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REFLEXIONS DEL PRESIDENT

B

envolguts / Benvolgudes,

Com és habitual, ratifico el meu compromís de posar-vos al corrent de les diferents activitats que s’han portat a terme
els últims tres mesos. Igualment us vull
informar dels projectes de cara al nou
curs. Les vacances, concretament el mes
d’agost, pretenen ser un període de reflexió per fer balanç de l’any anterior i fer
projectes per al nou curs que comença el
mes d’octubre.

En primer lloc vull manifestar el meu reconeixement als professors i alumnes dels
tallers de ceràmica, artesania-bijuteria,
puntes de coixí i pintura a l’oli,concerts
musicals(acordió diatònic i coral Terra
Ferma) amb les exposicions i concerts que
ens van oferir durant la passada festa major
demostrant una gran destresa i qualitat, la
qual cosa donà més prestigi al nostre Centre, sense oblidar el plaer que experimentaren els socis en presenciar i admirar les
obres d’art derivades dels esmentats tallers
i gaudint dels concerts programats. Tampoc vull oblidar els altres cursos i activi-

tats que s’han desenvolupat des d’octubre
a juny, com són la informàtica, llengües
estrangeres, tertúlies (grup claror), xerrades sobre salut, sobre la descoberta lectora
i estudis i recerca interuniversitària Ramon
Llull, racó poètic.Totes aquestes activitats
han estat molt satisfactòries per als participants. Cal afegir, finalment, les excursions
culturals, conferències sobre temes diversos, presentacions de llibres, el teatre i les
actuacions musicals. A totes aquestes activitats culturals, s’hi sumen les de lleure
com són el joc de la “butifarra”, els escacs,
domino, mus, bingo.

De cara al curs vinent volem potenciar alguns cursos per tal que s’incorporin nous
alumnes. Així, doncs, ampliarem el nombre d’hores d’Informàtica i el de llengües
estrangeres. Pel que fa a les llengües estrangeres, us fem saber que a partir del mes
d’octubre s’incorporaran 2 o 3 persones
angleses que, amb il·lusió i sense retribució
econòmica, impartiran classes de conversa en anglès. Pensem que una metodologia pràctica amb persones de procedència
anglesa que imparteixen l’anglès pot interessar a un públic més jove que necessita

completar la seva formació universitària i
enriquir la seva vida professional.

Com ja vam anunciar al butlletí d’abril, el
Centre Lleidatà vol estar en contacte permanent amb els Consells Comarcals de
Lleida i, a la vegada, vol ser un intermediari entre aquests i l’Ajuntament de Barcelona. Després de les vacances, tots els
socis i els Organismes vinculats al Centre
rebran una circular en la qual figuraran
els objectius del curs vinent d’una manera
més completa.
Acabo amb el desig que passeu un bon estiu.

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

ESCRITS MEMBRES JUNTA DE GOVERN I CONSELL CONSULTIU

LA GUERRA CIVIL AL MONTSEC

R

eprodueixo en aquest escrit la presentació que se’n va fer el dia 18 de juny
al nostre centre.

“Si per al Centre Lleidatà sempre és una
satisfacció poder presentar i donar a conèixer novetats literàries, avui ho és especialment per a mi per la temática: la guerra
civil, i per la ubicació, el Montsec, aquest
trosset de Catalunya on van patir, i en alguns casos morir, molts membres de la familia de la meva mare.

Puc imaginar les dificultats de l’autor per
obtenir informacions de primera mà de
testimonis presencials de les barbaritats
que es van cometre. A ningú no li agrada
remoure ferides que, en la majoria dels casos, encara no están tancades. Ho he pogut comprovar quan he convidat a venir en
aquesta presentació un familiar de 92 anys,
el nom del qual és esmentat en aquest lli-

bre, i m’ha respost que no s’hi veia amb
cor, que tenia por de reviure coses que li
farien mal.

L’autor, Ferran Sánchez Agustí, va obtenir el premi Tasis-Torrent de comunicació
(1995), autor de llibres imprescindibles
per al coneixement del món de la guerra
civil i els maquis a Catalunya. Ha treballat, de manera especial, l’exhumació de
diligències judicials, el treball de camp, els
testimonis de supervivents i una enriquida
localització geográfica. El seu treball de
recerca ve avalat per ponències presentades en diverses universitats catalanes, de la
resta de l’estat espanyol i franceses.

Entre els seus llibres més importants cal
remarcar Maquis a Catalunya, 1999, Editorial Pagès amb 5 edicions. Maquis y Pirineos 2001, editorial Milenio, 3 edicions.
Espias, contrabando y evasión, 2003, editorial Milenio. El maquis anarquista, Editorial Milenio, 2006, Maquis al Montsec,
Ed. Pagès 2008 i Maquis en el Alto Aragón, editorial Milenio 2011.
Tot això sense oblidar la seva tasca docent
com a professor d’història a Secundària i
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les seves publicacions mensuals a la revista la Palanca d’Artesa de Segre i comarca,
des de l’any 1981.
No voldria acabar aquesta presentació sense tenir un record per al meu germà, Pere
Novau, membre molt actiu del centre lleidatà, historiador d’afició, esmentat també
en aquest llibre i que ens va deixar fa 12
anys.

Com deia Xosé Saramago “Cal recuperar,
mantenir i transmetre la memoria histórica, perquè es comença per l’oblit i s’acaba
en la indiferència”
Gràcies, Ferran, per la teva contribució
(I ARA UTILITZO PARAULES TEVES) a ajudar a superar els traumes del passat sense
confondre oblit i perdó amb amnèsia i amnistía”
Un cop acabat el text de la presentació,
m’agradaria transmetre les escenes viscudes en aquell acte, molt concorregut, per
cert: les cares de sorpresa d’alguns assis-

ESCRITS MEMBRES JUNTA DE GOVERN I CONSELL CONSULTIU

tents en veure al llibre el nom, i en alguns
casos la fotografía, de familiars seus (el
padrí, el pare…) i el nom de totes les cases
del seu poble i la llista dels béns requisats.

La presentació d’aquest llibre i la intervenció dels dos historiadors no va deixar
indiferent a ningú. Tots en vam sortir sentint-nos hereus d’una generació d’homes i
dones als quals va tocar sofrir una guerra
absurda que va condicionar la seva vida.
Nosaltres podem ser la cadena de transmissió cap a les noves generacions per preservar la memòria històrica.
Bon estiu a tothom

Vicepresidenta,
Joana Novau
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A

viat començarà una nova Lliga i el
nostre tricampió ens tornarà a donar
moltes alegries i satisfaccions. La nostra
Penya Blaugrana Terra Ferma té la intenció d’oferir-vos tots els partits que televisin pel Canal Plus, aquí a la nostra seu.
Així doncs us demanem que en prengueu
nota i us apunteu, perquè siguem molts
aquí donant suport al nostre club tan estimat. És per això que cada semana posarem
al taulell d’anuncis el partit corresponent.
Intentarem també organitzar altres activitats com: conferències, sortides, etc.
Davant tenim el Campionat de Botifarra
que cada any organitza el F.C.B, durant el
torneig Gamper i us encoratgem a participar-hi i posar ben amunt el prestigi del
Centre Lleidatà, com d’altres anys ha estat.
Ben cordialment,
Vocal de la Junta de Govern,
President de la Penya Blaugrana Terra
Ferma,
Amadeu Aixut
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A

quest diumenge, 28 de juny, vam tancar la temporada de teatre 2014-2015
amb una selecció d’obres divertides, on
el públic simpatitzant ho va passar d’allò
més bé.

Catalunya té molts racons per veure i, al
mateix temps, podem conèixer la seva cultura, història i el seu paisatge, així que per
a la propera temporada us demanarem la
vostra col·laboració per decidir les properes visites culturals.

No deixant enrere les excursions, que també són un altre tema d’esbarjo, aquesta
temporada 2014-2015 hem anat a Tavertet
i Rupit,on ens va fer un dia esplèndid per
ser novembre, i vam poder gaudir de les
vistes i del paisatge.

Vocal de la Junta de Govern i
responsable de les excursions culturals,
Josep Carles

Esperem que la propera temporada sigui
molt millor, i us esperem amb moltes ganes.

