª Alarcón

Membres i exmembres de la Junta deGovern del
Centre Lleidatà , acompanyant el Sr. Alarcón a la
sala de Presidència

Membres i exmembres de la Junta de Govern del Centre Lleidatà, el Sr. Alarcón i la seva esposa i filla a la sala de Presidència
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FIRA DEL VI DEL PIRINEU

03.06.2014. La població de Talarn
presenta al Centre Lleidatà la 4a Fira
de Vi del Pirineu

Fira de Vi del Pirineu el Sr. Gento donant la

Fira de Vi del Pirineu

Fira de Vi del Pirineu

Fira de Vi del Pirineu

Fira de Vi del Pirineu

Fira de Vi del Pirineu

Fira de Vi del Pirineu

Fira de Vi del Pirineu

Fira de Vi del Pirineu

benvinguda a la conferència, el Sr. Guillot, president
de la 4a Fira, el Sr. Sabarich, vicepresident del patronat
intercomarcal de Turisme de les terres de Lleida i
l’alcalde de Talarn, Sr. Oliva

Assistents a la conferència

Dempeus, un company de les Bodegues de Castell
d’ Encús donant una petita explicació sobre les
característiques del vi

Vista des del fons de la sala

El Sr. Gento agraint públicament el quadre rebut
com a obsequi, per part de l’alcalde de Talarn, Sr.
Oliva

La vicepresidenta del Centre, la Sra. Novau
introduint la presentació, el Sr. Guillot, el Sr.
Sabarich i el Sr. Oliva

La Sra. Novau, el Sr. Guillot, el Sr. Sabarich i el
Sr. Oliva

Assistents a la conferència

El Sr. Oliva i el representant de les bodegues de
Castell d’Encús
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CULTURA

ACTIVITATS CULTURALS
CENTRE COMARCAL LLEIDATÀ
ABRIL-JUNY 2014

Dia 8
Grup Claror.
Tertúlia: “L’homosexualitat. I els fills, què?”.

ABRIL 2014

Presentació llibre
Títol: “Del casino a casa. El cost social de la crisi
financera”.
Autor: Ramon Morell
Presentació a càrrec de la vicepresidenta del C.C
Lleidatà i responsable de cultura, la Sra. Joana
Novau.

Dia 1
Grup Claror.
Tertúlia: Aigua i alimentació.
Dia 2
Trobada Amics de Mallorca.
El primer dimecres de cada mes, trobada i
xerrada dels Amics de Mallorca.
Dia 4
Sessions Descoberta Lectora
Passejades literàries: “L’encís de les històries i
dels seus personatges”, per Joana-Alba Cercós.
Tema: “Celebrem Sant Jordi: la millor poesia
catalana d’amor”.
Dia 7
Presentació llibre
Títol: “L’enigma Colom”.
Autora: Mª Carme Roca.
Presentació a càrrec del president del C.C
d’Història, el Sr. Joaquim Ullan.
Organitza el Cercle Català d’Història

Dia 15
Grup Claror.
Tertúlia: Experiències sobre els horts urbans.

Dia 27
Teatre.
Títol: “Qui és en Tartuf?”
Autor: Josep Maria López.
A càrrec del grup de teatre Quadre Escènic Sant
Medir.
Direcció: Albert Capel.
Coordinació: Josep Carles i Pere Basté.
Dia 29
Visita guiada a l’hort urbà del soci Sr. Carulla.
Dia 29
Grup Claror.
Tertúlia: Història de Catalunya. (Apunts).

Parlem de salut?
Títol: Separar-se i preservar els fills.
Ponent: Anabel Fuentes, treballadora social.
Dia 22
Grup Claror.
Tertúlia: Una visió sobre la justícia.
Dia 24
Conferència
Títol: “Ser cristià al s. XXI”.
Ponent: Pere Lluís i Font.
Professor de filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Presentació a càrrec del vicepresident del Centre
Lleidatà i filòleg, el Sr. Jesús Escales.

MAIG 2014
Dia 2
Sessions Descoberta Lectora
Passejades literàries: “L´encís de les històries i
dels seus personatges”, per Joana-Alba Cercós.
Tema: “Dones que coneixen el que és l’amor.”
Dia 6
Grup Claror.
Tertúlia: L’avortament.
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Dia 6
Conferència
Títol: “Les orquídies. Un món per descobrir”.
Que és una orquídia? Morfologia, funcions bàsiques. Factors fonamentals per al seu cultiu: temperatura, llum, aigua, etc.
Ponent: Pere Arche.
Organitza, Associació Catalana d’amics de les
Orquídies.
Dia 7
Trobada Amics de Mallorca.
El primer dimecres de cada mes, trobada i
xerrada dels Amics de Mallorca.
Dia 8
Inici actes Festa Major
Concert de flautes de bec, del conservatori municipal de música de Barcelona.
Dia 9
Pregó d’obertura Festa Major
Títol: “Futur de la Llengua Catalana, avui”.
A càrrec de la Sra. Mª Isabel Pijoan i Picas, Doctora en filologia catalana, crítica literària i escriptora.
Inauguració exposició treballs manuals dels alumnes del Centre Lleidatà.
Dia 10
Actuació coral Terra Ferma.

Reconeixement, amb entrega de diploma acreditatiu de “sòcia honorària”, a la Sra. Conxita Julià
i diplomes acreditatius de “socis de mèrit” als associats amb més de 40 anys d’antiguitat al centre.
Conferència:
Títol: “Estaràs, Barcelona, Art. El recorregut d’un
escultor català:
URBICI SOLER I MANONELLES.
Amb aquest esdeveniment volem donar a conèixer
el municipi d’Estaràs i la comarca de la Segarra, i
la figura de l’escultor català Urbici Soler i Manonelles
(1890-1953), nascut a Ferran, poble del mateix
municipi.
Dia 11
Celebració santa missa.
Dinar Festa Major.
Reconeixement al pintor Sr. Josep Mª Alarcón, per
la donació de la seva obra titulada “ILTIRTA“ al
Centre Lleidatà, amb unes paraules del President
del Centre i de la periodista de TV3, Sra. Mª Pau
Huguet.
Lliurament de premis literaris.
Ball Festa Major, amb música en viu de Juan Carlos
Benzal

