
CULTURA  |  59Divendres, 11 de març de 2022

Francesc Canosa explicarà la història 
del Canal d’Urgell a l’AUGA
CULTURA / LA VEU 

El dilluns dia 7 fou Robin 
Corrià qui pujà a l’esce-
nari de l’Ateneu per ex-

plicar als centenars d’assistents 
d’Auga l’estat del riu Anoia i fer-
los la pregunta: “El Riu Anoia,-
quin és el riu que volem?.
Corrià, igualadí, biòleg medi-
ambiental i consultor, va expli-
car els resultats de l’últim estu-
di homologat de l’estat del riu.  
Un estat que no és bo però que 
tampoc es un desastre. Una 
nota mitjana que amb la cura 
de tots hem de millorar.
Ens va mostrar la foto d’una 
petita muntanyeta de materi-
al aparentment indesxifrable 
i que va resultar ser milers de 
petites tovalloletes i mocadors 
de paper. Potser dient milers 
quedem curts. També va mos-
trar trams del riu en perfecte 
estat de conservació

La conquesta de l’oest de Ca-
talunya. El canal d’Urgell, 
un miracle de fa cinc segles

Francesc Canosa, periodista. 
Director de LA MIRA, ens 
explicarà la historia del Canal 
d’Urgell en la propera sessió, 
dilluns 14 com sempre a l’Ate-
neu.
Des de un dels pobles més 
petits de Catalunya neix una 
història molt gran, universal. 
Aquesta història esclata al 
mateix temps que els Estats 
Units fan la seva conquesta de 
l’Oest, però aquesta història 
és sobre la desconeguda (re)
conquesta de l’Oest de Cata-
lunya. Quan Barcelona estava 

emmurallada, Catalunya (re)
neix per una Terra Ferma que 
es Desferma. Aquesta història 
és un miracle que tarda cinc 
segles a arribar i converteix 
el marró misèria en verd es-
perança. Aigua, terra i sang. 
Aquesta història explica l’ins-
tant suprem d’una de les obres 
més bestials del món: el Canal 
d’Urgell. Milions de persones 
el van somiar, milers de per-
sones el van fer, centenars de 
persones van morir. Aquesta 
és la història de com uns pocs 
van donar-ho tot a uns molts. 

LLENGUA / LA VEU 

El Consorci per a la Nor-
malització Lingüística 
(CPNL) activa un nou 

període d’inscripcions per als 
cursos de català del tercer tri-
mestre, amb la incorporació 
d’una oferta extraordinària 
de cursos intensius del nivell 
superior (C2), que s’imparteix 
en línia. 
L’oferta general d’aquest perío-
de d’inscripció és de més d’un 
miler de cursos de tots els ni-
vells, amb un 70 % en la mo-
dalitat presencial.
Totes les persones interessa-
des a fer un curs de català, han 
d’acreditar-ne el nivell a través 
de la plataforma d’inscripció i 
tràmits. Per poder acreditar-ne 
el nivell, cal presentar un certi-
ficat oficial o bé sol·licitar una 
prova de col·locació gratuïta, 
des d’avui i fins al 15 de març. 
Només les persones que hagin 
fet un curs al CPNL queden 
exemptes d’aquest tràmit previ 
a formalitzar la matrícula.

Un cop acreditat el nivell, els 
alumnes de torn preferent, 
que són els que han fet un 
curs al CPNL en els darrers 
12 mesos, poden formalitzar 
la inscripció els dies 24 i 25 de 
març, mentre que la resta es 
pot inscriure els dies 28 i 29 de 
març, en el torn general. Les 
persones que en el moment de 
la inscripció estan acabant el 
curs corresponent al trimestre 
d’hivern, poden formalitzar-la 
a classe.
Els cursos del tercer trimestre 
s’inicien el 4 o el 5 d’abril i aca-
ben el 21 o el 22 de juny, llevat 
dels cursos intensius de nivell 
C2, que acaben a principi de 
juliol.
Els cursos de nivell C2 tenen 
una durada de 3 mesos (des 
de començament d’abril fins a 
principi de juliol) i es calcula 
que requereixen una dedica-
ció intensiva d’entre 13 i 14 
hores a la setmana per com-
pletar el programa de 90 ho-
res. L’examen final per obtenir 
el certificat serà presencial.

Nous cursos de català 
del CPNL