Al febrer, vam anar a Cervera, la universitat ens va entusiasmar i vam coincidir amb
el dia de mercat. Hi havia un ambient molt
agradable i també ens va fer bo. A més a
més, com a colofó vam gaudir d’una bona
calçotada.
Al juny vam anar a Tàrrega. Vam visitar
dos museus, el Trepat i el Comarcal de Tàrrega. Va ser molt interessant. I per dinar
vam fer una caragolada.
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UN MOMENT TRANSCENDENT.
ARA TOCA PARLAR-NE

E

n el moment d’escriure aquest article,
divendres 19 de juny de 2015, falten
exactament cent dies perquè Catalunya
visqui el fet més transcendent de la seva
història dels darrers tres-cents anys. El dia
27 de setembre proper serem cridats a decidir si els catalans del segle XXI estem
disposats a superar la derrota soferta l’any
1714, o volem allargar la submissió agònica que ens condemna a desaparèixer com a
poble. Això és el que està en joc.

La Catalunya actual és el resultat d’un miracle: un miracle realitzat per l’honrosa i
constant tossuderia dels que ens han precedit aferrant-se a la seva identitat per superar els intents d’anorrear la nostra llengua,
la nostra cultura i la nostra dignitat. Durant tres-cents anys l’Estat espanyol s’ha
negat a considerar cap més alternativa que
“el justo derecho de conquista”, i les imposicions derivades del “Decreto de Nueva Planta”. Al llarg d’aquests tres-cents
anys, els intents de Catalunya per millorar
la relació amb Espanya, fent propostes que

ens permetessin una integració honrosa en
el gran marc ibèric, han topat sempre amb
el NO més absolut de la monarquia borbònica, amb el NO més contundent de les
repúbliques d’ínfima durada, i amb la persecució més descarada de les dictadures de
Primo de Rivera i de Franco.

La transició cap a la democràcia després
de la mort de Franco ens brindava la possibilitat de superar el fracàs d’un llarg període de desamor durant el qual Espanya
no ha estat capaç d’integrar Catalunya i
Catalunya no ha estat capaç d’influir en
el pensament espanyol. El resultat és una
situació sense sortida: el fracàs de dos pobles. L’aigua i l’oli, per més que els remenin, no es barregen. En el llarg període de
democràcia de baixa intensitat en el qual
estem immersos, l’Estat espanyol, respecte a Catalunya, ha continuat mostrant-se
tal com ha sigut sempre i tal com vol ser
en el futur: Un Estat centralista, irrespectuós i ofensiu.
I la Catalunya menyspreada, cansada de
suportar els atacs contra la pròpia llengua, contra els drets com a poble, contra
la seva dignitat i maltractada fiscalment
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ha dit prou! I ha decidit que l’opció més
sensata és marxar d’allí on no et volen. La
primera reacció de l’Estat espanyol va ser
de burla, i la de Catalunya sortir al carrer
organitzant manifestacions milionàries. I
aleshores l’Estat espanyol va començar a
preocupar-se i a amenaçar-nos amb plagues bíbliques, desterrar-nos de la Unió
Europea i enviar-nos a vagar eternament
pels espais siderals. I, en lloc d’agafar por,
Catalunya va plantar unes urnes que, tot i
ser de cartró, van demostrar ésser tan útils
i aptes com les altres. I aleshores l’Estat
poderós, conscient que treure els tancs és
poc higiènic, va tocar a Sometent i va mobilitzar i posar en peu de guerra un exercit
letal per a Catalunya: el Tribunal Constitucional.
I Catalunya tampoc ha agafat por, perquè
s’ha convençut que la calamitat pitjor que
ens pot passar és romandre sota la tutela
de l’Estat espanyol. Catalunya és un poble
culte, treballador i agosarat, no ens espanta
el futur ni tenim por de la llibertat. I acabo com he començat: Estem davant del fet
històric més transcendent dels darrers trescents anys. Visquem-lo intensament i amb
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il·lusió. Perquè restituir a Catalunya el rang
d’Estat que se’ns va arrabassar depèn solament de nosaltres. I volem que només depenguin de nosaltres la llengua, la cultura,
els hospitals, les obres públiques, la industria, la seguretat social, les jubilacions i la
recaptació dels ingressos dels quals, entre
dotze mil i quinze mil milions d’euros se’n
van per no tornar un any darrere l’altre. I
imitant Maragall hem dit “Escolta, Espanya”, per acabar dient: Adéu, Espanya!”.

Expresident,
Josep Bellet
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EL FUTUR DEL CENTRE LLEIDATÀ

F

a anys que em sentiu comentar que els
temps han canviat molt, de la mateixa
manera que també ho han fet les circumstàncies que ens envolten, i en aquest sentit fa també temps que insisteixo que avui
són necessaris nous plantejaments i que és
imprescindible trobar nous camins i noves
solucions a cada nova dificultat que se’ns
presenta.
Això val per a tothom, també per al nostre
CENTRE LLEIDATÀ. Altre plantejament,
sens dubte, ens portaria, al meu entendre, a
una posició irrellevant.
En aquest sentit, em plau dir que tots els
lleidatans hem de tenir ben present que
“Lleida és una terra d’oportunitats”, com
també ens cal saber a tots els associats del
CENTRE LLEIDATÀ que la nostra Entitat és així mateix un lloc que pot ajudar a
impulsar aquestes oportunitats.

Per això, precisament, aquest meu escrit
d’avui anirà enfocat, amb una visió certament reflexiva, influenciada, òbviament,

per les circumstàncies actuals, a posar
l’èmfasi en la variant que hauria d’agafar,
al meu entendre, en un futur proper, el nostre CENTRE LLEIDATÀ.

Tots sabem que la demarcació de les comarques de Lleida és la més extensa de Catalunya a nivell territorial, ja que té 12.028
Km2 dels 31.895 Km2 que té el conjunt de
Catalunya, és a dir que ocupa el 38% del
territori català.
A nivell poblacional, en canvi, som els més
petits, amb un 6% del total d’habitants que
té Catalunya.

És evident que, en els darrers 100 anys, les
comarques lleidatanes han sofert un procés
de desertització que els ha suposat passar
del 14% al 8% del total de la població de
Catalunya, amb una pèrdua de població,
per tant, superior al 50%, en favor de les
comarques de Barcelona.

Això posa de manifest que la potència de
la gran urbs i el seu entorn metropolità,
fet necessari per tenir una Catalunya forta
amb una capital que lideri el conjunt del
territori de forma indiscutible, alhora palesa un profund i greu desequilibri territorial
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en el conjunt del País, al qual hem de posar
remei en la mesura que sigui possible.

Sens dubte, el desequilibri territorial i la
tendència a la centralitat són fets produïts
per inèrcies socials, ja que el creixement
econòmic i de serveis d’una ciutat afavoreix l’augment d’aquest propi creixement
i també el de la seva àrea d’influència més
immediata.
Aquesta realitat inqüestionable té una
considerable influència en la vida del nostre CENTRE LLEIDATÀ, i és en aquest
sentit, precisament, que nosaltres hem de
saber reflexionar i prendre decisions que
ens portin, sense demora, a treballar a fons
per ajudar a reconduir aquesta situació,
amb l’objectiu de promoure i difondre les
excel·lències de les comarques lleidatanes
a l’àrea de Barcelona, aprofitant que la
nostra privilegiada situació, la nostra història i el nostre prestigi ens han portat a
ser un centre reconegut pels barcelonins/
barcelonines i alhora un enclavament idoni per desenvolupar tasques de promoció i
divulgació de tota mena d’activitats artístiques, culturals i socials endegades des de
les comarques lleidatanes, també a difon-
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dre les excel·lències turístiques lleidatanes
i, evidentment, a ser una eina d’impulsió i
suport als organismes, a les associacions,
al teixit empresarial i als emprenedors lleidatans, a fi que aquests disposin d’unes
instal·lacions on fer reunions, conferències
i altres activitats a Barcelona.
Aquest és, al meu entendre, al marge de
qualsevol altra consideració que es pugui
plantejar, com és la creació d’un espai
per la joventut, la millor i més lògica variant a seguir per a la nostra Entitat, per
tal d’adaptar-nos a la nova realitat, fent del
CENTRE LLEIDATÀ un lloc atractiu per
als lleidatans en general, per als lleidatans
residents a BCN i rodalies en particular,
com també per a tots els nostres associats i
simpatitzants, extensiu, a poder ser, a una
joventut que ara no tenim. Altra decisió,
tal vegada més genèrica, evidentment del
tot respectable, ens podria obligar a competir en altres condicions i en altres camps
dins d’un món globalitzat, que entenc no
seria el més desitjable, ni tampoc el que
ens correspon.