Dia 13
Grup Claror.
Tertúlia: Convivència familiar.
Conferència Cercle Català d’Història.
Títol: “Les entitats i la memòria històrica del 1714”.
Ponent: Jordi Miravet, President Memorial 1714.
Presentació a càrrec del president del C.C.H, el Sr.
Joaquim Ullan.
Organitza el Cercle Català d’Història.
Dia 20
Grup Claror
Tertúlia: Europa. I ara què?
Parlem de salut?
Títol: Sentir i escoltar és diferent. Mètode Tomatis®.
Ponent: Rosó Marcellés, farmacèutica.
Dia 25
Teatre
Títol: “El sopar dels idiotes”
Autor: Francis Veber.
A càrrec del grup de teatre, Dinàmics Teatre.
Direcció: Gloria Matamala.
Coordinació: Josep Carles i Pere Basté.
Dia 27
Grup Claror
Tertúlia: Tens dubtes? Pregunta.
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JUNY 2014
Dia 3
Grup Claror
Tertúlia: Deures i obligacions.
Presentació de la 4a Fira de vi del Pirineu.
La població de Talarn presenta al CENTRE LLEIDATÀ la 4a Fira de Vi del Pirineu, que tindrà lloc a
Talarn els dies 6, 7 i 8 de juny.
Hi intervindrà el president de la Fira de Vi del
Pirineu, el Sr. Jose Carlos Guillot, l’Al-calde de
Talarn, el Sr. Lluís Oliva i Diaz i el representant de
les bodegues de Castell d’Encús.
Presentació a càrrec de la Sra. Joana Novau, vicepresidenta i responsable de cultura del Centre
Lleidatà.
Al finalitzar l’acte hi haurà un tast dels diferents
vins.
Dia 4
Trobada Amics de Mallorca.
El primer dimecres de cada mes, trobada i
xerrada dels Amics de Mallorca.
Dia 6
Sessions Descoberta Lectora
Passejades literàries: “L´encís de les històries i
dels seus personatges”, per Joana-Alba Cercós.
Tema: “La lectura i la vida.”

Dia 10
Grup Claror.
Tertúlia: El poder de la ment.
Dia 13
Conferència
Títol: “Dolça revolució”.
Ponent: Josep Pàmies
Plantes prohibides, plantes que curen.Volem compartir els coneixements sobre plantes medicinals i
teràpies naturals per tal de retrobar els tresors
que la mare Natura té per a guarir les nostres malalties i per recobrar la salut.
Ponent: Josep Pàmies.
Presentació a càrrec de la periodista Mª Pau Huguet.
Dia 15
Actuació musical
El grup d´animació “Solistes Cantaires” ens oferirà
un espectacle de música.
Cançons d´ahir, d´avui i de sempre i havaneres.
Direcció Musical i Pianista: Sr. Angel Español.
Coordinació: Josep Carles i Pere Basté.
Dia 17
Grup Claror
Tertúlia: El sentit de responsabilitat.
Parlem de salut?
Títol: Homeopatia; una medicina per al s.XXI
Ponent: Josep Sala, metge homeòpata.

Dia 29
Teatre
Autor: Lluís Cocquard
Títol: “Casats per amor a la pasta”.
A càrrec del grup de teatre, Dinàmics Teatre.
Direcció: Gerard Molero.
Coordinació: Josep Carles i Pere Basté.
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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 2014

MAIG 2014

Dia 4
CINTA ARASA.

Dia 16
HOMENATGE A PICASSO.

Dia 11
MARTA PÉREZ SIERRA.

Dia 23
SOLEDAT GASCÓ I ISABEL VERGE.

Dia 25
JORDI TENA.

Dia 30
EL RECORD DEL POETA JOAN VERGÉS.
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La Marta Pérez, encarregada de presentar
l’acte i l’autora, la Cinta Arasa. (04·04·14)

En Rodolfo del Hoyo, encarregat de
presentar l’acte, l’autora, la Marta Pérez i
acompanyant. (11·04·14)

En Rodolfo del Hoyo, encarregat de
presentar l’acte i l’autor, en Jordi Tena.

La poetessa, Isabel Verge, recitant un dels
seus poemes. (23·05·14)

Soledat Gascó, havent recitat el llenguatge
de la primavera. (23·05·14)

Assistents al racó poètic dels divendres.

Homenatge a Picasso. Assistents al racó
poètic dels divendres. (16·05·14)

(25·04·14)

(23·05·14)

A mà dreta en Rafael Soteras, la Teresa
Llobet recitant, i al seu costat, l’acompanyant.
(30·05·14)
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Parlem de salut? Separar-se i preservar els fills. (15·04·14)
La ponent, Anabel Fuentes, treballadora social, donant la
conferència

Ser cristià al s.XXI. (24·04·14)
El ponent, Pere Lluís i Font en primer pla

Ser cristià al s.XXI. (24·04·14) El Sr. Gento, donant la benvinguda.

Les orquídies. un món per descobrir. (06·05·14)
El ponent, Pere Arche, donant la conferència

Les entitats i la memòria històrica del 1714. (13·05·14)
El Sr. Jordi Miravet, President Memorial 1714, i el Sr. Joaquim
Ullan, President del Cercle Català d’Història

Parlem de salut? Sentir i escoltar és diferent. mètode
tomatis®. (20·05·14)

La ponent, Rosó Marcellés, farmacèutica, donant la conferència

Dolça Revolució. (13·06·14) La Sra. Mª Pau Huguet, encarregada

Dolça Revolució. (13·06·14)

Parlem de salut? Homeopatia; una medicina per al s. xxi.

de presentar l’acte. Al seu costat, el ponent Sr. Pàmies, i en primer pla,
el grup de músics Dos de Dos cantant cançons de la terra

El ponent, el Sr. Pàmies, donant la conferència

Al centre de la taula, el ponent, el Sr. Lluís i a mà dreta, l’encarregat de fer
la presentació, el Sr. Escales, vicepresident 2n del Centre

(17·06·14)
El ponent, el Sr. Sala, metge homeòpata, donant la conferència
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PRESENTACIÓ DE LLIBRES

Presentació del llibre Del casino a casa. El cost social de la
crisi financera de l’autor Ramon Morell. (08·04·14)

Assistents a la conferència

Presentació del llibre Del casino a casa. El cost social de la
crisi financera de l’autor Ramon Morell. (08·04·14)

L’autor, en Ramon Morell i en Josep Gelonch de l’editorial Fonoll
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PREMI
GUILLEM VILADOT DE POESIA 2014
(9a edició)

Estimada Antònia
Madame Burgués
Rue Mont Blanc,

21000 Dijon, France
PREMI DE NARRATIVA BREU
GERMANS XURIGUERA 2014
(9a edició)
En l’apartat de Narrativa breu (Germans Xuriguera) concedir el primer premi al treball “Estimada Antònia” l’autora del qual és la Sra.
Roser Jurado i Regué.
Queden deserts la resta de premis de Narrativa Breu.