Expresident,
Miquel Àngel Gento Sostres

Butlletí informatiu • juliol 2015 • 13

Butlletí informatiu • juliol 2015 • 14

COMARQUES LLEIDATANES

COMARQUES
LA NOGUERA
TIURANA

T

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

turisme@tiurana.cat / www.tiurana.cat

Si us quedeu a dinar al Restaurant Solés
de Tiurana la visita guiada és gratuïta. Telèfon Restaurant Solés: 973 056 047.
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COMARQUES
EL PALLARS JUSSÀ
VINE AL PALLARS, VIU EL JUSSÀ

lendari d’activitats i propostes a les
quals poden acollir-se o escollir i que els
donen a conèixer el territori a preus assequibles. També són obertes a persones que
no s’allotgen a establiments turístics, amb
uns preus molt raonables. Pel 2015, el calendari s’estén des del mes d’abril fins al
desembre, amb activitats previstes cada
cap de setmana i, els mesos d’estiu, quasi diàries.

E

l projecte “Vine al Pallars, viu el Jussà” és una plataforma de treball conjunt on, de manera innovadora, s’impulsa
el turisme sostenible al Pallars Jussà per tal
de donar-ne a conèixer la seva gran riquesa
i diversitat. El projecte ofereix als visitants
una oferta àmplia de guiatges al medi
natural, així com activitats esportives,
lúdiques, culturals i ofertes gastronòmiques amb descomptes específics pel fet
d’estar allotjats als establiments del Pallars
Jussà.
El projecte facilita als visitants allotjats
als establiments del Pallars Jussà un ca-

L’eix central de “Vine al Pallars, viu el
Jussà” són les sortides de senderisme, que
es completen amb activitats diverses per a
aquelles persones que no desitgin caminar.
S’han organitzat 35 sortides guiades de
senderisme: són vint recorreguts diferents
amb tres nivells d’exigència física a través dels quals es gaudeix de la diversitat
paisatgística i natural del Pallars Jussà, ja
que estan plantejades per caminar tot descobrint l’entorn amb les explicacions d’un
guia.
Algunes de les sortides són: caçar bolets de
primavera i de tardor, conèixer Collegats,
ascendir al Boumort o gaudir dels Estanys
Glacials. S’inclouen també sortides nocturnes, que culminen amb una observació
d’estels aprofitant l’excel·lent cel STARLIGHT del Montsec.

Alhora, els visitants reben uns tiquets de
descompte que poden presentar als establiments i recursos que formen part del projecte, per tal de potenciar que consumeixin
productes del territori i la mobilitat als
múltiples racons de la nostra comarca.

A més de les propostes de senderisme,
el projecte ofereix més de 40 activitats
complementàries, pensades per posar el
visitant en contacte amb el saber fer dels
pallaresos i pallareses. Són activitats de
descoberta de la natura, visites als cellers, activitats culturals i familiars...
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COMARQUES
EL PALLARS JUSSÀ

cionats amb la cuina del corder.

I, finalment, els descomptes, que
s’ofereixen a restaurants, visites, activitats... per a tots els visitants que s’allotgin
en els establiments adherits a la campanya.
Per a més informació, visiteu la web de
“Vine al Pallars, viu el Jussà” www.viujussa.cat

Els informem que el proper 1 de maig de 2015 a:
PALLARS, terra de corders.
TREMP, Parc del Pinell.

Menjada popular de corder a l’estaca i actes rela-
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COMARQUES
EL PALLARS SOBIRÀ
BAIX PALLARS, UN MUNICIPI LLIGAT A
LA SAL

E

l municipi de Baix Pallars, i concretament Gerri de la Sal, està lligat al
món de la sal des de fa segles. Les primeres notícies que tenim d’aquesta indústria
són al segle IX quan a les escriptures del
Monestir de Santa Maria ja sortien com a
propietat dels monjos les 11 ha de terreny
saliner i el brollador d’aigua salada.

Des de l’any 2008 es torna a fer sal a Gerri,
gràcies a la restauració d’un conjunt saliner: toll, caseta, arcabota i era, els quals es
poden visitar mitjançant una visita guiada.

L’any 2013 s’obren les portes del Museu
de la Sal, situat en l’antic magatzem on un
es pot endinsar per les antigues naus del
magatzem encara amb restes de sal. Allí
hom descobreix com s’elaborava, es manipulava i es venia la sal de Gerri.

Dins del municipi, també hi ha d’altres
atractius turístics com el poble de Peramea,
declarat Bé cultural d’interès Nacional l’any
1995 i l’estany de Montcortès, un dels pocs
estanys d’origen càrstic de Catalunya.

http://baixpallars.ddl.net
	
  

Ajuntament de Baix Pallars
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COMARQUES
SEGRIÀ
CORBINS

C

orbins és un municipi de la comarca
del Segrià. Podem destacar que al seu
terme municipal conflueixen la Noguera Ribagorçana i el Segre en el parc de
l’Aiguabarreig.
Els conreus ocupen la major part del terme
(90%) i el regadiu representa un 85-90%
d’aquests conreus. La majoria de les zones
de reg produeixen fruita i a les de secà es
cultiva ordi.
Les festes més populars de Corbins són:

Santa Àgueda (5 de febrer): És la festa
per excel·lència de les dones, ja que Santa
Àgueda és la patrona de les dones. Els actes
tant lúdics com religiosos que s’organitzen
per a la celebració d’aquesta festa van a
càrrec de l’Associació de Dones de Corbins.
Santa Quitèria (22 de maig): És la patrona
de Corbins. Aquesta festa se celebra des
de temps immemorial, i són tradicionals la
processó dels pans beneïts i la cursa pedestre. Es realitza també la proclamació de
les Pubilles, Pubilletes Infantils i Hereus

Infantils, la trobada de gegants i gralles,
balls, sardanes, concerts, animacions infantils, homenatge a la gent gran...

Us facilitem algunes fotografies de la Festa Major d’aquest any i us esperem a la
propera!
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COMARQUES
SOLSONÈS
PINELL DE SOLSONÈS

E

l municipi de Pinell de Solsonès és un
territori amb una gran riquesa, amb
patrimoni natural i cultural. L’entorn rural
poc modificat per l’activitat humana ofereix un atractiu per a la gent que busca
descans i tranquil·litat.

El municipi està farcit de petites esglésies i capelles escampades arreu del territori, d’una gran bellesa i senzillesa, amb
indrets acollidors amb molta història com
són els dòlmens i menhirs, testimoni de
l’existència dels primers pobladors del
municipi, també es pot gaudir de jaciments
arqueològics, torres de defensa i castells.
La Vila fortificada de Sant Climenç és
l’orgull del municipi. Durant els segles
XII i XIII va ser una petita fortalesa que va
passar del domini senyorial dels Pinell als
senyors de Cardona. Durant el segle XVI,
el castell es va transformar i va passar a fer
les funcions de casa senyorial, rere el castell s’hi van construir un seguit d’habitacles
amb una sola portalada, formant una vila
closa que, a data d’avui, és una de les més
ben conservades que es coneixen.

El municipi de Pinell de Solsonès disposa
2.406,1 Ha incloses dins la Xarxa Natura
2000, el seu interès rau en la superfície de
pinassa, classificada com a hàbitat prioritari a Catalunya, també es pot gaudir de
miradors, diverses rutes com la del GR-3
(Solsona-Madrona-Ponts) entre altres.
També hi ha petits indrets de gran bellesa
com balmes i fonts, i arbres amb personalitat pròpia.
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COMARQUES
L’URGELL

L

’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.

La història hi ha deixat una forta empremta
amb joies arquitectòniques tan importants
com el monestir cistercenc de Vallbona de
les Monges 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.

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.

Propostes per gaudir d’una bona estona

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.

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.
• Encara no has tastat el torró i la xocolata a la pedra d’Agramunt?

• Fes memòria històrica i baixa fins al refugi antiaeri d’Agramunt.

• Ja has vist el mausoleu de ramon folch
de cardona de Bellpuig?

• Practica l’esport del golf al pitch&putt
de Bellpuig.

• Atreveix-te i entra al laberint de blat de
moro de Castellserà.

• Desestressa’t al nou balneari de Rocallaura.