Estimada Antònia:

Àngela Burgués Farré

7 Masia Navarro, Fontdepou
Àger, 25691 España

27 de novembre de 1937

En primer lloc agrair-te el petit paquet que ens has
fet arribar. M’ha fet molta il·lusió tornar a tenir
notícies teves tan aviat. Sembla que les coses et
van bé, en un país estranger on t’has adaptat i ja
comences a entendre l’idioma. Sempre has estat
la germana valenta i aventurera, em fas una mica
d’enveja i tot. La xocolata ha fet les delícies de
l’Antonieta, el Josep i el petit Peret. És la segona
vegada que en mengen en tota la seva curta vida!
Moltes gràcies, ja saps que aquí, entre la guerra,
la gana que es passa i les poques comunicacions,
hem de viure amb el que tenim, amb allò que
ens proporciona la terra on vivim i on morirem.
Tampoc tenim diners per a gastar i llocs on anar
a gastar-los. El pare guardava diners de la República i ara no serveixen de res, tant d’estalvi malaguanyat, tinc l’esperança que un any o altre tot

torni a ser com abans i llavors anirem a Balaguer a
comprar roba pels nens, passejarem i compraré un
mocador de cap i unes mitges a la mare i seurem
a fer un aperitiu a la plaça Mercadal, com fan els
senyors.
Com estàs?, com es viu a França?, a les teves cartes em dius que força bé, que treballes en una fàbrica de conserves i que el teu marit té una ferreria. Espero que estigueu bé. No em dones gaires
detalls de la teva nova vida a la France, suposo que
per a no preocupar-me. Ja sé que els fills encara
no t’han arribat, potser val més així, si tens fills
pateixes constantment per ells i en els temps en
què vivim, potser val més així. No te’n facis mala
sang. La guerra, ja ho saps, és una lluita constant i un gran patir i tot això que t’estalvies. Tinc
l’esperança que tot s’acabi ben aviat. Tot i viure els temps que ens ha tocat viure, estem bé. Sé

Butlletí informatiu • juliol 2014 • 49

PREMIS LITERARIS

que tens notícies de la Guerra espanyola, la guerra
que ens obliguen a lluitar, per la ràdio i pels refugiats que arriben a França constantment. No has
de patir per nosaltres. A la masia, la vida continua
com sempre. Sembla que faci segles que vivim de
la mateixa manera i, segurament, morirem així.
La guerra avança sense treva i els nacionals ho
arrasen tot. Una de les últimes notícies que hem
sabut és que el 2 de novembre el bombardeig de
les tropes feixistes sobre Lleida va matar i ferir
centenars de persones, la majoria nens. Feia esgarrifances, no em puc imaginar quina mena de
monstres poden fer aquestes atrocitats, els nostres
propis veïns, germans… A la ràdio van explicar
que una bomba va caure sobre el Liceu escolar i
va matar una cinquantena de nens i nenes i alguns
professors. També, molt a prop, al mercat de Sant
Lluís hi van perdre la vida moltes dones i nens.
Una tragèdia. La guerra no ens porta res de bo
i a la llarga, tot i viure força aïllats, tindrem un
bon ensurt. Estic constantment esborronada, de
nit quan escoltem la ràdio, se m’escolen les llàgrimes en silenci. Cada dia plorem pels morts, els
nostres germans, la nostra gent i donem gràcies
per viure cada dia i poder veure créixer amb salut
els nostres fills.
A la masia tot va bé, com sempre, com pots recordar de la nostra infantesa. La mare s’aixeca als
matins i encén el foc, dóna menjar als animals i al

cap d’una bona estona, es posa a fer el dinar. Jo
m’ocupo dels menuts, l’Antonieta ja és una doneta i m’ajuda força, anem a rentar a la Font de
Rens, preparem conserves i aquests dies hem estat
fent el mandongo. Sí, per l’estiuet de sant Martí
hem matat el tocino, tot i que la majoria d’homes
han estat cridats a files, al poble encara en queden
i ens han vingut a ajudar.
L’Antònio no ha hagut de marxar, és pare de tres
fills i ja té una edat, sort que no l’han cridat, tot
i que ell es volia allistar voluntari per a defensar
la nostra pàtria. Li ho vaig poder impedir. No em
podia quedar sola a la masia amb la mare i els tres
petits, no hauríem sobreviscut sense ell. No volia
veure’l marxar per a no tornar mai més i nosaltres haver de pujar a un camió sense saber on ens
portatia el destí. No, ja sé que sóc una covarda, tu
has estat molt més valenta i les coses t’han sortit
bé, jo no sóc així, a més, hi ha la mare i la masia, casa nostra per la qual lluitaré sempre. Fugir
hauria estat perdre-ho tot, fins i tot els fills. És un
bon home i ha va entendre. S’ha quedat pels seus
però tot i així li reca no poder combatre l’enemic
al camp de batalla. No sé si val la pena, potser
la dita no té raó i és millor viure agenollat i no
pas morir dret. Aviat començarà l’hivern i aquí a
Fontdepou es fa molt llarg. Com t’he dit, hem fet
mandongo i ha vingut a ajudar-nos la Montserrat
de cal Lladonós perquè s’ha quedat vídua fa poc

i necessita distracció i a més, tots ens ajudem,
ja ho saps. L’Antonieta i jo hem fet llonganisses, xoriços, confitat de llom i costella, botifarra
negra amb pa sec i sang, botifarra d’ ou i aquelles boletes que t’agradaven tant, te’n recordes?
La carn picada que sobrava barrejada amb ou i
bullida dins les mateixes closques, tot molt bo i
ens ajudarà a passar el cru hivern que ens espera.
També anem a plegar bolets, l’Antònio, de tant en
tant, caça algun conill i la mare prepara confitura pels petits. El camp, no dóna gaire i el Josep i
el Peret són massa petits per a poder ajudar cada
dia. Subsistim com hem fet sempre, vivint d’allò
que ens proporciona la terra, una terra que plora
pels seus fills que estan en guerra, una lluita entre
germans que no sé com acabarà. La vida s’escola
lentament entre aquestes muntanyes i el temor a
perdre els meus no em deixa viure. Davant dels
nens faig el cor fort i els dic que no han de patir,
que la guerra és lluny i que aquí a la masia estem
segurs. No és veritat. L’altre dia, mentre la mare
era al corral plegant els ous va passar la guàrdia
civil i va entrar dins de casa. La mare va tenir
un bon ensurt. L’Antònio i els nens eren al camp
llaurant la terra i la nena i jo havíem anat a Àger a
comprar fil. La mare es va trobar sola amb aquells
poca-vergonyes que li van exigir un got de vi i un
tall de llonganissa. Res més, els va donar el que
demanaven i li van fer signar la conformitat de
la ronda, pobra dona, no sap llegar ni escriure i