• Relaxa’t als allotjaments de la comarca
i assaboreix el gust autèntic de la cuina
urgellenca.
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ACTES LLEIDATANS
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ACTES LLEIDATANS
FESTA MAJOR

Dijous 07 de maig de 2015

Dijous Festa Major (07·05·15)
Públic assistent al concert

Dijous Festa Major (07·05·15)

El Grup Can Castelló, en plena actuació

Dijous Festa Major (07·05·15)

El Grup Can Castelló, en plena actuació

Dijous Festa Major (07·05·15)

Olla amb el cremat que es va servir al públic
assistent durant la mitja part del concert

Dijous Festa Major (07·05·15)

El públic assistent participant, traient mocadors
blancs i cantant les havaneres
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ACTES LLEIDATANS
FESTA MAJOR

Divendres 08 de maig de 2015

Divendres Pregó Festa Major (08·05·15)

Divendres Pregó Festa Major (08·05·15)

Divendres Pregó Festa Major (08·05·15)

Divendres Festa Major (08·05·15)

Divendres Festa Major (08·05·15)

Divendres Festa Major (08·05·15)

Divendres Festa Major (08·05·15)

Divendres Festa Major (08·05·15)

Divendres Festa Major (08·05·15)

Divendres Festa Major (08·05·15)

Divendres Festa Major (08·05·15)

Públic assistent al pregó

Treballs manuals realitzats per les alumnes de la
classe d’artesania. Professora: MªTeresa Pàmies

Treballs manuals realitzats pels alumnes de la
classe de pintura a l’oli. Professora: Carmen
Feixas

Treballs manuals realitzats per les alumnes de la
classe d’artesania. Professora: MªTeresa Pàmies

Treballs manuals realitzats pels alumnes de la
classe de pintura a l’oli. Professora: Carmen
Feixas

El Sr. Satorres, secretari del CC.LL, el Sr.
Sansalvadó, encarregat de fer el pregó i el Sr.
Jesús Escales, president del CC.LL.

Treballs manuals realitzats per les alumnes de la
classe de ceràmica. Professor: Francesc Blanch

Vista general de l’exposició

Públic assistent al pregó

Treballs manuals realitzats per les alumnes de la
classe de ceràmica. Professor: Francesc Blanch

Vista general de l’exposició

Butlletí informatiu • juliol 2015 • 25

ACTES LLEIDATANS
FESTA MAJOR

Dissabte 09 de maig de 2015

Dissabte Festa Major (09·05·15)

Dissabte Festa Major (09·05·15)

Dissabte Festa Major (09·05·15)

Dissabte Festa Major (09·05·15)

Dissabte Festa Major (09·05·15)

Dissabte Festa Major (09·05·15)

Dissabte Festa Major (09·05·15)

Dissabte Festa Major (09·05·15)

Dissabte Festa Major (09·05·15)

Coral Terra Ferma, en plena actuació

El soci Pere Rubies, membre del grup Solistes
Cantaires, en plena actuació

Un cantaire, en plena actuació.

Públic assistent

L’última cantaire donant el seu repertori

Coral Terra Ferma, en plena actuació. El director
de la Coral Terra Ferma, Jordi Roma

Un cantaire, en plena actuació.

Públic assitent

Una cantaire, en plena actuació
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ACTES LLEIDATANS
FESTA MAJOR

Diumenge 10 de maig de 2015

Diumenge Festa Major (10·05·15)

Diumenge Festa Major (10·05·15)

Diumenge Festa Major (10·05·15)

Diumenge Festa Major (10·05·15)

Diumenge Festa Major (10·05·15)

Diumenge Festa Major (10·05·15)

Diumenge Festa Major (10·05·15)

Diumenge Festa Major (10·05·15)

Diumenge Festa Major (10·05·15)

Diumenge Festa Major (10·05·15)

Diumenge Festa Major (10·05·15)

El Sr. Peguera, exmembre de la Junta, dient unes
paraules i el pare Manel Sala, encarregat d’oferir
la missa

Els socis Antoni Micó i Montserrat Cornadó,
llegint unes paraules

Socis gaudint del dinar de la Festa Major

El president del CC.LL. Jesús Escales, donant la
benvinguda als acordionistes

Socis gaudint del dinar de la Festa Major

La sòcia Mercedes Nieto, llegint unes paraules

Vista dels músics

Socis gaudint del dinar de la Festa Major

El president del CC.LL, Jesús Escales, llegint
unes paraules

Públic assistent

Socis gaudint del dinar de la Festa Major
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ACTES LLEIDATANS
FESTA MAJOR

Dimarts 12 de maig de 2015
ACTUACIÓ NÚRIA FELIU

Actuació Núria Feliu Festa Major (12·05·15)

Actuació Núria Feliu Festa Major (12·05·15)

Actuació Núria Feliu Festa Major (12·05·15)

Núria Feliu donant les gràcies al Centre i al públic
assistent

Actuació Núria Feliu Festa Major (12·05·15)

Actuació Núria Feliu Festa Major (12·05·15)

Actuació Núria Feliu Festa Major (12·05·15)

Actuació Núria Feliu Festa Major (12·05·15)

Actuació Núria Feliu Festa Major (12·05·15)

En finalitzar l’actuació, el Sr. Bernat Solé i
Barril, alcalde d’Agramunt, va presentar i
donar a conèixer la 3a mostra de vins i caves de
proximitat. Al seu costat, el Sr. Jordi Figuera,
president de l’Assoc. Festa Gastronòmica
d’Agramunt.

Carme Gil, membre de l’ANC territorial de Sant
Antoni presentant la Núria Feliu

Públic assistent

Els rapsodes Marta Pérez i Joan Opi recitant
poemes propis

Núria Feliu rebent un ram de flors

La Coral Terra Ferma en plena actuació

Públic assistent

El president del CC.LL, Jesús Escales, donant la
benvinguda
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ACTES LLEIDATANS
PRESENTACIÓ 5ª FIRA DE VI DEL PIRINEU

5a Fira de vi del Pirineu a Talarn (02/06/2015)

Presentació 5ª Fira de vi del Pirineu (02·06·15)

Presentació 5ª Fira de vi del Pirineu (02·06·15)

Presentació 5ª Fira de vi del Pirineu (02·06·15)

Presentació 5ª Fira de vi del Pirineu (02·06·15)

El Sr. Lluís Oliva, alcalde de Talarn, assegut a la
dreta de la Sra. JoanaNovau, vicepresidenta del
CC.LL i encarregada de presentar l’acte. A la seva
esquerra, el President de la Fira de vi del Pirineu,
Sr. Jose Carlos Guillot

Públic assistent

Presentació 5ª Fira de vi del Pirineu (02·06·15)
Cartell de la mostra

Presentació 5ª Fira de vi del Pirineu (02·06·15)
Vista general de la presentació

Tastet preparat per als assistents

Vista general de la presentació
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CULTURA

Dia 1
Trobada Amics de Mallorca
El primer dimecres de cada mes, trobada i
xerrada dels Amics de Mallorca.

Títol: «Les institucions espanyoles enfront la
revisió històrica».
La desesperació de les institucions oficials
espanyoles davant l’onada i fenomen de revisionisme històric que s’està produint en els darrers
anys està provocant situacions de manca de rigor
i posada en evidència per voler seguir “mantenint
el discurs establert”.
La conferència serà a càrrec de Joaquim Ullan,
president del Cercle Català d’Història.

Dia 7
Grup Claror
Tertúlia: “Drets bàsics de l’ésser humà”

Dia 14
Grup Claror
Tertúlia: «Globalització = Zoo sense gàbies/reixes»

Dia 10
Sessions Descoberta Lectora
Passejades literàries: “L’encís de les històries i
dels seus personatges”,
Per Joana-Alba Cercós. Tema: “Jaume Cabré”.

Dia 16
Presentació llibre
Títol: «Carta a un indecís. Carta a un indeciso».
Arguments per dir SÍ a la independència.
Autor: Eduard Voltas.
Benvinguda i salutació de JoanaNovau, vicepresidenta i responsable de cultura del CC.LL.
Presentació a càrrec de Carme Gil, membre de
l’ANC.