Butlletí informatiu • juliol 2014 • 50

PREMIS LITERARIS

va signar fent una creu. Quan vaig arribar la vaig
trobar arraulida plorant al banc del foc. Tot i no
haver passat res, es va espantar molt i va dir que
havien vingut a robar el poc que teníem, la guerra
és així, la llei dels més fort i pel que sembla, Déu
no ho vulgui, la llei dels vencedors.

Visca la República i fins ben aviat,
la teva germana que t’estima i no t’oblida,
Àngela

Res més, estimada germana, espero rebre notícies
teves ben aviat i desitjo de tot cor que tot et vagi
bé, que la guerra s’acabi i puguis tornar algun dia,
ocupar el lloc que et toca, amb els teus.
Jo em resigno a esperar, viure els dies amb el marit, que no em falti i veure els nens fer-se grans.
Per la ràdio sabràs les novetats, sempre males notícies, però tu pensa que estem bé, el fet de viure a
la masia entre boscos ens dóna protecció i anonimat. Que així sigui fins al final de la guerra.

Post data: si la carta arriba massa tard, et desitjo
un Bon Nadal i un Feliç Any Nou, que sigui millor que l’anterior i que ens puguem retrobar ben
aviat.
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H

em començat una de les temporades
més esperades de l’any: l’estiu. És
una època enyorada per molts i desitjada
per encara més... Tot i que embrancats com
estem encara enmig d’una crisi que sembla
no tenir final i que complica la vida a molt
gent. Però estem segurs que ens en sortirem, perquè com diu un dels refranys catalans: “El bon català, fins de les pedres
treu pa.”

Els catalans hem demostrat al llarg dels segles que no hi ha res que se’ns pugui resistir, que la nostra vida gira al voltant de la
dignitat, el treball i l’esforç, la solidaritat i
la fermesa i decisió. El caràcter dels catalans ha estat forjat per les batalles, les conquestes i el creixement del nostre poble i
cultura, arribant a tot arreu del globus. Els
catalans hem sabut treure el màxim profit
de les situacions més difícils i la d’ara... no
en serà una excepció.
Per altra banda, la crisi política també ha
d’arribar a una resolució. El país i la seva
gent bateguen cada cop més fort per ferse escoltar i per poder decidir el futur que
vulguin els seus ciutadans.

Fa poc, hem realitzat la cloenda del cicle de
commemoració dels Actes del Tricentenari
en col·laboració amb el Centre Comarcal
Lleidatà. Us recomanem per a aquells que
no l’hagin pogut seguir presencialment,
consultin el nostre web: www.cch.cat perquè durant aquest estiu anirem publicant
totes les conferències en forma de reportatges.

Volem fer arribar el coneixement a tothom
perquè a poc a poc anem avançant en la
comprensió dels fets que ens van portar a
perdre les nostres institucions, els nostres
drets i llibertats i perquè no se’ns digui que
“manipulem la història”.

Aquest estiu, tot i fer un descans en
l’activitat al centre Comarcal Lleidatà
fins l’octubre, no parem... per aquest motiu us convidem a venir a gaudir de les
rutes Colom de Barcelona i Pals (Baix
Empordà).
La informació sobre les mateixes, la trobareu a la nostra web dins l’apartat Rutes així
com a www.discoveringcolumbus.com. La
ruta de Barcelona inclou un snack català a
la “Casa de Colom” i la pujada al Mirador

de Colom. El segon dissabte de cada mes
es realitza en català.

Estem segurs que l’estiu serà gratificant per
a tothom i que serà l’ocasió de retrobament
entre família i amics. Qui no conserva records meravellosos d’algun estiu passat?
D’alguna aventura que ens va marcar ...
Molt bon estiu per a tothom !

RECORD DE SOLSONA (Josep Maria de
Segarra/Toti Soler)
“Fa una lluna clara i una nit serena.
Jo m’estic a la Plaça de Sant Joan;
damunt les finestres cau la lluna plena,
cau damunt la pica que la fa brillant.
Aquesta plaça és tota recollida,
tan aquietadora i tan suau,
que sembla un replanet d’una altra vida
on s’anés a abeurar-hi un glop de pau.
Jo no sé pas per què jo aquí voldria
estar-hi llarga estona quietament,
amb una noia sols per companyia
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sens besar-la ni dir-li cap lament.
Veure el tresor que d’aquí estant s’albira
sens esflorar-li el seu cabell gentil,
sols sentir-la a la vora com respira...
I respirar aquest aire tan tranquil.”

Catedral de Solsona

El Cercle Català d’Història a les Xarxes
socials de Facebook i Twitter. Seguiu-nos!

Cap de recerca Cercle Català d’Història.
Eva Sans
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ERRADES TERMINOLÒGIQUES:

“ALMIRANT NO ERA D’ÚS EXCLUSIU MALLORQUÍ SINÓ COMÚ A TOTA
LA NACIÓ CATHALANA”

D

esprés de la confirmació per part dels
prestigiosos historiadors nord-americans de la catalanitat de l’Almirall Cristòfor Colom – el Sr. Charles Merrill i la
Sra. Estelle Irizarri- cadascú d’ells basantse en els seus propis estudis i aspectes concrets, i després de la sorpresa inicial per

part de la gent i finalment, l’acceptació de
la seva catalanitat per part d’aquesta opinió pública, podríem pensar que el misteri finalment ja ha quedat aclarit. Però no
podem quedar-nos en aquest punt, ja que
ens queden moltes incògnites per resoldre
i moltes afirmacions equivocades ja sigui
per desconeixement ja sigui malintencionadament.

Donat que la investigació històrica ha de
permetre trobar respostes als interrogants
no basant-se en suposicions o conjectures
ni en premisses falses o errònies, sinó que
ha d’aprofundir i buscar més àmpliament
en tots els seus aspectes per trobar les certeses que permetran fonamentar correctament – de nou- els fets històrics, direm que
tenim encara moltes respostes per trobar,
a fi d’anar encaixant les peces que configuren aquest puzle gegant que està durant
més de 500 anys: El del misteri al voltant
de la figura de l’Almirall Cristòfor Colom.
Així el tema relatiu a l’origen del descobridor més universal de la història de la
humanitat, i l’interès per tothom per ferlo originari del seu poble, ciutat, comarca o comunitat ha prevalgut d’una ma-

nera molt forta, argumentant tota mena
d’explicacions més o menys encertades.
Amb aquesta reflexió no volem dir que
potser si que hi poden haver referències
en molts llocs relacionades amb l’Almirall
Colom que el fan estar en molts llocs en
mesos i anys diferents, però el fet d’ estarse hostatjat en una casa determinada el fa
originari d’aquell indret ? El fet de tenir referències d’ell a Galicia, Mallorca o Portugal demostren que sigui originari d’algun
d’aquests llocs ?
-La resposta és no-.

Recordem que ell era navegant i això implica, viatjar i moure’s contínuament d’un
lloc a un altre, i aquest fet, sens dubte, no
demostra en absolut que sigui originari
d’allà, tan sols demostra que en aquells
moments, físicament va ser-hi. Per tant,
cal anar amb compte amb les tesis sobre el
lloc d’origen del descobridor, si estan incorrectament fonamentades.
Una de les argumentacions que crida
l’atenció és potser la que es dóna des de Mallorca on es fonamenta que Colom era Mallorquí perquè signava com “ L’Almirant”
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i que el vocable “almirant” és exclusiu de
Mallorca ja que apareix en escrits que es
troben als seus arxius. Com veurem, de la
mateixa manera que el vocable apareix en
la correspondència de Mallorca, també es
troba present en la resta de documentació i
correspondència escampada arreu dels arxius de l’antiga corona catalano-aragonesa. Veurem com “Almirant” era un vocable
d’ús “general “ i no “particular”.
A tal efecte:
Trobem en un manuscrit de l’any 1541 que
conté totes les obres d’Ausias March i on,
al seu final, diu el següent:
“E fonch acabat d’escriure lo present llibre en Barchelona per mi Pere Vilasoló
prevere per servey del illustre senyor Almirant de Napols a IX de matx 1541”.
També apareix la mateixa paraula “Almirant” a la obra que s’intitula com segueix:

“Obres del valeró cavaller y elegantíssim poeta Ausias March, ara novament
ab molta diligència revistes y ordenades
y de molts cants aumentades. Imprimides
en Barcelona en casa de Claudi Bornat.
1560.”
La dedicatòria que l’acompanya diu el següent:
“al illustrissim senyor D.Ferrando Folch
de Cardona y D’Anglasola duc de Soma,
conde de Olivito y de Palamos: senyor de
les baronies de Bellpuig, de Linyola y de
Calonge,é de la vall de Almonazir; y gran
Almirant de Napols: Claudes Bornat impressor.”[1]
També es recull la normativització del terme “almirant”com a ús corrent de català i
no exclusiu de la variant mallorquina, la
qual cosa demostra com era d’ús comú a
tots els territoris de la “nació cathalana”i
com es continuarà utilitzant en els segles
posteriors, donat que el trobem recollit al
“Diccionario catalan-castellano y vicever-

sa” publicat a Barcelona l’any 1861 per
l’agència mèdica catalana, on trobem el
següent: “vice-almirant,m. Qui mana en
lloc del almirant-vicealmirante”.

Com a colofó final i per aquelles persones
que puguin tenir dubtes sobre la normal
utilització del vocable català “Almirant”
trancrivim les primeres línees del tractat
de Pau, aliança i comerç ajustat entre el
Rey de Bugía, Alid Abu Zagri y Don Jaume II d’Aragó per cinc anys de l’any 1309
en què es concedeixen diverses franquícies
als catalans:
“Aquesta és la treva feta entre el molt alt
Senyor en Jacme, per la gracia de Deu,
Rey d’Arago,de Valencia, de Sardenya,è
de Corcega,è Compte de Barchelona, è
de la Sancta Esgleya de Roma Senyaler,
Almirant, è Capitan General, è el noble
Rey de Bugía, Don Holit, fill del noble Rey
Abuçagrin, è en Garcia Periz de Mora
missatge è Procurador seu per nom dell,
del altra...”[2]
[1] L’esment de la obra d’Ausias March es troba recollit
en el llibre “Memorias para ayudar a formar un diccionario
crítico de los escritores catalanes y dar alguna idea de la an-
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tigua y moderna literatura de Cataluña”. 1836. Félix Torres
Amat ( Obispo de Astorga)

ESTRAMPS

[2] Extret del llibre ”Memorias històricas sobre la Marina, comercio, y artes de la antigua ciudad de Barcelona”.
Antoni Capmany y de Montpalau, Real Junta i Consulat de
comerç Barcelona. Madrid. 1780. Docum: R.Arch Regest.
Diversorum Jacubi I et Ii pars I fol 95.B.

“...O gent del món obriu los ulls per veure
Com no es tot ver lo que veritat sembla....

Tenim, doncs, un llarg camí a fer per esbrinar d’una manera real i veraç la realitat que
acompanyà l’almirall Cristòfor Colom, i
arribar a saber algun dia amb certesa tot el
que- de moment- navega encara entre dos
aigües, així reflexionarem amb els versos
d’Ausias March quan diu en el seu:

“...Causen las gents esta error comuna
Puix en lo món tal enteniment troben,
Ans de haver del ver la conexencça
Han engendrats hàbits de mals conceptes...”