ACTIVITATS CULTURALS
ABRIL-JUNY 2015
ABRIL 2015

Dia 12
Actuació Musical
Vadaretro cabaret. Espectacle còmicomusical
ambientat en les antigues cançons picants i humorístiques del Paral·lel. Hi haurà molta ploma,
molt d’humor i molta cuixa. Farem un repàs
de les cançons i els personatges més divertits
d’aquella època daurada a les sales del Paral·lel.
Dia 13
Conferència. Carcle Català d’Història

Dia 21
Grup Claror
Tertúlia:“D’Orient, només vénen les joguines?”.
Parlem de salut?
Títol: «Com millorar la circulació de les cames»
Ponent: Herminia García Bernárdez, fisioterapeuta.

Dia 26
Teatre
Títol: “Lluny de Nuuk”
Autor: Pere Riera.
A càrrec del grup de teatre: Quadre escènic, Sant
Medir Teatre.
Direcció: Albert Capel.
Coordinació: Josep Carles i Pere Basté.
Dia 28
Grup Claror
Tertúlia: «Lliure albir. Infern o paradís»

MAIG 2015
Dia 5
Grup Claror
Tertúlia: “Cristianisme o islam”.
Dia 6
Trobada Amics de Mallorca
El primer dimecres de cada mes, trobada i
xerrada dels Amics de Mallorca.
Dia 7
Inici Actes Festa Major de Lleida, al Centre:
Concert d’havaneres, Grup Can Castelló
Repertori: 1a Part: Cala Montgó, La balada d’en
Lucas, La Gavina, La Rosa del Port, La Bella
Lola.
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CULTURA

Descans: Se servirá Cremat. 2a Part: Havanera de
Can Castelló, Quan jo tenia pocs anys, Mare, vull ser
pescador, Tornaré, El meu Avi i El Canó de Palamós
Dia 8
Pregó d’obertura Festa Major
Títol: «Les nostres muntanyes de Lleida»
A càrrec del Sr. Marc Sansalvadó, Pallarès il·lustre,
notari a Seròs, Balaguer i Barcelona.
Inauguració exposició treballs manuals
Alumnes del Centre Lleidatà. (En acabar l’acte se
servirà una copa de cava a la Sala del Bar).
Dia 9
Actuació coral Terra Ferma.
Direcció: Sr. Jordi Roma
Actuació solistes cantaires
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.
Dia 10
Celebració santa missa.
A càrrec del pare Manel Sala.
Actuació acordionistes del centre
Actuació dels acordionistes del Centre Lleidatà.
Dinar Festa Major		

Lliurament de premis literaris 2015
Ball Festa Major		
Amb música en viu de Juan Carlos Benzal.
Dia 12
Actuació Núria Feliu
La cantant Núria Feliu ens recitarà i cantarà, juntament amb la col·laboració de la nostra Coral «Terra
Ferma» i alguns rapsodes habituals de la nostra
secció El «Racó poètic dels divendres».
Presentació 3ª mostra de vins i caves de proximitat: Agramunt
En acabar l’actuació de la Núria Feliu, el president
de l’Associació Festa Gastronòmica, el Sr. Jordi
Figuera, ens informarà breument de la propera III
Mostra de vins i caves de Proximitat que tindrà lloc
a Agramunt el 30 de maig de 2015.
Presidirà l’acte, l’alcalde d’Agramunt, Sr. Bernat
Solé i Barril.
En acabar la presentació, hi haurà degustació de
vins i caves i productes de la terra.
Grup Claror
Tertúlia: “El futur de la Seguretat Social”.
Dia 15
Sessions descoberta lectora
Passejades literàries:
“L’encís de les històries i dels seus personatges”,
per Joana-Alba Cercós.

Tema: “Candidatura de Barcelona com a Ciutat de
la Literatura”.
Dia 17
Actuació musical
Actuació del grup d’havaneres «ElsTaurons»
Dia 18
Conferència
Títol: «l’Antàrtida: una aventura científica».
Autora: Josefina Castellví i Piulachs.
La categoria científica de Josefina Castellví i el
seu entusiasme són indiscutibles. Tindrem ocasió de conèixer les seves investigacions científiques a l’Antàrtida i amb quina passió va viure
l’oportunitat de poder investigar en l’únic continent
que ens queda verge al Planeta Terra. Serà interessantíssim aprendre tot el que podem llegir en el gel,
que guarda informació de 800.000 anys.
Presentació a càrrec del president del CC.LL, Jesús
Escales i Montse Ventura, encarregada de la coordinació de la conferència.
Dia 19
Grup Claror
Tertúlia: “Avaricia i felicitat”.
Parlem de salut?
Títol: “Dieta depurativa”.
Ponent: Pedro Ródenas, metge naturista.
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Dia 26
Grup Claror
Tertúlia: “Els efectes de la por”.

Dia 9
Grup Claror
Tertúlia: “Català + Castellà = Catañol”.

Dia 31
Teatre
Títol: «Un fanàtic del Barça».
Autor: Lluís Lladó i Casellas.
Direcció: Xavier González.
A càrrec del grup de teatre: INTERRUPTUS.
Coordinació: Josep Carles i Pere Basté.

Conferència
Títol: «Hostafrancs, un topònim de La Segarra,
afincat a Barcelona».
Ponent: Josep Mª Vilarrúbia i Estrany. Explicació
de la història i anècdotes del barri d’Hostafrancs.
Presentació a càrrec de la vicepresidenta i responsable de cultura del CCLL, Joana Novau.

JUNY 2015
Dia 2
Grup Claror
Tertúlia: “Hem guanyat, hem perdut”.
Dia 3
Trobada Amics de Mallorca
El primer dimecres de cada mes, trobada i
xerrada dels Amics de Mallorca.

Dia 15
Presentació llibre
EL CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA, presenta:
Títol: «Els Colom de BCN i les seves aliances.
L’Almirall Colom. Obra genealògica d’Enric Mitjana de las Doblas»
Autor: Reinald Benet de Caparà.
Presentació a càrrec de Joaquim Ullan, President
del C.C.H. Benvinguda i salutació a càrrec del President del CCLL, Jesús Escales.

Dia 18
Presentació llibre
Títol: “La Guerra Civil al Montsec”
Autor: Ferran Sánchez Agustí.
Presentació a càrrec de la vicepresidenta del Centre
i responsable de cultura, Joana Novau.
Dia 23
Grup Claror
Tertúlia: “Viatjar o descansar”
Revetlla de Sant Joan. Berenar amb ball (música en
viu, amb el teclista Juan CarlosBenzal)
A les 17:30 hores, començarà el ball i en finalitzar,
al voltant de les 20:00 h, es repartirà una copa de
CAVA i un tros de COCA DE SANT JOAN.
Dia 28
Teatre
Títol: “L’amor a totes les edats”.
Autor: Nicasi Camps.
Director: Albert Capel
A càrrec del grup de teatre: Vada Retro.
Coordinació: Josep Carles i Pere Basté.

Dia 16
Grup Claror
Tertúlia: “Cuinar o precuinats?”
Dia 30
Dia 5
Grup Claror
Visita cultural a Tàrrega, amb caragolada a la Fuliola. Parlem de salut?
Títol: “La dificultat de fer-nos grans. Quan el cos i
Tertúlia: “Industrialització de Catalunya”.
Sessions descoberta lectora
la ment porten diferents ritmes.
Passejades literàries: “L’encís de les històries i dels Professional: Anabel Fuentes, treballadora social.
seus personatges”, per Joana-Alba Cercós.
Benvinguda i salutació a càrrec de la vicepresidenta
Tema: “Romeu i Julieta de W. Shakespeare”
i responsable de cultura, del CCLL, Joana Novau.
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RACÓ POÈTIC DELS DIVENDRES

D

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

ABRIL 2015

MAIG 2015

Dia 10
Els poetes Marc Artigrau i Ricard Mirabete van
recitar poemes de collita pròpia.

Dia 15
60 anys de la mort del poeta i gramàtic valencià
Carles Salvador, pel Col·lectiu d’Artistes de
Sants:
Montse J. Sorribes, Montse Artal, Pep López
Badenas, Rafael Soteras i Glòria Bosch. I la
presència del nét del poeta del mateix nom:
Carles Salvador.
En finalitzar, roda de poesia oberta a tothom.

Dia 24
Els poetes Jose Luís Garcia, Santi Borrell i
Mireia Esteve van recitar poemes de collita
pròpia.