Cap de recerca Cercle Català d’Història.
Eva Sans
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EL PORT MEDIEVAL DE PALS

A

vui us parlaré dels Ports i de la torre
de Pals. No és la torre de les hores
que es troba al bell mig de la vila i que fou
la torre de l’homenatge de l’antic castell
de Pals, sinó la que coneixem com la torre
Mora. Aquesta es troba a uns 300 metres de
la costa al mig de les pinedes, a l’exterior
i a ponent de les antigues instal·lacions de
Ràdio Liberty. Té el mateix perímetre que
la torre de les hores però amb uns 3 o 4
metres menys d’alçada, tenia un petit pi
blanc a la teulada, els pescadors el tenien
com a punt de referència juntament amb
el Pi de la Fonallera. La torre es construí
amb autorització Reial per la defensa del
Port, les cases de pedra dels pescadors que
es trobaven al seu costat i als voltants del
port, hi havia hagut també una gran quantitat de tendes de lona i cases construïdes
en borrom a la sorra de les dunes per als
pescadors de fora de la vila que durant 4
mesos venien atrets per la gran abundància
de peix que es pescava a les aigües de la
platja. Els bancs de sardinals eren els millors de tot el Principat, per això els pesca-

dors es desplaçaven durant l’estiu amb tota
la família de l’Estartit, l’Escala, Rosas,
Cadaqués, fins i tot inclús de Sant Llorenç
de la Salanca a França.
La majoria de les masies dels “Masos de
Pals” i de les barraques dels pescadors tenien algú de la família que era pescador.

Tan gran quantitat de peix no es consumia pels habitants de la vila ni dels pobles
veïns, per això se salava i s’exportava. El
terme de Pals era un dels que més vinyes tenia plantades del Baix Empordà juntament
amb Begur i Calonge. Tan gran quantitat
de vi també es venia a l’exterior juntament
amb l’arròs i teixits de lli, essent la forma més ràpida de transportar aquests productes per mar ja que els camins del Baix
Empordà es trobaven quasi impracticables
a causa dels aiguamolls i calia una gran
quantitat d’animals de bast per formar una
caravana i poder transportar la quantitat de
tones que podia carregar un vaixell.

Del port de Pals sortien vaixells cap a Itàlia,
França i a la resta de parts de la Península
Ibèrica fins que a començament del segle
XIX les grans quantitats de sediments que

portaven els rius Ter i Daró i amb l’ajuda
de la tramuntana i de l’onatge quedà enterrat de sorra el port que tenia forma de ferradura. Els pescadors deixaren de freqüentar l’indret també a finals de segle XIX, la
fil·loxera matà les vinyes i es plantaren pins
en comptes de ceps. Un altre port es trobava
al molí gros que era propietat de la família
Pere, Notaris Reials a Girona.
Palafrugell, Palamós i Vall D’Aro, escassos en recursos hidràulics, a l’estiu portaven el gra per moldre els molins que funcionaven des del 15 de març de l’any 1332
quan el “Baile” (batlle) del Real Patrimonio otorgó establecimiento enfitéutico a D.
Juan Rejada fent sevir l’aigua de la riera
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CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA
vella que eren les aigües de les rieres de
Salses Eugues, Fitor i riera de Caramany
que en ajuntar-se a la riera Grossa es recollien a l’estany marisch. El regent de la Batllia General de Catalunya el 1492 “otorgó
i concedió escritura en nombre de Su Majestad“ per construir un canal a fi d’ incrementar el volum d’aigua que anava del Ter
passant per Gualta cap al molí. Els vaixells
transitaven per l’altre canal que anava del
molí al mar.
També es té constància que les Basses d’en
Coll o Grau, que era l’antiga desembocadura de les aigües de la riera Vella i del
Daró abans del seu desviament servien de
port per carregar la resina dels pins que tenien emmagatzemada al Mas dels Arenals.
Com hem vist, no seria impossible que Colom sortís de Pals per no tenir port, perquè
a la vila hi havia més d’un port encara que
l’oficial era el de la Torre Mora o Torre de
Mar per ser el lloc on es recaptaven els impostos de pesca i duana. També es té constància que Feliu Busquets familiar del Sant
Ofici de la Inquisició casat amb Teresa Capramany i la Rosa Riera, vídua d’ Antoni
Corredor, fill de Pere Corredor del Mas Jo-

fre i nét de Julià Corredor del Molí Gros
(Molí Tafurer ), tenia casa al port de Pals a
mitjans del segle XVIII. També sabem que
el 08 de maig de l’any 1616, ens consta difunt Bartra Martinench -ARTILLER- de la
Torre de Mar el qual era natural del Regne
de França, feia més de 40 anys que era a
Catalunya , tenia 3 fills i 2 filles de diverses mullers, hereta el seu fill Pere, o sigui
que al segle XVI, el port estava defensat
també per canons.

És cert que a Pals no hi ha tradició marinera en aquests moments, però els més grans
encara recorden com varen desaparèixer
els mariners de “ Can Caixa”, “ Can Pou
de la Espardenya” i de “ Can Anglada “a
l’anar a Amèrica. També buscant en documents antics es troben dotzenes i dotzenes
de pescadors i mariners i patrons de naus
com “ en Girona”, en “Josep Oliver i Mir”
casat el 28 de maig de 1779 amb la Rita
Pou Huguet de Can Pou de les Garites, Antoni Bertran Martinench mariner de Pals
mort el 3 de novembre 1639 o en Ramon
Matas mariner mort el 1774. També els
majordoms del Pinell i del Mas Gelabert,
eren patrons de Naus.

L’antic camí per anar al Port sortia de la
vila de Pals, passava per la riera de Caramany, seguia pel mig del Mas Tomasí i a
pocs metres sota “ Can Pou de la Espardenya” es dirigia a Riells passant per darrere l’aparthotel fins la torre Mora que la
gent de Pals feren servir fins l’any 1932
quan es construí el nou camí. L’any 1956,
moment en què els americans construiran
l’emissora de Radio Liberty el varen asfaltar i va ser gràcies als americans que en
escollir aquest petit racó per construir el
centre emissor més potent del món, varen
preservar l’indret, (encara que en aplanar el
terreny enterraren algunes restes arqueològiques) i també varen reconstruir algunes
de les cases antigues dels pescadors.
En Francisco Trias té 93 anys. De petit, jugava amb els seus amics, en Salvador Isern
Jordà i Josep Pericay, a buscar les argolles
que havien servit per lligar els vaixells del
port que es trobaven mig enterrades per la
sorra.
Amb la col·laboració del Cercle Català
d’Història. Narcís Subirana
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AMICS DE LA BRESSOLA
L’ESCOLA EN CATALÀ,
COSA DE TOTS!