Dia 29
Presentació del llibre Cendres del passat, per
Rafel Casas, el seu propi autor.
En finalitzar l’acte, roda de poesia oberta a
tothom.
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RACÓ POÈTIC DELS DIVENDRES

La poetessa Mireia Esteve, el coordinador,
Rodolfo del Hoyo i Ricard Mirabete.
(24·04·15)

El coordinador Rafael Soteras i el poeta,
Rafel Casas, presentant el seu llibre;
“Cendres del passat”. (29·05·15)

Públic assistent. (24·04·15)

El poeta Marc Artigau recitant poemes
propis. (10·04·15)

Públic assistent. (10·04·15)

Públic assistent. (15·05·15)

Pep López, Montse Artal, Rafael Soteras i
Gloria Bosch. (15·05·15)
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CORAL TERRA FERMA

D

intre de les activitats del Centre Lleidatà, us volem parlar de la nostra coral Terra Ferma.

Ja fa uns quants anys que va ser creada i
ens mantenim ferms lluitant per poder-la
conservar, perquè hem constatat que la
coral és quelcom més que música, és un
grup de persones que gaudeixen cantant,
a la vegada que es creen vincles entre els
participants i també s’aprèn molt més que
música: autocontrol i respecte, valors que
contribueixen al desenvolupament personal.
Cada cantaire s’ha de relacionar bé amb
els altres i mirar d’ajudar-los.

Cantar en una coral té molts beneficis: la
gent descobreix que pot cantar millor del
que es pensava, respira molt millor, arriba més oxigen al cervell i es tranquil·litza.
Sent que està creant una cosa i al seu costat hi ha algú altre que també crea, però
diferent. Té un poder de convocatòria extraordinari, cosa que resulta molt atractiva
i estimulant.

Pensem que, després del que us expliquem, és qüestió de pensar-ho i decidir-se
a provar-ho i comprovar-ho.

Nosaltres actualment som 32 cantaires entre baixos, tenors, contralts i sopranos i ens
agradaria molt que vinguéssiu a formar
part d’aquesta coral.Us rebríem molt contents i us ho passaríeu força bé.

Responsable de la coral,
Mariona Canela
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CONFERÈNCIES

Les institucions espanyoles enfront la revisió histórica.

Les institucions espanyoles enfront la revisió histórica.
(13·04·15) Públic assistent a la conferència.

Les institucions espanyoles enfront la revisió histórica.

(13·04·15) El president del C.C.d’Història , Joaquim Ullan,
donant la conferència.

l’Antàrtida: una aventura científica (18·05·15)

l’Antàrtida: una aventura científica (18·05·15)

l’Antàrtida: una aventura científica (18·05·15)

Hostafrancs, un topònim de La Segarra, afincat a Barcelona

Hostafrancs, un topònim de La Segarra, afincat a Barcelona

Hostafrancs, un topònim de La Segarra, afincat a Barcelona

La Sra. Josefina Castellví, en un moment de la conferència.

(09·06·15) La vicepresidenta del CC.LL i encarregada de presentar
l’acte, Joana Novau i el conferenciant, Josep Mª Vilarrúbia.

Públic assistent a la conferència.

(09·06·15) La vicepresidenta del CC.LL i encarregada de presentar
l’acte, Joana Novau i el conferenciant, Josep Mª Vilarrúbia.

(13·04·15) Públic assistent a la conferència.

La Sra. Josefina Castellví, en un moment de la conferència.

(09·06·15) Públic assistent a la conferència.

Butlletí informatiu • juliol 2015 • 37

PRESENTACIÓ DE LLIBRES

Presentació del llibre Carta a un indecís. Carta a un indeciso,
d’Eduard Voltas (16·04·15) Joana Novau, el responsable de

Presentació del llibre Carta a un indecís. Carta a un indeciso,
d’Eduard Voltas (16·04·15) Carme Gil, presentant l’acte.

Presentació del llibre Carta a un indecís. Carta a un indeciso,
d’Eduard Voltas (16·04·15) Públic assistent.

Presentació del llibre Els Colom de BCN i les seves aliances...
de Reinald Benet de Caparà (15·06·15) Joaquim Ullan,

president del C.C.d’Història, i l’autor, Reinald Benet.

Presentació del llibre Els Colom de BCN i les seves aliances...
de Reinald Benet de Caparà (15·06·15) L’autor, Reinald Benet,

comentant el llibre.

Presentació del llibre Els Colom de BCN i les seves aliances...
de Reinald Benet de Caparà (15·06·15) Públic assistent.

Presentació del llibre La Guerra Civil al Montsec de Ferran
Sánchez Agustí (18·06·15) Joana Novau i l’autor del llibre, Ferran

Presentació del llibre La Guerra Civil al Montsec de Ferran
Sánchez Agustí (18·06·15) L’historiador, Josep Calvet, dient unes

Presentació del llibre La Guerra Civil al Montsec de Ferran
Sánchez Agustí (18·06·15) Públic assistent.

l’editorial Ara llibres, Carme Gil i l’autor, Eduard Voltas.

Sánchez i l’historiador, Josep Calvet.

paraules.
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VISITES CULTURALS
TÀRREGA
Divendres 5 de juny de 2015

Visita al Museu Trepat i Comarcal de Tàrrega, amb caragolada a la Fuliola.
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CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA
BATALLA DEL RIU CEFÍS

U

na de les finalitats dels treballs de
revisió històrica que s’estan duent a
terme en els darrers anys a Catalunya és
la de poder recuperar els nostres referents
històrics que alhora ens permetran conèixer millor els nostres origens i fonaments,
d’on venim i cap a on anem. És per aquest
motiu que cal trencar amb aquesta mentalitat de país sempre derrotat i començar a
reconstruir el veritable imaginari que ens
durà a conèixer un passat ple de gestes i
d’èxits que fins ara ens eren ocults.

Un d’aquests referents del qual us parlo avui és la batalla del riu Cefís també
anomenada batalla d’Halmyros i que es
va lliurar el 13 de març del 1311 al Ducat
d’Atenes, enfrontant la Companyia Catalana d’Orient amb les tropes franques de
Gautier V de Brienne, duc d’Atenes. Ha
estat qualificada com una de les batalles
més extraordinàries de la història, per sorpresa dels prompis catalans actuals que en

gran quantitat desconeixen aquesta gesta
èpica.

Com a antecedents, dir-vos que en 1310
Gautier V de Brienne, duc d’Atenes, contractà la Companyia Catalana d’Orient per
lluitar contra els seus enemics. Però quan
la Companyia Catalana d’Orient ja havia
complert la seva missió, arribant a recuperar fins a uns 30 castells i destruint els
enemics del duc d’Atenes, aquest intentà
expulsar-los d’Atenes sense pagar els seus
serveis. Tot i així i per si de cas, Gautier es
dotà de la força de la cavalleria francesa
d’Atenes, Morea i Nàpols, i de la infanteria grega d’Atenes amb l’objectiu de destruir la Companyia.
En aquells dies, la companyia catalana sortí de Phthiotis i se situà prop del riu Cefís.
En nombre clarament inferior, van estudiar
les possibilitats que oferia el terreny i van
decidir deixar el riu Cefís en el seu flanc i
el llac Copais a la seva esquena. La posició
deixava els almogàvers totalment envoltats i sense escapatòria, però, per contra,
impedia qualsevol intent d’envoltar-los i
tan sols permetia a l’enemic l’atac frontal.
Aleshores, aprofitant el sòl pantanós, obri-

ren solcs a la riba del riu per permetre el
pas de l’aigua i aconseguir inundar la plana que s’estenia al seu davant amb fosses
plenes d’aigua. Per als almogàvers, no hi
hauria cap retirada possible, ja que quedaven atrapats entre el llac i el riu Cefís i
l’enemic franc.
Quan els francesos van aparèixer a
l’horitzó i en posició de batalla, la seva
superioritat semblava tan clara i imponent
que els únics aliats dels catalans, els turcoples (soldats turcs de religió cristiana),
van fugir en desbandada. Això va fer que
la superioritat dels francs fos encara més
manifesta.
Els francesos disposaren les seves forces
en blocs: la infanteria a la rereguarda i la
cavalleria al front formant dos cossos de
càrrega sincronitzada, formació tradicional de les seves tropes. Per la seva part la
companyia restà rere la seva trampa tot
formant la cavalleria al flanc dret.

Per tal d’atreure la cavalleria franca vers
la seva trampa, la qual no era visible des
de la posició francesa (per la seva ubicació
i pel fet que una capa d’herba recobria el

ASSOCIACIONS COL·LABORADORES DEL CENTRE

Butlletí informatiu • juliol 2015 • 41

CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA
terreny) un grup d’almogàvers se situà a
l’extrem de la plana tot increpant ostensiblement els francesos.

Segur de la victòria, Gautier ordenà la primera càrrega de cavalleria; la companyia
restà en ses posicions. Quan la primera càrrega arribà al parany, cavallers i muntures
es veieren frenats bruscament pel llot, el
parany funcionà a la perfecció. L’aturada
de la primera càrrega provocà que la segona càrrega de la cavalleria francesa xoqués
contra la primera, augmentant d’aquesta
manera el desastre per als francesos.
Amb l’enemic entollat i aturat, amb els
millors guerrers francs impedits de moviment a causa del pes de les armadures,
l’almogaveria de la companyia llençà la
seva càrrega: lleugers de pes i sense els
impediments de les armadures els almogàvers donaren fi un rere altre dels cavallers francs.

Reconeguda per la Història militar com
una de les grans batalles de l’edat mitjana, en aquesta es donà un precedent de
gran importància: mai abans una host o
exèrcit havia preparat el terreny per tal

d’adaptar-lo en benefici de la infanteria.
A Cefís, la supremacia de la cavalleria pesada en l’ordre de batalla començava el
seu declivi.
Un gran episodi històric amb protagonisme català, que tenim el deure de recuperar
i mantenir viu en la memòria. Com tants i
tants altres episodis encara per retrobar.
ESTIU 2015
Ara amb el coneixement d’un episodi més,
protagonitzat pels exèrcits catalans al llarg
de la història, us volem desitjar des del
Cercle Català d’Història que passeu un bon
estiu i us recordem per si teniu inquietuds
culturals, que podeu venir a gaudir d’una
vila medieval al Baix Empordà per descobrir a Cristòfor Colom i el Port de Pals.

Dates rutes guiades pel Cercle Català
d’Història, “Cristòfor Colom i la vila de
Pals: la història mai explicada de la Descoberta d’amèrica” i “Colom gastrocultural” que realitzem a Pals (Baix Empordà)
amb sortides els dissabtes 18, 25 de juliol

i dissabtes 1, 8, 15, 22 i 29 d’agost a les
19h. Més informació: www.discoveringcolumbus.com , Atrápalo.com i al portal
del Club3C.

President del Cercle Català d’Història.
Joaquim Ullan Martorell

ASSOCIACIONS COL·LABORADORES DEL CENTRE
AMICS DE LA BRESSOLA
CLUB DE LECTURA DELS AMICS DE
LA BRESSOLA

A

quest curs 2014-15, hem engegat les trobades del Club de lectura
dels Amics de la Bressola, on hem tingut
l’oportunitat de llegir i compartir els llibres
següents: Matar De Gaulle de Joan Daniel
Bezsonoff i Poesia completa de Jordi Pere
Cerdà.
Per acabar el curs vam fer festa grossa de
la lectura amb l’autor Enric Larreula i el
seu llibre Terres verges, a la Llibreria Documenta .Enric Larreula és cofundador de
la nostra entitat, l’Associació Amics de la
Bressola, distingit l’any 2002 amb el Premi d’Honor Jaume I i un dels autors més
importants de narrativa infantil i juvenil en
llengua catalana.

A la tardor tornarem amb novetats: nova
programació de lectures i autors convidats,
i continuarem tenint conductora del Club,
la Susanna Alvàrez, que podeu seguir a
través del seu bloc http://llegeixesoque.
blogspot.com.es/ i a la qual agraïm la seva

implicació així com també la de les persones que durant aquest curs ens han volgut
acompanyar. Moltes gràcies!
Apunteu aquesta data: 14 de setembre!
Tots els socis i les sòcies del Centre Comarcal Lleidatà sou convidats a participarhi, de manera gratuïta, després d’omplir la
fitxa d’inscripció al club, rebreu el llibre i
una fitxa de lectura.I recordeu, ens trobem
a la llibreria DOCUMENTA, al carrer Pau
Claris, 144, de Barcelona, la llibreria que
no tanca mai, ni diumenges ni festius!
Com diria aquella: «Jo no m’ho perdria!»
Bon estiu i bones lectures!

Secretària dels Amics de la Bressola
Montserrat Higueres
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INTEGRAL MÈDIC. PARLEM DE SALUT?
PARLEM DE SALUT, PRIMAVERA

E

l Parlem de salut del mes d’abril va
tractar de Com millorar la circulació
de les cames, a càrrec de l’Herminia García, fisioterapeuta. A la primavera cal preparar-se per quan arribi la calor perquè a
moltes persones els provoca una sensació
de pesadesa a les cames. A l’exposició de
l’Herminia, els assistents hi van sumar les
estratègies que ja utilitzaven per millorar
la circulació de les cames. D’aquesta manera es va originar un debat on es van aclarir alguns dubtes i ampliar coneixements.
Després es van dur a terme uns exercicis
per saber com fer-ho des de la pràctica. I
apa a practicar que ja fa calor!!!
Al maig, el tema era La dieta depurativa a
càrrec de Pedro Ródenas, metge naturista,
on va plantejar la necessitat de fer una neteja de l’organisme en una societat on predomina la sobrealimentació. Es va parlar
de dieta depurativa, de les monodietes de
fruita (raïm, poma, taronges...) i del dejuni. També es va fer menció de les crisis cu-

ratives produïdes per la mobilització dels
tòxics des dels teixits a la sang, per facilitar la seva expulsió via l’orina.
La dieta depurativa va generar moltes preguntes, perquè la majoria dels assistents la
veien més fàcil de dur a terme. Van preguntar per la durada de la dieta, per quan
era el moment i la freqüència adequats per
fer-la i, finalment, si qualsevol persona
la podia fer. Totes aquestes qüestions fan
pensar que alguns dels participants van
sortir de la xerrada amb la intenció de dur
a la pràctica la dieta depurativa.

Al juny, es va exposar el tema de La dificultat de fer-nos grans, quan el cos va
més ràpid que la ment a càrrec de l’Anabel
Fuentes, treballadora social. Els assistents
van demanar parlar sobre les persones que
no cotitzen a la Seguretat Social i la Teleassistència. Un cop iniciada la xerrada
van mostrar molt d’interès en la memòria
immediata i en les dificultats d’evocació.
També es va exposar la diferència entre
els conceptes de discapacitat i dependència i, les bases del mètode d’atenció centrada en la persona, incidint, sobretot, en
l’envelliment com a procés amb moltes

oportunitats i en la conservació del poder
de decisió de cada persona.
Les xerrades del Parlem de salut de la primavera enfilen el punt final de la temporada. A la propera tardor n’encetarem una
altra, la tercera. A l’equip de professionals d’Integral, centre mèdic i de salut
ens agrada sentir-nos acollits pel Centre
Comarcal Lleidatà una estona cada mes
per exposar un tema i fer petar la xerrada. Per a nosaltres és important disposar
d’aquest “altaveu” al bell mig de la ciutat i
us agraïm l’oportunitat de compartir cada
Parlem de salut.

Com que hores d’ara estem preparant el
programa de la propera temporada 201516 només em queda dir-vos que començarà
el dimarts 20 d’octubre a les 18.30h. I, sobretot, animar-vos a continuar participant
a les persones que ja ho feu i, per últim,
convidar a participar a cadascú dels que no
heu vingut fins ara a la propera temporada
del Parlem de salut!!!
Coordinadora de “Parlem de salut?”
Integral, centre mèdic i de salut
Rosalina Sicart
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Dieta depurativa (19·05·15)

El professional, Pedro Ródenas, metge naturista,
donant la xerrada

Com millorar la circulació de les cames

Com millorar la circulació de les cames

Com millorar la circulació de les cames

(21·04·15)
La professional, Herminia Garcia, donant la
conferència.

(21·04·15)
Públic assistent.

(21·04·15)
Públic assistent.

Dieta depurativa (19·05·15)

La dificultat de fer-nos grans (16·06·15)

La dificultat de fer-nos grans (16·06·15)

Públic assistent.

La professional, Anabel Fuentes, donant la
xerrada.

Públic assistent.
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EL CLUB DE LA BONA TAULA
SALUTACIÓ DEL PRESIDENT DEL
CLUB DE LA BONA TAULA ALS SOCIS DEL CENTRE COMARCAL LLEIDATÀ

laters), gastrònoms, enòlegs, etc. ens parlen
de temes que ens interessen a tots.

Alguns conferenciants: LLORENÇ PETRÀS,
MERITXELL FALGUERAS, ROSA GIL, Dr. ABEL
MARINÉ-FONT, l’”ÀVIA REMEI”, ORIOL LLAVINA,
FRAN AGUDO, TONI MASSANÉS...

B

envolguts amics,

El CLUB DE LA BONA TAULA (el Club)

fou fundat l’any 1969 per un grup de maîtres i professionals de la restauració, en
l’actualitat acull tota mena de persones
interessades en la cuina i els seus productes, en les dietes saludables i, finalment,
d’altres que hi vénen com una forma d’oci
i distracció.
Què fem?

· Conferències a Golferichs Centre Cívic,
amb una periodicitat mensual: especialistes
en alimentació i productes dietètics, professionals del sector (cuiners, pastissers, xoco-

· Sortides tecnicoculturals a indrets del
nostre país, on ens desplacem amb autocar per visitar monuments, museus, paratges naturals... i sempre algun centre de
producció alimentària, com ara cellers i
caves, fàbriques de galetes o envasadores
d’aigua. Naturalment a l’hora de dinar
sempre trobem el lloc adient pel nostre
exigent paladar.
· L’elecció anual del Gourmet barceloní
entre personalitats de reconegut prestigi.
Tots els socis tenen el dret a vot i la investidura es fa durant un sopar de gala en un
reconegut restaurant.
Alguns guardonats:

CHRISTIAN ESCRIBÀ, JAUME GRAMONA, JORDI ESTADELLA, MANUEL RAVENTÓS, NÉSTOR LUJÁN, MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN, ANTONI PUIGVERT, MIQUEL TORRES...

· Cicles de dinars “Cuines del Món” i
“Zones d’Espanya”, amb els quals “viatgem” per les cuines d’arreu, les quals po-

dem trobar ben representades en restaurants i casals de la nostra ciutat.

· Tallers gastronòmics impartits per reputats especialistes.
· D’altres actes, com ara el Sopar de les
Senyores (en homenatge a les nostres sòcies), la Missa anual en record dels nostres
associats que ens han deixat, etcètera.

Ara -i fruit de l’acord al qual hem arribat
gràcies a la generositat de la seva Junta Directiva- tenim la nostra seu social al CENTRE COMARCAL LLEIDATÀ (el Centre).
De moment ja hem dut a terme alguna reunió de Junta i hi hem traslladat els nostres
arxius i la nostra biblioteca especialitzada
en temes gastronòmics.
De cara al proper curs 2015-2016 programarem xerrades gastronòmiques en sales
del Centre (una selecció d’aquelles que
més èxit hagin obtingut els darrers anys)
adreçades al públic del propi Centre.

A més, els socis del CENTRE COMARCAL
LLEIDATÀ gaudiran de les mateixes condicions que els del Club, cas que estiguin
interessats a inscriure’s en alguna de les
activitats externes que anirem programant.

ASSOCIACIONS COL·LABORADORES DEL CENTRE
EL CLUB DE LA BONA TAULA
Tanmateix posem a disposició de tothom
que ho desitgi la nostra biblioteca abans
esmentada. Podeu donar un cop d’ull als
llibres que hi tenim a: http://clubdelabonataula.cat/biblioteca.html.

I, finalment, volem aprofitar l’avinentesa
d’aquesta salutació per manifestar la nostra confiança que aquesta nova etapa del
Club ens serà molt profitosa, especialment
si considerem la bona sintonia que hem trobat amb totes aquelles persones del Centre
amb qui fins ara hem anat coincidint.

Els components del CLUB DE LA BONA
TAULA volem aportar les nostres propostes per tal d’enriquir encara més l’esdevenir
d’una entitat de tanta tradició i prestigi com
és el CENTRE COMARCAL LLEIDATÀ.
Segur que ens ho passarem bé!

President del Club de la Bona Taula
Raimon Pérez Ardevines
Tel. 93 531 38 75
secretari@clubdelabonataula.cat
www.clubdelabonataula.cat
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ACTIVITATS DEL CENTRE

Classe d’informàtica

Grup Claror

Espai d’escacs, cartes i domino

Coral Terra Ferma

Classe de puntes al coixí

Classe de pintura

Classe de bijuteria

Grup de guitarra

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

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

Classe de ceràmica

Alumnes de la classe de ceràmica amb el
professor Francesc Blanch

Participants de les tertúlies Grup Claror

Alumnes de la classe de pintura amb la professora
Carme Feixas

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

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

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

Grup de guitarristes amb la professora Marta Vigo
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ACTIVITATS DEL CENTRE

Coral Terra Ferma

Dinar de cloenda de curs de la coral Terra Ferma

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

Classe d’anglès

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

Classe de francès

Alumnes a la classe de francès del professor Sr.
Rouanet

Amics de Mallorca

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

Dimarts

12.00-13.00 INSTRUMENTS DE CORDA

Marta Vigo

Sala / Aula 1

Inici 5 octubre

17.00-20.00 CERÀMICA

Francesc Blanch

Sala / Aula 1

Inici 28 setembre

17.00-18.30 INTERNET, OFIMÀTICA i CORREU ELECTRÒNIC Antoni Badia

Sala / Aula 4

Inici 5 octubre

15.30-20.00 ACORDIÓ DIATÒNIC

Pere Romaní

Sala / Aula Camerino Teatre

Inici 5 octubre

17.00-18.00 (A2) ANGLÈS (Conversa)

Jesús Escales

Sala / Aula Presidència

Inici 5 octubre

18.00-19.00 FRANCÈS

Jesús Escales

Sala / Aula Presidència

Inici 5 octubre

19.00-20.25 A12 Estudis i Recerca Universitària

BLANQUERNA - URL

Sala d’actes / exposicions

Inici 5 novembre

16.30-19.00 ACORDIÓ DIATÒNIC

Víctor Pedrol

Sala / Aula Camerino Teatre

Inici 6 octubre

16.45-17.45 ACORDIÓ DIATÒNIC

Aleix Armengol

Sala / Aula 1

Inici 6 octubre

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

Jesús Escales

Sala / Aula Presidència

Inici 6 octubre

17.00-18.30 INFORMÀTICA (niv. inicial)

J. Lluís Buyolo

Sala / Aula 4

Inici 6 octubre

18.30-20.00 INTRO. INTERNET i CORREU ELECTRÒNIC

J. Lluís Buyolo

Sala / Aula 4

Inici 6 octubre

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

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

17.00-19.00 GRUP CLAROR

Tertúlia

Biblioteca

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

Dijous

Divendres

12.00-13.30 FRANCÈS (conversa)

Hubert Rouanet

Sala / Aula Presidència

Inici 7 octubre

16.30-18.30 PUNTES AL COIXÍ

Montserrat Boqué

Sala / Aula 1

Inici 7 octubre

16.45-19.00 ACORDIÓ DIATÒNIC

Pere Romaní

Sala / Aula Camerino Teatre

Inici 7 octubre

18.00-20.00 ACORDIÓ DIATÒNIC

Cèlia Vendrell

Sala / Aula Camerino Teatre

Inici 7 octubre

18.00-20.00 CORAL

Taller col·lectiu

Sala d’actes / exposicions

Inici 2 setembre

10.30-13.00 ARTESANIA - BIJUTERIA

M. Teresa Pàmies

Sala / Aula 1

Inici 8 octubre

12.00-13.00 ACORDIÓ DIATÒNIC

Míriam Valls

Sala / Aula Camerino Teatre

Inici 1 octubre

17.00-20.00 PINTURA A L’OLI

Carme Freixas

Sala / Aula 1

Inici 1 octubre

18.00-20.00 ACORDIÓ DIATÒNIC

Ramon Cardona

Sala / Aula 4

Inici 8 octubre

16.00-20.00 ACORDIÓ DIATÒNIC

Míriam Valls

Sala / Aula Camerino Teatre

Inici 1 octubre

16.45-18.30 A12 Estudis i Recerca Universitària

BLANQUERNA - URL

Sala d’actes / exposicions

Inici 16 octubre

17.30-19.00 DESCOBERTA LECTORA

Joana-Alba Cercós

Sala / Aula Biblioteca

Inici 2 octubre

18.00- 20.00 RACÓ POÈTIC DEL DIVENDRES
(3er dimarts de mes)

M. T. Llobet / R. Soteras

Sala d’actes / exposicions

Inici 6 novembre

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