L

a finalitat principal de la nostra associació, la Bressola i els Amics de
la Bressola, és la defensa i el foment de
l’ensenyament en català a la Catalunya
Nord. Per la nostra realitat social i política que vivim a les nostres comarques del
nord sota jurisdicció de l’Estat Francès,
l’única manera de poder oferir aquesta
oferta d’ensenyament en català de forma
immersiva és que siguem nosaltres mateixos qui creem, gestionem i mantinguem
les nostres pròpies escoles, amb totes les
dificultats que això comporta.

La nostra lluita no és gens fàcil, la realitat
lingüística nord-catalana és la que és, però
tot i així, any rere any les nostres escoles
van creixent, i la demanda d’ensenyament
en català, també. Com ja hem explicat
moltes vegades, són molts els nens i nenes
nord-catalans que demanen poder entrar a
la Bressola per poder estudiar en la nostra
llengua i no els podem agafar per falta de
places i recursos.

Però la nostra lluita, que a priori pot semblar únicament local, és en realitat una
lluita global, de defensa de l’ensenyament
en català, i del català en general, arreu del
Països Catalans. Dit d’una altra manera,
no té sentit tot el que fem a la Catalunya
Nord si no ho emmarquem en el conjunt
de tots els territoris de parla catalana. I és
justament per aquest principi d’unitat lingüística que ens preocupa, i molt, tot el
que està passant arreu dels territoris sota
administració del Regne d’Espanya, on el
català, i concretament l’ensenyament en
català, està rebent els atacs més greus des
de la dictadura del general Franco, amb la
finalitat final de fer-lo desaparèixer. I tenim clar que un atac al català a la Franja és
un atac al català a la Catalunya Nord i a la
resta del país i, per tant, ens afecta a tots.

Davant d’això els Amics de la Bressola
creiem que ara més que mai hem de reforçar els llaços amb la resta d’entitats dels
Països Catalans que treballen pel català i
per l’ensenyament en català, com també
ho fa des de fa anys aquest espai que avui
ens acull, el Centre Comarcal Lleidatà.

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

President dels Amics de la Bressola
Aleix Andreu i Oliver
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INTEGRAL MÈDIC. PARLEM DE SALUT?
PARLEM DE SALUT?

V

a arribar la primavera i nosaltres
vàrem seguir parlant de salut en
l’espai Parlem de salut amb moltes persones fidels a participar a la xerrada de cada
mes i, també d’altres que s´hi apleguen segons el tema. El primer tema de la primavera va ser Separar-se i preservar els fills
a càrrec de l’Anabel Fuentes, treballadora
social. Quan una parella amb fills decideix
separar-se, el desenllaç del pare i la mare
com a parella afecta inevitablement els
fills. Viure aquesta experiència és emocionalment complex per a tots els membres
de la família, amb això hi estaven d’acord
tots els assistents, aleshores, com fer-ho?,
preguntaven. L’experiència professional
de l’Anabel mostra que quan els pares fan
servir un acompanyament professional per
anar resolent les dificultats que es van presentant, es netegen les emocions doloroses i es creen nous espais de relació amb
els fills en funció de la nova situació. Vol
dir que, depèn de com es dugui a terme
l’elaboració emocional que s’activa a partir del procés de separació, els fills queda-

ran preservats de la problemàtica dels pares com a parella o romandran a la deriva
del conflicte dels seus progenitors.

El segon Parlem de salut, primaveral,
versà sobre Sentir i escoltar és diferent:
Mètode Tomatis® a càrrec de Rosó Marcellés, farmacèutica i consultora Tomatis
®. Com pot ser que hi sentim i no escoltem
quan tenim l’oïda sana, és clar! Tapem les
orelles? Què ens passa quan això succeeix
més enllà de la nostra voluntat? Animada
tertúlia es va produir a l’entorn del sentir
i l’escoltar perquè a vegades hi sentim fisiològicament però no escoltem, és a dir,
no hi parem atenció. Algunes persones es
van endur una alegria al saber que existeix
una manera de resoldre la falta d’atenció.
També va crear molt d’interès diferenciar
quan és una falta d’atenció de quan és una
lesió de l’aparell de l’oïda.

La darrera xerrada va ser l’Homeopatia,
una medicina pel Segle XXI que va dur a
terme en Josep Sala, metge homeòpata. La
xerrada va ser molt participativa perquè
els assistents tenien moltes ganes de saber
quina és la situació actual de la Homeopatia, per això varen plantejar les preguntes

següents: tots els homeòpates són metges?
A què es deuen els atacs d’alguns metges
a l’homeopatia? S’interessaren també pel
ritme, és veritat què l’homeopatia és lenta? En el cas de l’insomni, l’Homeopatia
permet substituir la medicació per dormir?
Com pot ajudar l’Homeopatia a les persones
que pateixen d’artrosi? I les que sofreixen el
lupus? o la psoriasi? Les darreres preguntes
requereixen una resposta individualitzada
per a cada persona però això no va privar
que nodrissin el debat de la xerrada.

Ara fem una pausa estiuenca perquè quan
fa calor ve més de gust fer activitats a l’aire
lliure però a la tardor tornarem a ser-hi. A
hores d’ara estem entusiasmats preparant
un nou programa per començar a l’octubre
i allargar-nos fins al juny de l’any que ve.
L’equip de professionals d’Integral, centre mèdic i de salut que hem participat en
aquest primer cicle del Parlem de Salut,
estem molt agraïts de l’acollida i desitgem
tornar a compartir amb vostès a partir de
l’octubre proper. Bon estiu!!!
Coordinadora de “Parlem de salut?”
Integral, centre mèdic i de salut
Rosalina Sicart
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ACTIVITATS DEL CENTRE

Classe d’informàtica

Grup Claror

Espai d’escacs, cartes i domino

Coral Terra Ferma

Classe de puntes al coixí

Classe de pintura

Classe de bijuteria

Grup de guitarra

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

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

Participants de les tertúlies Grup Claror

Alumnes de la classe de pintura amb la professora
Carme Feixas

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

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

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

Grup de guitarristes amb la professora Marta Vigo
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ACTIVITATS DEL CENTRE

Classe de català

Classe d’anglès

Classe d’idiomes

Coral Terra Ferma

La professora de català, Clara Mir envoltada dels
seus alumnes

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

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

Dinar de cloenda de curs de la coral Terra Ferma

Classe de francès

Alumnes a la classe de francès del professor Sr.
Rouanet

Amics de Mallorca

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

Butlletí informatiu • juliol 2014 • 64

TALLERS I CURSETS CURS 2014/2015
Dilluns

Dimarts

12.00-13.30 INSTRUMENTS CORDA

Marta Vigo

Sala / Aula 1

Inici 6 octubre

17.00-20.00 CERÀMICA

Francesc Blanch

Sala / Aula 1

Inici 29 setembre

17.00-18.30 INTERNET, OFIMÀTICA i CORREU ELECTRÒNIC Antoni Badia

Sala / Aula 4

Inici 6 octubre

15.30-20.00 ACORDIÓ DIATÒNIC

Victor Pedrol

Sala / Aula Camerino Teatre

Inici 6 octubre

17.00-18.00 (A1) ANGLÈS (niv. Conv. inicial)

Jesús Escales

Sala / Aula Presidència

Inici 6 octubre

18.00-19.00 (F1) FRANCÈS (niv. Conv. inicial)

Jesús Escales

Sala / Aula Presidència

Inici 6 octubre

19.00-20.25 A-12 ESTUDIS I RECERCA UNIVERSITÀRIA

Blanquerna U.R.Ll.

Sala d’Actes / exp.

Inici 3 novembre

16.30-19.00 ACORDIÓ DIATÒNIC

Pere Romaní

Sala / Aula Camerino Teatre

Inici 7 octubre

16.45-17-45 ACORDIÓ DIATÒNIC

Aleix Armengol

Sala / Aula 1

Inici 7 octubre

17.00-18.00 (A2) ANGLÈS (niv. Conv. avançat)

Jesús Escales

Sala / Aula Presidència

Inici 7 octubre

17.00-18.30 INFORMÀTICA (nivell Inicial)

J. Lluís Buyolo

Sala / Aula 4

Inici 7 octubre

17.30-19-15 CURS DE GRAFOLOGIA

Vicenta Berbis

Sala / Aula 1

Pendent confirmar

18.00-19.00 (F2) FRANCÈS (niv. Conv. avançat)

Jesús Escales

Sala / Aula Presidència

Inici 7 octubre

18.30-20.00 INTRO. INTERNET i CORREU ELECTRÒNIC

J. Lluís Buyolo

Sala / Aula 4

Inici 7 octubre
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TALLERS I CURSETS CURS 2014/2015
Dimarts

Dimecres

Dijous

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

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

17.00-19.00 GRUP CLAROR

Tertúlia

Biblioteca

Inici 7 octubre

10.30-13.00 ARTESANIA - BIJUTERIA

M. Teresa Pàmies

Sala / Aula 1

Inici 8 octubre

12.00-13.30 FRANCÈS (conversa)

Hubert Rouanet

Sala / Aula Presidència

Inici 1 octubre

16.30-18.30 PUNTES AL COIXÍ

Montserrat Boqué

Sala / Aula 1

Inici 1 octubre

16.45-19.00 ACORDIÓ DIATÒNIC

Pere Romaní

Sala / Aula Camerino Teatre

Inici 1 octubre

18.00-20.00 ACORDIÓ DIATÒNIC

Cèlia Vendrell

Sala / Aula Camerino Teatre

Inici 1 octubre

18.00-20.00 CORAL

Taller col·lectiu

Sala d’actes / exposicions

Inici 3 setembre

10.30-13.00 ARTESANIA - BIJUTERIA

M. Teresa Pàmies

Sala / Aula 1

Inici 9 octubre

11.00-12.00 CATALÀ

M. Clara Mir

Sala / Aula Presidència

Inici 9 octubre

12.00-13.00 ACORDIÓ DIATÒNIC

Míriam Valls

Sala / Aula Camerino Teatre

Inici 2 octubre

17.00-20.00 PINTURA A L’OLI

Carme Freixas

Sala / Aula 1

Inici 2 octubre

18.00-20.00 ACORDIÓ DIATÒNIC

Ramon Cardona

Sala / Aula 4

Inici 9 octubre

Inici 21 octubre
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TALLERS I CURSETS CURS 2013/2014
Dijous

16.00-20.00 ACORDIÓ DIATÒNIC

Míriam Valls

Sala / Aula Camerino Teatre

Inici 2 octubre

16.45-18.30 A-12 ESTUDIS I RECERCA UNIVERSITÀRIA

Blanquerna U.R.Ll.

Sala d’actes / exposicions

Inici 16 octubre

Joana-Alba Cercós

Sala / Aula Biblioteca

Inici 3 octubre

M. T. Llobet / R. Soteras

Sala d’actes / exposicions

Inici 7 novembre

Divendres 17.30-19.00 DESCOBERTA LECTORA
18.00- 20.00 RACÓ POÈTIC DEL DIVENDRES

Totes les classes es realitzaran a partir d’un mínim de 6 a 8 persones.
A CONCRETAR DIA: CONCERTS I RECITALS MUSICALS.

VISITES CULTURALS GUIADES BARCELONA CIUTAT I EXCURSIONS CULTURALS.

HIMNE DEL CENTRE COMARCAL LLEIDATÀ
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Catalans vinguts de Ponent endins
ens hem aplegat a la capital,
Barcelona ens ha acollit,
bona mare amb els seus fills
per seguir estimant d’on venim.

Sense renunciar a les nostres arrels
però sabent-nos part d’un país més gran
volem proclamar ben alt
que tothom és acceptat
al nostre centre Lleidatà!

Per tenir present en els nostres cors
els nostres origens de terra endins
al cor de la gran ciutat
un espai ens hem donat:
és el centre Lleidatà!

Lleidatà, ets la nostra casa
Lleidatà, quin caliu que hi ha!
Lleidatà, lleure i cultura,
Lleidatà què bé que s’hi està!

Lleidatà, ets la nostra casa
Lleidatà, quin caliu que hi ha!
Lleidatà, lleure i cultura,
Lleidatà què bé que s’hi està!
Des de les muntanyes del Pirineu
fins a la gran plana del Segrià
una història secular
i uns costums ben arrelats:
és el tarannà lleidatà.

Lletra de Josep Maria Pujal i Jordi Roma
Música de Jordi Roma

PUBLICITAT

BUSCO PIS DE COMPRA:
•
•
•
•
•

4 HABITACIONS APROX. 100 m²
QUE SIGUI SOLEJAT. ALT
REFORMAT
AMB PARKING A L’EDIFICI
ZONA; EIXAMPLE ESQUERRA.

POSEU-VOS EN CONTACTE AMB:
Francisco 600 68 96 57
dimxe@msn.com
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Amb el suport de:

