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Salutacions i benvingudes,

“Lo Pas Nou” arriba a les nostres cases

Benvolguts veïns i veïnes del municipi de Vilanova 
de Meià.

Quan comenceu a llegir aquestes ratlles, penseu en 
el gran tresor que teniu en aquest moment a les vostres 
mans, és un tresor d’estima, de col·laboració, d’intens 
treball i d’unió entre tots els pobles del municipi. 

Avui neix la revista “Lo Pas Nou”, una revista 
municipal que veu la llum per tal d’unifi car la relació 
i el veïnatge entre tots els pobles i que primerament 
i abans que res, hem d’agrair que ha estat possible 
gràcies a la participació en tota l’organització del 
nostre historiador, Ramon Bernaus Santacreu. 

Ja feia temps que el Ramon volia fer realitat aquest 
projecte i del qual ara esperem poder-lo ajudar en 
tot el que necessiti perquè edició darrera edició, les 
pàgines de Lo Pas Nou expliquin tot allò que passa 
en els nostres pobles: notícies, anècdotes, records, 
almanac, demografi a, oci, entrevistes, espai per la 
publicitat... i d’altres aportacions que els lectors ens 

podeu fer arribar mitjançant el mail o el correu postal 
de la revista.

Tots els que hi estem treballant, hem apostat per fer 
arribar als nostres veïns una revista amena, de fàcil 
lectura i comprensió i que reculli a poc a poc, allò 
més interessant de les nostres viles, inclús alguna que 
altra història que estava en l’oblit i ara se li permeti 
recobrar vida.

Els redactors i col·laboradors de la revista i 
el Consistori Municipal volem aprofi tar aquesta 
edició per saludar-vos a tots i obrir un nou espai de 
comunicació dins el nostre municipi de Vilanova de 
Meià.

Tanmateix i si em permeteu en nom de tots els veïns, 
agraïm novament al Ramon Bernaus, l’esforç i el 
treball que dia rere dia, dedica en aquest nou projecte 
que comencem avui.  

Esperant que aquesta publicació sigui del vostre 
interès, us desitgem una bona lectura.

Xavier Terré Boliart

Alcalde

Salutació

Editorial

Crèdits

Aquesta revista que teniu a les mans, LO PAS NOU, 
és un vell projecte que ara s’ha pogut dur a terme 

gràcies al treball desinteressat i a l’entusiasme dels 
redactors i col·laboradors, amb al suport de l’Ajunta-
ment. Lo Pas Nou, el nostre vell congost, sempre ha 
estat un indret de pas i de comunicació que travessa 
el Montsec de Meià i comunica la Coma amb la Vall 
de Barcedana i la Conca de Tremp (Pallars Jussà). De 
moment, com la revista, és un antic pas precari i estret 
que en un temps prudencial i sobretot amb el suport 
de la nostra gent, agafi  més cos i embranzida i pugui 
tenir de veritat aquesta funció de comunicació que 
tots volem. 

Aquesta revista, volem que sigui també la vostra i la 
de totes i cadascuna de les persones del nostre muni-
cipi, però també la d’aquells que sense ser-ho, estimen 
i respecten la nostra terra, els nostres pobles i la nos-
tra gent. LO PAS NOU neix amb la voluntat de donar 
veu a totes i cada una de les poblacions que en formen 
part i els redactors i col·laboradors en són la mostra 
més clara. També volem donar veu i fer visibles totes i 
cada una de les entitats que tenim i que en són moltes, 

perquè puguem conèixer les activitats que organit-
zen i tots el seus projectes. Ha de ser un mitjà perquè 
l’Ajuntament informi puntualment de tot allò que fan i 
projecten per als nostres pobles i que moltes vegades 
queda en uns llibres d’actes o en documents ofi cials 
que no arriben a tothom. Volem donar veu també a 
les persones individuals, perquè puguin manifestar a 
les seves pàgines les inquietuds, siguin literàries, ar-
tístiques, culturals, científi ques o de qualsevol mena. 
Aquest primer número ja és una mica de tot plegat i 
procurarem que cada vegada ho sigui més. En ser un 
número especial l’hem fet coincidir amb la Fira de la 
Perdiu, que també és l’excusa per donar-la a conèixer 
i aconseguir més difusió. Ens agradaria que la nostra 
revista tingués un recorregut com aquella Fira de Sant 
Martí que l’any 1968 va renéixer amb condicions pre-
càries, però amb molta il·lusió dels seus promotors i 
gràcies al suport de tots s’ha convertit des de fa anys 
en un dels esdeveniments més importants del muni-
cipi.  

El Consell de Redacció

Alcalde: Xavier Terré. Redactors: Anna Audet, Ramon Bernaus, David Berral, Teresa Bonillo, Eloi Gabaldón, Alfons March, Iolanda 
Masanés, Rosa Roca. Col·laboradors: Ivan Balagueró, Mar Eroles, Jordi Esteban, Cisco García, Josep Anton Novau, Juan de Dios 
Pérez, Joan Vilella.

Edita: Ajuntament de Vilanova de Meià.     D L  L 1564-2015.     Imprimeix: Impremta Barnola - Guissona.     Capçalera: Cisco García Sánchez



Núm. 0 - Novembre 2015   •   3

- El bar

- Les xerrades col·loquis

- El cinema a la fresca

Tot això forma part del Centre Cultural de Santa Maria de Meià

Fes-te soci: cculturalst@hotmail.es

GÀRZOLA:  #GZL SETMANA CULTURAL 2015

A Gàrzola, des de fa un parell 
d’anys, un grup de veïns i veïnes 

organitzem un “minifestival” d’estiu 
sota el nom de #GZL, Setmana 
Cultural. Amb aquest “minifestival” 
d’estiu, volem fomentar la 
participació del veïns i veïnes en 
la promoció d’activitats culturals 
al territori, així com enfortir la 
cohesió social dels habitants de 
Gàrzola i de la vall mitjançant 
activitats culturals de proximitat: 
amb aquest objectiu hem constituït 
una associació cultural sota el nom 
de #GZL Cultura.

Des de l’entitat, volem que #GZL, 
Setmana Cultural es converteixi, 
durant la primera setmana d’agost, 
en una programació cultural estable 
i de qualitat: amb aquesta voluntat 
treballem, perquè #GZL sigui una 
cita cultural i artística de caràcter 

anual que promocioni, al mateix 
temps, el coneixement del territori 
entre la població dels pobles del 
municipi i el coneixement de la vall 
a la resta del país.

Amb la programació de #GZL, 
Setmana Cultural, intentem pro-

moure algunes de les pràctiques i 
discursos culturals contempora-
nis que es desenvolupen a la resta 
del país i apropar-les a la població 
del poble, de la resta del municipi 
i voltants. Però també treballem 
perquè a #GZL, Setmana Cultural 
es programin activitats de caràcter 
tradicional i popular relacionades 
amb el territori, la memòria i la 
participació. #GZL, Setmana Cultu-
ral intenta, per tant, fer confl uir tra-
dició amb modernitat i convertir-se 
durant un dies en un espai cultural 
d’acollida i gaudi, tant pels veïns 
i veïnes com per a aquells de fora 
que ens visitin.

A #GZL15, l’edició d’aquest 
any, hem presentat un programa 
divers al voltant del concepte 
de “Territori” i hem programat 
propostes tan variades com els 

Concert de Guillem Roma / Autor de la 
fotografía: Josep Maria Roma

“La casa de Bernarda Alba”, un muntatge de Calabaza Teatro / Autor de la fotografía: Juan 
de Dios Pérez

Notícies del municipi

- El teatre al carrer

- La setmana cultural 
de l’agost
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concerts íntims i de petit format 
“Les nits a la vall”, on han actuat 
Guillem Roma, Esther Condal i 
Laia Bastús, el muntatge teatral 
del grup barceloní Calabaza 
Teatro (que ens ha visitat per 
segon any consecutiu) del clàssic 

lorquià “La casa de Bernarda 
Alba”, l’exposició de fotografi a 
participativa “#territorigzl” (amb 
les imatges que han aportat més de 
trenta participants per Facebook, 
Instagram i Twitter), l’edició i 
presentació del llibre “Memòria 

d’un poble” (amb fotografi es dels 
àlbums familiars dels veïns i veïnes 
de Gàrzola) o la programació de 
tallers de teatre, cuina, tast de vins 
o plantes del Montsec.

ASSOCIACIÓ #GZL CULTURA

Exposició de fotografi a participativa #territorigzl / Autor de la 
fotografía: Juan de Dios Pérez

Taller de plantes del Montsec, a càrrec de Lourdes, del Parc de les 
olors “Can Gessé” / Autora de la fotog rafía: Ramona Riart

LLUÇARS:  LA FESTA MAJOR DEL POBLE

Fem un petit article per comen-
tar la Festa Major del poble de 

Lluçars, festa que es va fer els dies 
18, 19 i 20 de setembre.

A grans trets, és la Festa que or-
ganitzem els veïns i amics del po-
ble, i que els grans i la canalla so-
bretot, esperem amb moltes ganes.

Aquest any, el divendres nit vam 
fer la tradicional sardinada per la 

gent del poble, acompanyada en 
acabar per un Espectacle de Mà-
gia, amb el MAG REIVAX. Va ser 
molt divertit. La gent va ser molt 
participativa.

Després, va venir la sessió més 
musical, amb el DJ Albert, que ens 
va fer ballar fi ns al voltant de les 6 
de la matinada.

El dissabte ja vora el mig dia, te-

níem preparada una gimcana per 
la canalla, que després de formar 
equips, havien de localitzar fi ns a 
14 balises amagades als voltants 
del poble, en un recorregut d’uns 
4 km, amb l’ajut d’uns mapes de
la zona, amb els punts d’ubicació 
de les mateixes; anem preparant 
els joves per competicions d’orien-
tació.

Cursa de sacs infantil a la plaça Major. Grup de jovent passant els Llevants.
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Mentre tant s’anava preparant 
la plaça per el dinar de germanor 
amb aperitiu, amanides i paella, 
acompanyat de vi, cava, refrescs, 
postres, cafè, copa, puro, etc.

Ja ven entrada la tarda, els jocs 
i confecció de murals per els mes 
petits i no tant petits; tota la plaça 
bullia d’activitat, incloent unes tau-

les de competició de botifarra, per 
anar paint el dinar.

En acabar tots a berenar amb 
coca, xocolata i refrescs, tot es-
perant el ball de tarda i nit amb el 
grup “PARIS LA NUIT”, tres noies 
que ens ho van fer passar molt bé.

I ja a cap a les 4 de la matinada, 
més DJ, amb l’Albert, com no !!!, i 

des de ja fa uns quants anys, (no 
hi ha com tenir un DJ com a veí), i 
amb la marxa i més, una altra vega-
da fi ns quasi les 6 de la matinada.

El diumenge pel matí, poca cosa, 
esmorzar, netejar la plaça, i espe-
rar la missa de l’1 del migdia, i a 
partir d’aquí, la canalla neguitosa, 
ja que en acabar la missa hi va ha-
ver la tradicional trencada d’olles. 
Fins a 30 se’n van trencar. Vam om-
plir 2 carretons de teulissos.

Ja en acabar i abans de dinar, 
els més joves, var amenitzar els 
llevants per les cases del poble, i 
després, tots a dinar.

Per la tarda el ball amb el “DUET 
RUBENS”, ja de manera més rela-
xada, fi ns acabar la Festa al voltant 
de les 11 de la nit, que no es tracta-
va de plegar massa tard, que ja n’hi 
havia hagut prou.

Un cap de setmana molt intens, 
gràcies a tots i totes, i fi ns l’any que 
ve.

Els veïns i amics de Lluçars

Actuació del mag “Reivax”. Dj Albert i companyia.

Jocs infantils. Jocs infantils.

Dinar de germanor.



6   •   LO PAS NOU

El proper 21 
d’abril faria 

90 anys. Va néixer 
a Vilanova i es va 
quedar orfe als 20 
anys. Tenia una 
personalitat i un 
caràcter emprene-
dor fora del que 
és comú. Es tracta 
de Delfí Solé Puig. 
Del seu intermina-
ble currículum cal 
destacar, com és 
ben sabut de tot-
hom, les obres que 
amb el seu esforç 
personal va tirar 
endavant en tot el 
municipi.

Es defi nia com 
el “Poeta del Sol 
Social Cultural, 
Natura i Progrés” 
i també com el 
“Poeta Social, Cul-
tural, Natura i Sín-
dic de Baronia de 
la Vansa. Lluçars. 
Noguera I”. Va es-
criure més de 500 
poesies: a les Ma-
ries, a les Lluïses, 
a la terra, a l’amis-
tat, al Montsec, a 
la perdiu i a l’Hotel 
Don Juan de Llo-
ret de Mar, allà pel 
maig de l’any 2000, 
en una excursió de 
l’Imserso. Tenia 
les seves pròpies 
idees de com fun-
cionava el món. 
Fins i tot va escriu-
re cartes a Dolores 
Ibárruri, La Passi-

onaria, i es decla-
rava republicà.

També va escriure al Congrés de 
Cultura Catalana, al consorci del 
Montsec, al Síndic de Greuges, al 
governador civil, al president del 
Govern, al ministre d’Obres Públi-
ques, als presidents de Catalunya i 
Aragó... perquè es fes una carrtera 
transversal que connectés Barbas-
tre amb Manresa. Al president del 

Consell d’Europa li va escriure per 
demanar-li que deixessin fer l’obra 
de portar l’aigua de Font Freda a 
Lluçars sense bombar, perquè, en 
paraules seves “si l’aigua pot anar 
rodada, elevar-la és de subnor-
mals”. Quan se’l sentia cridar i re-
negar és perquè se li acabava la tin-
ta de la màquina d’escriure, i això 

l’empipava d’allò més.
Des de Lluçars, un poble que ell 

s’estimava de debò, en aquest pri-
mer número de Lo Pas Nou volem 
recordar-lo amb gratitud i retre-li 
un homenatge amb la publicació de 
la seva poesia dedicada a la perdiu.

Un veí de Lluçars,
A. M.C.

DELFÍ SOLÉ PUIG
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SANTA MARIA DE MEIÀ:  ACTIVITATS D’ESTIU

Aquest estiu Santa Maria de 
Meià hem tingut una gran 

quantitat d’activitats que han fet 
més divertits els dies llargs i calo-
rosos que hem patit. 

Les principals activitats han tin-
gut lloc durant el mes d’agost. Ini-
ciant-se amb la Setmana Cultural 
que cada any organitza el Centre 
Cultural del nostre poble. La set-
mana es va començar el dia 10 
d’agost quan tots ens vam reunir a 
la plaça a gaudir del Cinema a la 
fresca. L’endemà a la tarda Ramon 
Orpinell va fer una xerrada sobre 
Les rutes i excursions a la Vall del 
Montsec; i per la nit l’espectacle: 
Debut, Cara A; Teatre, Cara B: can-
çons. El dimecres, la xerrada, va 
córrer a càrrec dels Mossos d’Es-
quadra de la Generalitat de Catalu-
nya que, ens van il·lustrar de mane-
ra molt didàctica sobre els riscos 
de les xarxes socials. Mentre que 
a la nit, amb una gran calma i con-
centració, vam fer un tastet de Qi-
gong, uns exercicis que sincronit-
zen moviment i respiració, acon-
seguint la relaxació col·lectiva de 
tots els participants. Per acabar el 
dijous va tenir lloc el tradicional 
Campionat de Tennis taula; i a la 
nit, vam riure de valent amb el mo-
nòleg: ¡Déjame hablar!

La novetat de l’estiu 
va venir per la creació 
del domàs de Santa Ma-
ria que va guarnir tots 
els balcons del poble 
durant tota la festa ma-
jor, convertint-se en un 
nexe de germanor i unió 
de tot el poble. 

Però la sorpresa més 
grata va ser l’especta-
cle de teatre infantil 
que ens van preparar els 
nens del poble. Durant 
els dies previs van ence-
gar cada dia, van fer els 
decorats i escollir els 
vestuaris, i amb ajuda 
dels pares i mares van 
preparar una obra de te-
atre que va sorprendre a 
petits i grans. 

Pel que fa a la Festa 
Major , com marca la 

tradició, s’inicià el divendres 14 
amb el tradicional repic de campa-
nes, traca i vermut popular. Men-
tre que a la tarda la Gimcana per la 
mainada va tenir entretinguts i di-
vertits tots els nens del poble. A la 
nit, va tenir lloc el tradicional sopar 
de germanor, seguit de l’espectacle 

de guitarres amb el grup Saltors i 
el concert acústic Cordes de plata. 
I a la nit marxa per tothom amb el 
grup Doble Cara i gresca fi ns a la 
matinada amb Discomunio FL. 

El dia 15 és el dia de la Mare de 
Déu, patrona del nostre poble, i
el dia més fort de tota la festa. 

Com mana la costum té 
lloc la Missa de la Fes-
ta Major, seguida pels 
llevants a taula amb el 
grup Gorrallargs d’Olio-
la. Va ser durant els lle-
vants quan el temps va
marcar el ritme de la 
festa i la pluja va obli-
gar a suspendre la ma-
jor part dels actes que 
hi havia preparats. 

Per acabar, el dia 16 
va tenir lloc el Campi-
onat de Botifarra que 
van guanyar la Pilar 
i el Joan d’Artesa de 
Segre. Seguit d’un ball 
de tarda i nit a càrrec 
de Texas Grup que van 
aconseguir fer ballar 
a petits i grans amb la 
seva simpatia i ganes 
de gresca.Grup de teatre infantil.

Actuació musical de Festa Major.
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TÒRREC

Ens diuen Torregalls, som gent 
simpàtica i molt fi dels a les 

promeses que fem, això ho saben 
els qui alguna vegada ens han trac-
tat. La Festa Major és el primer dis-
sabte d’Agost.

El poble és petit, d’aproximada-
ment 27 o 28 habitants fi xos durant 
l’any, comptant amb les Masies de 
Tòrrec.

Tenim la plaça Major, on hi havia 
l’escola, abans la casa del Vicari, 
per Sant Isidre patró del poble es 
fa el dinar de germanor on ens reu-
nim tots per celebrar-lo. 

També hi ha la Plaça del Forn, dit 
així perquè abans hi havia un forn 
per coure pa, era comunal i tothom 
s’espavilava per agafar torn i coure 
el seu pa o coca. Ara al seu lloc hi 
ha una plaça molt maca amb jar-
dineres i fl ors, una font i bancs de 
pedra, és un dels racons bonics  del 
poble, on les dones grans fi ns fa 
poc temps es reunien per fer petar 
la xarrada, fer mitja o mitjó.

Els carrers són estretets però en 
cap hi manca fl ors dins els seus 
testets, és una bonica imatge a la 
primavera quan et passeges per 
aquests carrers tots nets i plens de 
fl ors i plantes verdes.

Hi ha una poesia de la qual us es-

cric això:
“I aquells que viuen al poble
Amb arrels ben endinsades,
I aquells que amb anhels nobles,
Viuen en terres llunyanes
Tots conserven el caliu 
D’aquell poble petitó
I mirant amunt i avall
No es troba cap Torregall
Que no recordi el seu niu
I amb aplecs de germanor
Que durant l’any es fan sovint
Sol si sent aquest clamor
Que surt de molt endins:
Tòrrec no vol pas morir!
Pere Sala”
Tenim l’església romànica que 

ara està en molt males condici-
ons però un cop al mes es celebra 
la missa. La gent jove té una gran 
estimació al poble i a tot arreu on 
va el seu nom pregona dient: “Jo 
sóc de Tòrrec”, amb un orgull molt 
fort.

Les persones que vivim a Tòrrec 
tenim la sort de ser tots una gran 
família, que arriba un moment de 
difi cultat tots estan a punt per aju-
dar-te en el que necessitis.

En altres números us explicarem 
més coses d’aquest poble tant me-
ravellós que es Tòrrec.

Text i fotos: Teresa Bonillo

VILANOVA DE MEIÀ:  ÈXIT DE PARTICIPACIÓ A LES VIII ACTIVITATS D’ESTIU

Els escolars ja han tornat a les 
classes i a les seves diferents 

ocupacions que tenen durant el 
curs. Enrere queden els mesos 

de vacances intenses amb les pis-
cines, platja, colònies i casals i 
com no podia faltar, les nostres ac-
tivitats d’estiu.

Les activitats d’estiu és una for-
ma de dinamisme infantil i juvenil 
que a través de la seva proposta 
amb diversos tallers, esports, ex-
cursions, etc., omplen les tardes 
dels mesos de juliol i agost, de 
dilluns a divendres, a Vilanova de 
Meià, tanmateix algun que altre 
dissabte fem un extra i, ens atre-
vim amb alguna excursió pels mu-
nicipis veïns. 

Fent una mica de recopilació 
d’informació, us explicarem que 
les primeres d’aquestes van tenir 
lloc l’estiu de l’any 2008.  Aquell 
any moltes persones voluntàries i Excursió a Sant Llorenç de Montgai.
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amb el suport de l’ajuntament de 
Vilanova de Meià, van engegar un 
projecte que avui dia encara con-
tinua. Any rere any anem tenim 
algunes cares noves, però sobretot 
la il·lusió  i ganes de fer passar uns 
dies ben distrets amb els infants de 
tot el municipi són el nostre princi-
pal objectiu.

Les diferents activitats d’oci i 
lleure van adreçades als infants i 
joves de fi ns a 16 anys de tots els 
nostres pobles: Gàrzola, Boada, 
Tòrrec, Lluçars, Argentera, Santa 
Maria de Meià i Vilanova de Meià.

Enguany els voluntaris de la Vall 
de Meià han fet possible aquestes 
diferents activitats lúdico-esporti-
ves com  diversos tallers de manu-
alitats, cuina, excursions, pàdel, 
futbol, gimcana, rocokid’s, jocs 
tradicionals, ball de sardanes, ball 
de bastons, tecnologia arduino i 
raspberry, pintada de camisetes, 
visita al Centre d’Interpretació del 
Montsec de Meià i sessió nocturna 
d’astronomia.

Totes les propostes han estat 
més que distretes. El pàdel, nove-
tat esportiva del programa, ha tin-
gut una alta participació i el Toni 
Trepat conductor de l’activitat es-
tava més que satisfet amb tots els 
vailets assistents. Comentar tam-
bé, que durant algunes setmanes 
va ser tanta l’afl uència de nens que 
es va comptar amb l’ajut de la Llu-
ïsa Batalla, a qui també agraïm tot 
el seu suport. 

L’excursió amb el paleontòleg 
i director del Museu de la Conca 
Dellà Àngel Galobart al museu 
d’Isona va ser tot un èxit, desco-
brint-nos molt detalls dels dinosau-

Museu d’Isona.

Visita al museu de fòssils de Vilanova de 
Meià.

Petjades de dinosaure a Isona.

QUEVIURES SALAQUEVIURES SALA
• Queviures• Queviures

• Formatge del país• Formatge del país

• Embotits i carn • Embotits i carn 
del Pallarsdel Pallars

C/ Catalunya, 15 - Vilanova de MeiàC/ Catalunya, 15 - Vilanova de Meià
Tel. 973 41 50 29 i 629 76 95 84Tel. 973 41 50 29 i 629 76 95 84

gemmasala@gmail.comgemmasala@gmail.com

• Pa i coques cuits• Pa i coques cuits
amb forn de llenyaamb forn de llenya

• Vins de la terra...• Vins de la terra...
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res i inclús ens va donar el privilegi 
de poder veure l’última troballa de 
coll de dinosaure que el seu equip 
de paleontòlegs i científi cs estan 
treballant.

Una altra de les excursions va te-
nir lloc a Sant Llorenç de Montgai, 
on la Dolors Domingo de Camara-

sa ens va ensenyar la presa i ens va 
donar amplia informació de la seva 
construcció. A la tarda, visita guia-
da a la Roca dels Bous, on un equip 
de paleontòlegs ens varen mostrar 
les formes de vida dels nostres 
avantpassats. 

Agraïm a la Mireia Luz  per estar 

al 100 per cent en aquest projecte, 
estar vinculada a totes i cadascuna 
de les activitats programades i així 
fer possible la diversitat del pro-
grama ofert.  

S’ha de dir que totes han estat 
molt satisfactòries i els voluntaris i 
voluntàries han estat més que con-
tents de passar un estiu diferent. 

A tots i cadascun de vosaltres, 
moltíssimes gràcies per fer possi-
ble un any més l’èxit rotund a les 
VIII Activitats d’Estiu, agraïments 
a: Àngel Galobart, Lluïsa Batalla, 
Jordi Miró, Nina Balagueró, Maria 
Miró, Clara Cebrián, Toni Trepat, 
Laia Marimón, Ivan Balagueró, 
Anna Sala, Mireia Luz, Dolors Es-
puga, Clara Vilarmau, Dolors Do-
mingo, Laia París, Joaquín Seisde-
dos, Mar Eroles, Meià Runners, Xa-
vier Berzosa, Associació de Dones 
La Coma de Meià, Dani Solé.

Grans i petits hem pogut pas-
sar unes estones molt divertides, 
jugant i compartint valors com 
l’afecte i l’amistat.

El resultat és molt positiu tant 
pel grup de voluntaris com per tots 
els nens que ens acompanyen dia a 
dia, així ho demostra també la par-
ticipació que no ha baixat cap any 
de la vuitantena de participants i 
algun any hem arribat inclús a te-
nir més de cent participants durant 
tot l’estiu. 

Bon hivern a tothom i fi ns l’any 
que ve.

Text: Iolanda Masanés

Fotos: Voluntàries i volunta-

ris de la Vall de Meià

Taller de manualitats. Taller de cuina infantil.

Taller arduino i raspberry.

Pàdel.
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Associacions

ASSOCIACIÓ DE DONES “LA COMA DE MEIÀ”

Benvolgudes lectores i lectors,

En primer lloc volem agrair a 
l’Ajuntament de Vilanova de Meià, 
l’oportunitat que ens ha donat per 
adreçar-nos a tothom en aquesta 
nova revista que avui teniu a les 
vostres llars.

A partir d’avui, tenim la possi-
bilitat de poder participar en una 
publicació de casa nostra on hi 
podrem redactar les diferents ac-
tivitats, tallers,  sortides culturals, 
imatges d’actes, entre altres, que 
durant l’any va promovent i cele-
brant aquesta associació. 

Fent un petit recordatori, no 
menys important de perquè estem 
aquí, dir-vos  que l’Associació de 
Dones “La Coma de Meià” és una 
entitat que es va crear el maig de 
1996, arran d’un curs d’agroturis-
me celebrat a Vilanova de Meià, la 
tardor de l’any 1995, en el qual la 
dona tingué una participació majo-
ritària.

L’entitat que avui ja compta amb 
una vuitantena de sòcies, promou 
diverses activitats de caire social, 
lúdic i cultural per a totes les do-
nes del municipi.

Durant l’any les dones de l’asso-
ciació realitzem diversitat de ta-
llers, labors, xerrades de diferent 
temàtica, excursions, etc., estant 
presents també a la Fira de la P er-
diu i col·laborant de forma solidà-
ria amb la Marató de TV3.

Per la Fira de la Perdiu, certamen 
històric i tradicional de la vila, les 
dones participem en una parada on 
venem diferents articles fets a mà i 
productes artesanals com ametlles 
garapinyades, melmelades, ratafi a, 
conserves... La recaptació d’aquest 
dia es destina íntegrament a l’asso-
ciació contra el càncer.

Cap al mes de desembre, als vol-
tants de les dates de la Puríssima, 
l’associació celebra un sopar benè-
fi c a la sala d’actes de l’ajuntament 
de la vila, on es mobilitzen a parti-
cipar tots els veïns de les poblaci-
ons del municipi. 

Enguany la 24ª edició de la Ma-
rató estarà dedicada a la diabetis 
i l’obesitat, que segons els estudis 

Celebració del Carnaval.

Celebració Dia de la Dona Treballadora.

Visita al Museu dels fòssils del Centre d’Interpretació del Montsec de Meià.
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realitzats són les malalties metabò-
liques més freqüents a Catalunya.

Així us convidem a participar 
en els propers actes benèfi cs que 
s’aproximen, el dia 8 de novem-
bre la Fira de la Perdiu i el dia 6 
de desembre, el sopar benèfi c en 

motiu de la Marató de TV3, que 
tindrà lloc a partir de les 21:00h a 
la sala d’actes de l’ajuntament. En 
uns dies podreu adquirir els tiquets 
a l’ajuntament.

Moltes gràcies a tots per respon-
dre sempre als actes que realitza la 

nostra entitat i desitgem a la revis-
ta “Lo Pas Nou” moltíssima sort en 
aquest nou espai de comunicació 
que comença avui.

Sort i solidaritat!

Associació de dones

Taller de sabó a l’estiu. Tómbola benèfi ca.



Núm. 0 - Novembre 2015   •   13

ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT

El passat dia 20 de setembre a les 
cinc de la tarda, la Sra. Presi-

denta de la nova Junta de l’Asso-
ciació de la tercera edat “Verge de 
Meià”, Montserrat Boliart, va inau-
gurar els nous medis audiovisuals 
adquirits recentment, com són la 
TV i el DVD amb USB d’alta defi ni-
ció. Així mateix, va agrair la nom-

brosa assistència i la presència de 
l’alcalde de Vilanova de Meià, Xavi-
er Terré, a l’acte. També va expres-
sar el desig de tota la nova junta de 
planifi car i dur a terme, noves i pro-
fi toses activitats que de ben segur 
seran del grat de tots els socis.

Seguidament es va obsequiar a 
tots els assistents amb un generós 

berenar i a la projecció del docu-
mental emès per TV3 i en alta defi -
nició, “El Montsec”.

Esperant que la nova revista “Lo 
Pas Nou”, acabada de néixer, sigui 
un èxit i vingui a entretenir i infor-
mar de totes les activitats del nos-
tre municipi.

La Junta

EL CENTRE CULTURAL DE SANTA MARIA DE MEIÀ

Des del Centre Cultural de Santa 
Maria de Meià volem aprofi tar 

per donar la benvinguda a aquest 
nou projecte, és plau gratament la 
idea de que la vall de Meià tingui 
una plataforma cultural més, es-
tem contents i desitjosos de col·la-
borar-hi. 

La nostra és una entitat que ja 
té trenta anys, i entre els seus ob-
jectius destaquen: “estrènyer els 
llaços d’unió, bona voluntat i har-

monia entre tots els veïns de la 
població de Santa Maria” i “col·la-
borar amb altres Entitats i Associ-
acions per emprendre i participar 
en aquelles realitzacions que s’es-
timen d’interès comú”; per la qual 
cosa donem suport al nou projec-
te que té com a idea principal ser 
punt d’unió de tots els habitants de 
la nostra contrada.

Al llarg de l’any fem diferents 
activitats, en especial la Setmana 

Cultural que engany ha fet onze 
anys i que s’ha convertit en una 
activitat totalment consolidada. La 
propera activitat tindrà lloc durant 
el pont de la Constitució quan tots 
junts pugem el pessebre a l’ermita 
de Sant Sebastià. 

Per acabar desitgem que aquesta 
nova idea fructifi qui i es consolidi 
com un lloc de coneixença i reunió 
de totes les entitats i persones que 
formen part de la vall de Meià. 
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LA PENYA BARCELONISTA DE VILANOVA I VALL DE MEIÀ NO PARA

Penya: Grup de persones que 
tenen els mateixos interessos es-
portius, culturals o d’un altre tipus, 
especialment el que es reuneix per 
celebrar certes festes.

Barcelonista: Que és partidari 
o seguidor del Futbol Club Barce-
lona. També anomenat culer: l’ori-
gen de la paraula “culer” per a re-
ferir-se als afi cionats 
del Barça, es basa en 
la visió que oferia el 
camp del carrer In-
dústria des de fora. 
En aquest recinte, 
el Barça, hi va jugar 
des de l’any 1909 fi ns 
l’any 1922. No hi ha-
via grada, però si que 
hi havia un mur que 
vorejava tot el camp 
i des d’aquest mur 
sobresortien els culs 
dels afi cionats barce-
lonistes. Els culs, en 
fi lera, eren ben visi-
bles des del carrer. 
És fàcil deduir que 
l’expressió culer té 
un origen burleta i pe-
joratiu. Amb el temps 
però, aquesta paraula 

ha estat acceptada per tothom sen-
se cap problema.

Vilanova i Vall de Meià: Del 
municipi que comprèn la vila de Vi-
lanova de Meià, el poble de Santa 
Maria de Meià, que formà municipi 
independent fi ns al decenni 1920-
30 i els pobles de Lluçars, Gàrzo-
la, Tòrrec, Boada i Argentera que 

abans del 1930 formaven part de 
l’antic municipi de la Baronia de la 
Vansa. Aquest municipi el formen 
doncs, l’antic priorat de Meià i la 
Baronia de la Vansa.

Activitats de la penya:
Com cada any, els 225 socis de 

la nostra penya, així com tots els 

Penya Barcelonista: Pujada de banderes al Cogulló l’11 de setembre.
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CONSTRUCCIONS
REFORMES EN GENERAL

CIPRIÀ GIURGI GIURGI
SANTA MARIA DE MEIÀ  -  Tels. 678 02 26 73 - 973 41 51 04

C/ ESGLÉSIA, 3  -  25736 LLEIDA

NOU CURS, NOVES IL·LUSIONS

Amb el bon regust de la feina 
ben feta de la nostra Festa Ma-

jor l’Associació de joves de la Vall 
de Meià comencem nou curs amb 
moltes ganes de continuar creixent 
i treballant pel nostre poble.

Des de la redacció d’aquest nou 
mitjà de comunicació local ens 
han demanat que expliquem quines 
són les pròximes activitats progra-
mades de la nostra entitat. Doncs 
som-hi! 

La primera feina que farem 
aquest mes de novembre és el can-
vi de junta. Els canvis sempre són 
bons perquè són sinònim de conti-
nuïtat i il·lusions compartides, fór-
mula infal·lible per mantenir viva 
una entitat.

Com ja és tradicional el Lokal 

acollirà per la Castanyada la ter-
cera edició de Nits de cantautors. 
Després de José Merino i Joan 
Baró aquest any actuarà sota el 
nostre rellotge el controvertit Xavi 
Mayora. Us sorprendrà!

Pel pont del mes de desembre 
arribarà un altre clàssic dins la pro-
gramació d’activitats del Lokal, ‘el 
Lokal amb la Marató’. En aquesta 
edició viurem una jornada solidà-
ria per recaptar diners per la dia-
betis i l’obesitat, les dues malalties 
metabòliques més freqüents a Ca-
talunya. Encara no tenim tancat 
el programa però us avancem que 
repetirem el format de l’any passat. 
Una jornada d’oci i sensibilització 
oberta a grans i petits i que espe-
rem que us marqueu amb vermell al 

vostre calendari. Ben aviat publica-
rem el cartell d’aquest any al nostre 
facebook, Lokal VDM.

No ens cansarem de dir-ho i apro-
fi tem aquests espai per repetir-ho. 
La nostra entitat és una associa-
ció oberta a tothom i quan diem 
tothom volem dir tothom! ‘Joves’ 
ho som tots! Per tant no et tallis i 
vine al Lokal, participa i fes-lo teu 
proposant tot allò que sempre has 
volgut fer! 

Desitgem una bona arrancada a 
aquesta iniciativa pionera al muni-
cipi i esperem que es converteixi 
en una eina útil d’informació, plu-
ral, objectiva i al servei dels veïns i 
veïnes de la Coma de Meià.   

LOKAL VDM

amics i col·laboradors han pogut 
gaudir d’un estiu ple d’activitats.

Dinar del soci al pla de l’ermita 
de Meià el dia 21 de juny amb l’as-
sistència de setanta persones.

Campionat de botifarra el dissab-
te dia 8 d’agost, divuit parelles en 
un torneig molt disputat.

Xocolatada infantil el dia 22 
d’agost. Més de setanta nens i ne-
nes pogueren gaudir d’un bon be-
renar de xocolata i coca. Hi hagué 
regals blaugranes per a tots i totes. 
El mateix dia, al vespre, es va cele-
brar l’assemblea general ordinària.

Pujada de banderes al Cogulló el 
dia 11 de setembre. Una seixantena 
de persones gaudiren de l’esplèndi-

da vista i d’un bon esmorzar.
Xocolatada per a tothom el dia 

de sant gos. Vespre del 14 de setem-
bre a la plaça. 

Des de la penya us recomanem un 
llibre per regalar i llegir:

“Gran diccionari de jugadors del 
Barça” Jugadors ofi cials i no ofi ci-
als de tots els temps. 

Durant la història del FC Barce-
lona, per les fi les del primer equip 
han passat molts dels millors fut-
bolistes del món. I també molts 
d’altres, de menys rellevància, que 
només hi jugaren una temporada, 
o un sol partit, que van veure com-
plert el seu somni de debutar amb 

la samarreta blaugrana. Tots ells 
són presents en aquest Gran dicci-
onari de jugadors del Barça, l’obra 
defi nitiva per conèixer a fons la his-
tòria del club a través dels jugadors 
que n’han estat protagonistes.

El llibre ha comptat amb 13 au-
tors que han fet una gran feina de 
recerca. El coordinador del “Gran 
diccionari de jugadors del Barça” 
ha estat en Toni Closa, periodista 
de capçalera de la nostra penya.

És un llibre de gran format que 
s’ha de llegir damunt de taula o 
d’un faristol.

Penya Barcelonista de 

Vilanova i Vall de Meià
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Els lectors escriuen

LA REVOLUCIÓ DE  L’HIDROGEN

Semblava una revolució, i ho 
és. Les primeres notícies eren 

espectaculars. A la televisió, a la 
ràdio, en entrevistes: s’acaba la 
dependència del petroli, la con-
taminació, l’efecte hivernacle, el 
soroll... Sí, tot això és veritat, però 
cal conèixer la història de l’hidro-
gen.

Entre les diverses opcions exis-
tents per produir hidrogen (per 
exemple, reformant el gas natu-
ral), una de les maneres més ecolò-
giques d’obtenir-lo és per electròli-
si. Consisteix a aplicar un corrent 
elèctric, obtingut per plaques fo-
tovoltaiques o a través d’un aero-
generador, a un aparell anomenat 
electrolitzador, que produeix oxi-
gen i hidrogen. Un cop sec, l’hidro-

gen es comprimeix i s’emmagatze-
ma en un dipòsit.

Fa uns 150anys, el físic britànic 
William Grove va descobrir amb 
els seus experiments que apli-
cant hidrogen com a combustible 
i aire com a comburent a una sè-
rie d’electròdes separats per una 
membrana es produïa un corrent 
elèctric, com si fos una pila. Amb 
sèries paral·leles d’electròdes es 
pot formar el que s’anomena pila 

de combustible. Connectada a un 
inversor (anteriorment anomenat 
ondulador), aquesta pila pot gene-
rar els 240 volts de corrent altern 
que utilitzem a casa.

L’inconvenient de tot plegat és 
el preu, és clar. Una pila de com-
bustible d’1 kW val 8.000€ i consu-

meix 13 l/m, és a dir, calen uns 780 
litres d’hidrogen per obtenir 1 kW 
de potència. Per produir aquests 
780 litres necessitem 5,226 kW, que 
es poden aconseguir en les hores 
de més sol o de més vent. A més, 
l’electrolitzador val 25.880€.

En defi nitiva, per produir 1 kW 
per hora amb hidrogen hem de 
disposar d’un electrolitzador de 
25.880€ i d’una pila de 8.000€. 
Ens calen, doncs, com a mínim, 
33.880€.

Així doncs, l’hidrogen és certa-
ment tota una revolució, però avui 
en dia no és viable per un particu-
lar que vulgui tenir autosufi ciència 
energètica.

Un veí de Lluçars,
A.M.C

NOTA DE LA REDACCIÓ:

Encetem en aquesta edició la secció “Els lectors escriuen”, a través de la qual tothom que vulgui 
aportar algun escrit o article per a la revista pot fer-ho arribar mitjançant l’adreça electrònica:
lopasnou@hotmail.com, sempre sota la decisió de publicació de la direcció de la revista.

Cal Cabàs
Productes Artesans

Conserves naturals, artesanals
i casolanes

Melmelades naturals, artesanals

i Sense Sucre - diet

www.calcabas.com
(Boada - Lleida)
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La Fira de la Perdiu

El dia 11 de novembre es cele-
brava una de les festes més 

importants de Vilanova i tota la 
Coma de Meià, la Fira de Sant 
Martí, avui coneguda com la 

Fira de la Perdiu. Antigament 
en aquestes dates es comerci-
alitzaven una gran quantitat de 
productes del camp (cereals, 
nous, ametlles, llegums, mel, 
llana, porcs, aviram ...) i la gent 
comprava roba i calçat de cara 
l’hivern. Antigament el baró 
d’Argentera que posseïa terres i 
vassalls, aquesta data era el dia 
assenyalat per cobrar la quístia 
com a reconeixement de la seva 
senyoria.

 L’origen de la Fira de Sant Mar-
tí, cal cercar-lo l’any 1374 quan el 
rei Pere III el Cerimoniós conce-
dí als paers i prohoms de Vilano-
va que poguessin celebrar una 
fi ra el dia de Sant Martí, deu dies 
abans i deu dies després com 
ja ho feien a la que celebraven 
per Santa Llúcia. El rei concedí 
salvaguardar tots aquells que hi 
acudien amb els seus bens.

De tota manera el que més re-
nom  havia donat a la fi ra era el 
Mercat de les perdius. La gent 
de la vila i veïnat solien caçar a 
l’estiu, mentre segaven, perdiue-
tes de les llocades que voltaven 
pels sembrats. Les feien créixer, 
generalment la mainada, ca-
çant-los llagostes pels rostolls 
els matins a la fresca i així no 
saltaven tan. Als pobles de la 
Vall de Barcedana (Matassola-
na, Sant Martí, Sant Cristòfol i 
Sant Miquel), algunes dones cria-
ven aquestes perdius amb rama-
des,com pollets. Les acostumaven 
a treure a pasturar, i amb un senyal 
les feien tornar cap a casa a joquer. 
Aquesta feina sempre l’havia de fer 
la mateixa persona, fi ns i tot havia 
de portar el mateix vestit quan la 
feia, perquè els animalons la cone-
guessin i no fugissin d’una volada.  
La vigília de Sant Martí les  dones 

perdiuaires baixaven cap a Vila-
nova per l’Escala del Pas Nou amb 
les seves perdius engabiades, por-
tant-les a fi ra. La canalla els anava 
a rebre un tros lluny del poble. Al 
peu de la plaça de la Creu, tocant a 

la Font de Caps, hi ha el monument 
que Vilanova ha dedicat en record  
d’aquestes dones que amb el seu 
ofi ci tan exòtic han donat a conèi-
xer arreu la nostra vila. La Fira de 
les perdius es realitzava a la pla-
ça de Creu i pel camí de l’era del 
Duro, que havia estat el camí prin-
cipal abans de construir la carrete-
ra, i ja començava el dia 10 per la 
tarda. Acudien molts compradors 
de perdius, generalment caçadors 
que tenien vedats per poder-les-hi 
aviar. La perdiu més preuada era, 
i és, la perdiu roja; però sobretot 
es valoraven molt els perdigots que 
fossin bons cantaires ja que eren 
venuts com a reclams. A part de les 

perdius, també venien venedors de 
furons, els quals per identifi car-se i 
alhora passar desapercebuts, por-
taven un cinturó creuat al pit. 

La fi ra ocupava molts indrets de 
la vila on es mercadejaven altres 
productes: els venedors de porcs es 
situaven al carrer del Coll del Cas-
tell  i a l’actual carrer de les Esco-
les. Els que venien ametlles i nous 
es posaven al camí dels Estiradors. 
Els marxants feien les seves para-
des al portal d’Ajós. El nombre de 
persones que visitaven Vilanova 
aquests dies era molt gran, els mit-
jans de comunicació lents i preca-
ris, per això totes les cases del po-
ble tenien gent allotjada. 

Vista aèria de la Fira de la Perdiu del 2000.
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La revitalització de la Fira de Sant 
Martí. La Fira de la Perdiu

La Fira de Sant Martí, que tan 
renom i prestigi havia donat a Vi-
lanova, es va anar esllanguint en 
la dècada de 1950 i començament 
dels 60, sense arribar mai a desa-
parèixer del tot. Fou el 1968 quan 
l’Ajuntament de Vilanova, presidit 
pel batlle Josep Miranda, van deci-
dir revifar  de nou la Fira de Sant 
Martí i dins d’aquesta el MERCAT 

DE LA PERDIU, nom amb què es 
va promocionar durant molts anys.

El pressupost d’aquell primer 
any de represa i patrocini muni-
cipal fou de 60.000 mil pessetes, 
esmerçades sobretot en premis 
als expositors assistents, anuncis i 
articles a la premsa, emissions ra-
diofòniques, compra de les gàbies 
de mimbre per l’exposició, orques-
tra per amenitzar la festa, etc... La 
propaganda, que fou notable,  i els 
contactes amb criadors de perdius, 
van donar el resultat esperat, amb 
una bona assistència d’expositors 
amb més de 300 perdius i força  pú-
blic, tot i que el dia de Sant Martí es 
va escaure en dilluns. Fins i tot va 
pujar un equip de Televisió Espa-
nyola a fer-ne un reportatge que el 
van passar a nivell estatal el dia 14, 
quan només hi havia un sol canal 
de televisió. La represa fou espec-
tacular, ja que, a part de les pro-
pagandes, hem localitzat un parell 
d’articles a LA MAÑANA sobre el 
tema i un gran reportatge sobre Vi-
lanova a EL CORREO CATALÁN. 

El 1974 és el primer any que es 
va deixar de celebrar la Fira el dia 
de Sant Martí, passant defi nitiva-
ment  a fer-se el segon diumenge 
de novembre, aquest any el dia 10. 

A partir d’aleshores l’èxit d’exposi-
tors i de  públic està assegurat per 
poc que acompanyi el temps.

El 1984 va suposar una fi ta impor-
tant per Vilanova. A partir d’aquell 
any es va passar a denominar ofi -
cialment FIRA DE LA PERDIU, i 
va tenir com a convidat especial, la 
màxima autoritat de Catalunya, el 
president de la Generalitat  l’Hono-
rable Jordi Pujol.  Ell va inaugurar 
el monument erigit en record de la 
dona perdiuaira, obra de l’escul-
tor de Baldomar, Antoni Borrell. La 
vila va quedar col·lapsada de tanta 
gent i els diaris parlaven de més de 
5.000 visitants. De nou Vilanova es 
converteix per un dia en el centre 
comercial de la Coma de Meià i 

en el lloc de trobada de centenars 
de persones vingudes dels indrets 
més allunyats del país.

Com a mostra del que estem co-
mentant donem algunes dades de 
la FIRA DE LA PERDIU de l’any 

1996, que es va escaure en el diu-
menge 10 de novembre. L’afl uència 
de visitants ha estat molt gran i 
s’estima en unes 12.000 persones, 
que van omplir la vila tot el  matí 
fi ns passades  les dues del migdia. 
Van participar en el concurs 73 
expositors amb un total de 3.126 
perdius (2.975 de roges, 150 de mo-
runes i 1 exemplar de perdiu albi-
na). I la Fira continua... 

Ramon Bernaus i Santacreu

Fira de la Perdiu del 2011.

C. Església, 3
Santa Maria de Meià 25736
La Noguera - Lleida
T. 973 41 51 04
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PROGRAMA D’ACTES
FIRA DE LA PERDIU 2015

Diumenge dia 8 de novembre

9.00h  Obertura de la Fira
 Exposicions i venda de perdius i altres 

aus com faisans, guatlles, canaris...

10.00h  Un jurat presidit pel President de la 
Federació de Caça de Lleida, Sr. Jaume Teixidó,
valorarà les perdius exposades a la Fira per concedir els premis 
corresponents.

10.15 h  Arribada de les Autoritats a l’Ajuntament, signatura al llibre d’honor 
i seguidament visita a la Vila i el recinte fi ral. 

 Inaugurarà la fi ra el xef Sergi de Meià.

11.00h Exhibició de tir amb arc, al costat del recinte fi ral, organitzat pel 
“CLUB D’ARQUÉS DEL MONTSEC”, d’Artesa de Segre.

11.00h a 11:30h Demostració de com es fa un cap gros, a la zona de la  bàscula dins 
del recinte fi ral.

11:30h  Benvinguda i Inauguració dels capgrossos de les perdius de la vila, 
zona bàscula del recinte fi ral.

11:30h a 13:30h Taller de màscares de Perdiu, a la zona de la bàscula dins del recinte 
fi ral.

12:00 h.  Presentació del llibre: “La cuina dels bolets” a càrrec del xef Sergi de 
Meià a la sala del Bar Casal Municipal – El Sindicat.

 Tot seguit, presentació de la primera revista municipal “Lo Pas Nou”.

13.30h Lliurament de trofeus de l’exposició de perdius, al recinte fi ral.

14:00h  Dinar amb les Autoritats a la Sala d’Actes de l’Ajuntament.
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La nostra gent

ENTREVISTA A JOSEP BOIXADÓS BERTRAN (LO SERRA)

Ens trobem amb el Josep entorn 
de la taula de casa seva, cal Ser-

ra, una tarda de mitjans d’octubre, 
quan la tardor comença a embolca-
llar amb els seus colors daurats Vi-
lanova i la Coma de Meià. 

Lo Pas Nou: Per començar, 

explica’ns com et presentaries.

Josep Boixadós: Em dic Josep 
Boixadós Bertran. Vaig néixer a 
Vilanova de Meià el 4 de setembre 
de 1930, per tant he fet els 85 anys. 
Tinc una germana més jove, la
Lluïsa. 

Sóc un pagès que m’agrada 
conèixer les coses i sobre tot la his-
tòria. També sóc un apassionat pel 
nostre poble ja que sempre voldria 
que les coses es fessin i sortissin 
bé, per això he procurat col·labo-
rar en tot allò que he pogut, ja que 
si ha calgut he fet teatre, he recitat 
poesies, he cantat caramelles o he 
ballat sardanes.

P: Parla’ns de la teva infante-

sa.

R: Quan era petit, tot just sis 
anys i mig, va esclatar la Guerra. 
Vaig passar una temporada que 
no era conscient del que passava, 
vivíem evacuats per les cabanes i 
no ens preníem les coses massa se-
riosament. Després, tot va ser dife-
rent ja que havia començat a anar a 
estudi en català i després del 1939 
ja ho vam fer tot en castellà i així 
va continuar. La vida al poble era 
molt monòtona ja que no hi havia 

mitjans de comunicació i totes les 
activitats les fèiem aquí.

P: De petits, a què jugàveu?

R: Nosaltres jugàvem al futbol, 
al bèlit, al bater (ara en diuen beis-
bol), al saco (el frontó) i, sobretot 
a l’estiu, a buscar i esgarrar nius 
especialment de garses, ja que 
l’Ajuntament ens premiava per por-
tar-los els ous, doncs es considera-
ven uns ocells que feien molt mal. 
Ara han desaparegut. Quan ja érem 
més grandets, a l’estiu anàvem a 
banyar-nos al riu de l’Obac, on hi 
havia unes tolles molt grans on 
vam aprendre a nedar. A l’hivern, 

poques diversions teníem, i quan ja 
érem més grans, passàvem les tar-
des dels diumenges passejant per 
la carretera i després al ball.

P: Parla’ns de l’escola i el pri-

mer mestre que vas tenir.

R: La primera mestra que vaig te-
nir va ser abans de la Guerra quan 
tenia sis anys i va ser Donya Isabel, 
la germana del capellà, mossèn En-
ric. En aquella època els nens i les 
nenes anàvem tots junts, però tot 
just vaig aprendre a llegir ja que va 
esclatar la Guerra de seguida. En-
cara conservo el llibre de lectura 
en català que es diu “La pastoreta”. 

Josep Boixadós amb el poble i les oliveres al darrere.
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Després de 1939 tot va canviar, 
ens van separar i ens ho feien fer 
tot en castellà. Teníem l’Enciclo-
pèdia on en el mateix llibre sortien 
totes les assignatures que havíem 
d’estudiar: història, geografi a, llen-
gua, ciències naturals, matemàti-
ques,... I hi havia la de 1r, 2n i 3r 
grau. 

A Vilanova, abans de la Guerra 
hi havia hagut un mestre amb molt 
renom entre els que hi van estudi-
ar, el Sr. Arqués. En aquella època, 
l’enciclopèdia que feien servir era 
de Dalmau Carles. Després la van 
treure i va passar una colla d’anys 
que les enciclopèdies només eren 
per enaltir el nou règim polític. 
Recordo que ens van fer comprar 
un llibre d’història d’Espanya que 
es titulava “España es así”, però 
al cap de poc temps el van retirar 
perquè sembla que era massa avan-
çat. Més endavant, cap al 1942, van 
tornar a portar els llibres del Dal-
mau Carles.

P: A quina edat vas començar 

a treballar?

R: Vaig començar als 14 anys i 

tota la vida he fet de pagès i rama-
der. La il·lusió més gran que tenia 
era que hem deixessin llaurar i ho 
vaig començar a fer amb el parell 
de vaques. Com que les fi nques no 
eren massa grans, treballàvem la 
nostra terra i també anava a jornal.

A casa nostra sempre havia vist 
un parell de vaques de llet que 
per la Guerra ens les van prendre. 
Després en vam haver de comprar 
un parell per treballar la terra i al 
cap d’uns anys, en vam tornar a 
comprar per fer llet i vam comen-
çar a tenir vedells. Els vedells els 
engreixàvem per la carn i cap als 
anys seixanta els vaquers ens vam 
començar a organitzar i portaven 
la llet al Balcells de Guissona que 
feien llet en pols. Després aquesta 
fàbrica la va comprar el Castillo de 
Mollerussa i cada matí passava “el 
Lechero” amb el camió a buscar la 
llet per les vaqueries. Vaig tenir va-
ques de llet quasi fi ns que em vaig 
jubilar.

P: Què és allò que més t’agra-

da del teu ofi ci?

R: En general m’agrada molt 

l’agricultura, sobretot la feina ben 
feta. Especialment m’agraden els 
arbres, els “aulivers”, als que enca-
ra em dedico com una distracció.

P: A mesura que passava el 

temps, vas veure canvis en el 

teu ofi ci?

R: La Guerra va ser un gran trau-
ma per l’agricultura ja que abans 
estava força avançada. En acabar 
es va retrocedir de cop vint o tren-
ta anys i vam haver de tornar a fer 
servir mètodes que ja estaven obso-
lets. Per exemple, abans ja hi havia 
els adobs químics que de cop van 
desaparèixer i durant molts anys 
estaven racionats com el pa i l’oli.

P: El progrés també es va no-

tar en la maquinària?

R: I tant. Pensa que abans de la 
Guerra, de tractor a Vilanova no 
n’hi havia cap, però sí que ja hi ha-
via una màquina de batre. Després 
es va tornar a batre a potes i van 
haver de passar molts anys perquè 
n’hi tornés a haver. Els tractors i la 
maquinària no van tornar de nou 
i es van generalitzar, fi ns a fi nals 

Fira de la Perdiu del 1968. Josep Boixadós amb les autoritats al portal d’Ajòs.
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dels anys seixanta i principis dels 
setanta.

P: Per fer-nos una idea de 

l’evolució. Quin va ser el pri-

mer tractor de Vilanova?

R: El primer el va comprar una 
societat formada per quatre o cinc 
pagesos i tenien llogat un tracto-
rista. Com a particular, el primer 
va ser a cal Pubill, i això passava 
cap a fi nals dels anys cinquanta. 
Com que les fi nques eren petites, 
la gent es feia fer la feina a jornal 
amb aquests tractors. Després va 
començar a marxar la gent del po-
ble i, a poc a poc, els que tenien 
maquinària, van anar menant les 
terres del que havien marxat. Això 
va fer desaparèixer del tot els ani-
mals en les feines de pagès.

P: Parla’ns dels altres canvis 

que has vist al poble.

R: Per exemple, abans de la Guer-
ra hi havia tres botigues: cal Tarjo, 
ca la Rufi na o cal Claudio, situada 
als baixos de cal Castejón, però la 
més antiga i més important era cal 
Fidel, a la plaça. Aquestes botigues 
venien de tot, des d’unes sabates 
o espardenyes, el menjar, fi ns una 
aspirina. Més endavant també van 
matar “tocinos”. Pensa que sinó 

s’havia d’anar a Artesa a comprar 
i es necessitaven quatre hores per 
baixar i quatre per pujar. També hi 
havia cal Tatx, que era l’única bo-
tiga de roba, però que també eren 
sastres i confeccionaven camises. 
Hi havia dues barberies, una on 
avui hi ha la botiga de la Susanna 
i l’altra on hi ha el Pa.Net. 

Pel que fa a forns de pa, abans de 
la Guerra ja n’hi havia tres de par-
ticulars: el Peret del forn, prop de 
la font de Caps, l’altre al davant del 
“cuartel” on hi feia pa el Quimet 
del Peretet fi ns fa poc, i l’altre a ca 
l’Argerich. També hi havia hagut 
el fornet de cal Massanès que el 
feia anar el Pastisser de cal Guer-
ra. Més endarrere, hi havia hagut 
el Forn de d’alt, als baixos de cal 
Galán, on hi anaven moltes perso-
nes a coure el pa i no era ben bé 
comunal ja que el mantenien encès 
un forner diferent cada dia de la 
setmana. Aquest sistema de fer el 
pa ja s’havia perdut, però com mol-
tes coses, encara va tornar a fun-
cionar després de la Guerra i el for-
ner per cobrar-se la feina es queda-
va un de cada deu o dotze pans que 
feia. Normalment la gent anava als 
forns a buscar el pa, mínim mitja 
arroba i com que el venien a pes et 
posaven la torna.

P: I l’oci, com funcionava?

R: La diversió era molt limitada 
i es centrava sobretot en els diu-
menges i dies de festa. Al dematí 
s’anava a missa i a les tardes a ba-
llar al Sindicat. Abans de la Guer-
ra també s’havia fet ball a altres 
llocs com cal Lliberato o cal Cova, 
normalment la gent més d’esquer-
res; mentre que el Sindicat era el 
de les dretes. Després, només va 
quedar el Sindicat. Recordo que 
els diumenges el ball es feia amb 
un manubrio, amb què mentre un 
feia girar la maneta perquè sonés 
la cançó, els altres ballaven. No-
més disposaven de quatre o cinc 
peces (un tango, un pas doble, un 
pericón...) que s’anaven repetint i 
canviant.

A Vilanova el jovent estava or-
ganitzat i formaven “La Sociedad 
Recreativa la Unión Vilanovense”. 
Nomenaven una junta que s’encar-
regaven des d’organitzar els balls 
dels diumenges i les altres festes 
de l’any, fi ns a llogar els músics 
per la Festa Major i Santes Creus. 
Per tenir diners, es cobraven les ta-
lles. Quan van poder, van comprar
una gramola de segona mà i els 
diumenges ja ballàvem tocant dis-
cos de 75 revolucions. Per Santes 
Creus i la Festa Major es llogava 

Ballant sardanes a la Plaça. Festa Major 2010.
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una orquestra, però per les festes 
no tan assenyalades, com la Pu-
ríssima, Nadal, Pasqua..., contrac-
taven un acordionista que feia les 
sessions de ball. 

Com que al poble hi havia molta 
gent i molt jovent que pagàvem la 
talla (uns 30 o 40), ens divertíem 
molt. Aquells que no eren balla-
dors, només pagaven mitja talla, 
mentre que els altres la pagàvem 
sencera. Hi havia una talla fi xa, un 
duro cada mes, però per les festes 
majors que es llogava una bona 
orquestra, es sortejaven toies, es 
passaven el Llevants o es cobraven 
entrades als forasters, es feia una 
talla o repartiment especial per co-
brir despeses.

P: Com celebràveu les festes 

més assenyalades?

R: En primer lloc us puc dir que 
la Fira de la Perdiu jo la vaig veure 
morir i sóc l’únic protagonista viu, 
ja que estava a l’Ajuntament quan 
la vam tornar a reanimar i posar de 
nou en marxa. Era alcalde el Mi-
randa de Santa Maria i la idea va 
sortir del secretari, el Sr. Boronat. 
El secretari i el Cunyeró, l’agutzil, 
amb el Seat Sis-cents anaven pels 
pobles de la Vall i les masies dema-
nant a la gent que portessin per-
dius a la fi ra que els donarien 25 
pessetes per cadascuna. Al fi nal, 
passava el veterinari, comptaven 
les perdius i després la gent anava 
a l’Ajuntament a cobrar. Era l’any 
1968, la Fira se’n deia de Sant Mar-
tí i se celebrava l’11 de novembre. 

Havia decaigut molt i del meu re-
cord només pujaven un parell de 
marxants, un ferreter i es merca-
dejaven els porcells. Les perdius 
les baixaven unes dones de la Vall, 
que arribaven la vigília i tota la ca-
nalla les anàvem a rebre. Aquest 
mercat es feia el dia 10 a la Creu 
i es mercadejaven perdigots per a 
reclam i les compraven per caçar 
a l’aguait. Les perdius que no es ve-
nien d’aquesta manera les compra-
ven l’endemà els arramassadors, 
per aviar-les en vedats privats. Re-
cordo que venia un representant 
del banquer March de Mallorca a 
comprar-ne. A les llibretes d’anar a 
estudi guardava les redaccions que 
ens feien fer sobre la Fira.

P: Com se celebrava Santes 

Creus?

R: Se celebrava sempre el dia 3 
de maig. Pujàvem a Meià a peu i 
amb animals, molts pocs amb cot-
xe. Se sortia de l’església en pro-
cessó fi ns al Coll del Castell i quan 
s’arribava a dalt a Meià es reprenia 
la processó a l’altura del castell 
fi ns arribar a l’ermita. Es beneïa el 
terme, es feia una solemne missa 
cantada amb l’orquestra i després 
molts es quedaven a dinar. Els de 
la fonda feien el dinar pels músics 
i les autoritats a la taula de l’Ajun-
tament i, en acabat de dinar es feia 
ball. Però la festa de veritat con-
tinuava a Vilanova amb sessions 
de ball de tarda i nit. Aleshores, a 
la festa, només hi participàvem la 
gent del poble.

P: Ja es feien sardanes?

R: Les sardanes va ser una cosa 
més recent que van impulsar entre 
el jovent les germanes Maria i Rosa 
March Bernaus, que eren mestres, 
cap a l’any 1944 o 1945. Jo vaig 
ser un dels més perseverants en 
organitzar ballades i el 1953, quan 
vaig tornar de la mili, vaig apren-
dre a comptar-ne els passos. Vam 
començar a ballar sardanes cada 
diumenge a la plaça en sortir de 
missa amb la gramola del jovent. 
Tocades amb l’orquestra, només 
se’n feia a la plaça en sortir de mis-
sa els dies de la Festa Major. Les 
sardanes a Meià van aparèixer bas-
tant més tard.

P: Quan es feien les carame-

lles?

R: Es feien el dissabte i el diu-
menge de la primera Pasqua i ens 
les assajava el vicari, mossèn Joan 
Escales, que sabia molt de música.

P: Parla’ns de la Festa Major.

R: Abans sempre es celebrava 
el dia 14 de setembre, la festa del 
Sant Crist, però ara s’ha hagut de 
traspassar a dissabte i diumenge, 
perquè la gent no treballa i sobre 
tot pels que venen de fora. Abans 
la festa només la fèiem la gent del 
poble. Havia sentit a dir que antiga-
ment se celebrava el 6 d’agost, dia 
de Sant Salvador, el patró de Vila-
nova, i l’havien passat el setembre 
perquè no hi havia tanta feina. 

Llogàvem una bona orquestra la 
vigília, dia 13 i els dos dies de la 
festa, el 14 i el 15. Tots esperàvem 
aquest dia per estrenar el “traje” i 
sobre tot per ballar. Els anys que 
arreplegàvem més diners, contrac-
tàvem l’orquestra per un tercer 
dia, si aquest s’esqueia en diumen-
ge. Normalment l’orquestra can-
tava la missa, feia les ballades de 
sardanes a la plaça, passaven els 
Llevants de taula, encara feien un 
concert i després dues sessions de 
ball cada dia. 

Una activitat que mai faltava a 
la Festa Major era el partit de fut-
bol entre un equip de Vilanova i un 
d’algun poble veí.

P: Quines coses tradicionals 

s’han perdut que creus que es 

podrien recuperar?

Cuidant les oliveres.
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Una de les seves afi cions és consultar coses per internet.

R: Per exemple les caramelles. 
També s’ha perdut el Carnaval en 
què l’orquestra del poble sempre 
tocava “el Ball Pla de Vilanova”.

 
P: Hi havia hagut orquestra a 

Vilanova?

R: Abans de la Guerra hi va haver 
els Nois del Montsec i algun altre 
conjunt musical anterior. I entre 
els músics hi havia els Piñero, pare 
i fi ll, el Bep del Ventut, el Miquelet 
del Tres-cents i altres. El Bep del 
Ventut ensenyava solfa als joves 
com el Ramonet del Tòrrec, el Ma-
riano de cal Cosses i l’Enriquet del 
Mitxeu. Després de la Guerra es va 
tornar a organitzar un altre conjunt 
musical, l’Orquestra Dòries, en què 
el Modesto de cal Pissè tocava la 
bateria i el Pere del Piula era el vo-
calista.

P: Com va ser que vas col·la-

borar amb el jovent en recupe-

rar la memòria històrica de la 

Guerra?

R: Sabíem que al serrat de Co-
madugla els nacionals van assetjar 
una trinxera de soldats republicans 
quan la retirada i després de vèn-
cer-los els van afusellar tots vint-i-
dos allí mateix i després la gent del 
poble els van enterrar a la mateixa 
trinxera. Sempre portava de cap 
deixar constància d’aquest fet i que 
no se’n perdés la memòria. Gràcies 
a la col·laboració del Paco de l’Hos-
taler i sobretot del Vicentet que hi 
era a enterrar-los, vam localitzar la 
fossa comuna a la mateixa trinxe-
ra i vam aixecar un memorial amb 
l’ajut del jovent, als que agraeixo 
molt el seu interès i la seva col·la-
boració.

P: Quines són les teves afi -

cions a part de les sardanes?

R: Sempre m’ha agradat molt ba-
llar.

P: Com és que t’agrada tant 

internet?

R: Perquè m’agrada saber coses 
i tinc curiositat per tot. L’ordina-
dor no el sé fer anar gaire i en vaig 
aprendre de forma autodidacta. 
Miro les notícies, com he de fer un 
plat cuinat, a vegades escolto músi-
ca o miro un partit de futbol. Tinc 
Facebook i correu electrònic. 

Per acabar contesta’ns aques-

tes preguntes fi nals.

P: Quina festa de Vilanova mai 

no et perdries?

R: La Festa Major.

P: Quina és la teva sardana 

preferida?

R: “La nit de prometatge”.

P: Quin és el teu lloc preferit 

de Vilanova?

R: Tot el poble en conjunt.

P: Recomana’ns un llibre.

R: “La història de Saint Michel”, 
d’Axel Munte.

P: Quin és el gran repte que té 

Vilanova?

R: Que la gent tots anem a l’una. 

 En acabar la llarga i interessant 
conversa, anem a fer algunes foto-
grafi es a la seva planta d’oliveres 
de l’era. Mentre, el sol es pon i la pe-
nombra del capvespre va cobrint Vi-
lanova i tota la coma. Gràcies Josep 
per les explicacions i la conversa tan 
interessant. 

Text: Anna Audet

i Ramon Bernaus

Fotos: Anna Audet

QUEVIURES SUSANA
Elaboració pròpia

Venda directa al consumidor

Plaça Major, 8 - Tel. 665 682 221 - Vilanova de Meià
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Esports

LO XAMAN, QUATRE ERMITES, QUATRE REFUGIS

Voldria aprofi tar aquestes línies, 
per agrair d’una forma molt 

personal, a la persona creadora 
d’aquest projecte tant bonic pels 
amants de la muntanya, el Sr. Joan 
García Ruiz, potser més conegut 
pel Joan del Panet. El Joan ha estat 
el mentó, el treballador, artista de 
la creació d’aquesta ruta pel Mont-
sec de Meià i per la serra de Sant 
Mamet, havent-hi perdut segura-
ment un munt d’hores de dedicació 
per poder-la dur a bon port.

El 6 desembre del 2014 es va fer 
la presentació d’aquesta ruta per 
bells indrets i paratges, i a la vega-
da, importants del nostre territori 
més proper. Seguir-la és una forma 
interessant i magnífi ca que permet 
gaudir dels racons més inhòspits 
d’aquesta serra que tenim al costat, 
passant per Ermita de Meià, Hos-
tal Roig, Ermita del Sant del Bosc, 

Església de Rúbies, refugi de Sant 
Mamet…, amb un total de 50km 
de distància, amb un desnivell 
prou important, pujant la serra del 
Montsec dues vegades, per cara 
sud i cara nord després, i fi nalment 
pujada a Sant Mamet. Però no vol-
dria allargar-me en totes les coses 
tècniques de la mateixa, per a més 
informació al casal o bé a l’ ajunta-
ment poden informar als possibles 
interessats en voler-la fer… 

Fins ara, una quarantena de par-
ticipants, entre caminadors i cor-
redors, ja han realitzat aquest ruta 
i pel moment el temps més ràpid 
en aconseguir-la han estat dues 
persones que l’han pogut aconse-
guir en 9:51min, déu ni do…. Al 
fi nalitzar la ruta, prèvia inscripció 
on es dóna el butlletí per segellar 
als refugis de les ermites, es dona 
una samarreta commemorativa de 

la mateixa, i en funció del temps 
empleat en fer-la, és d’un color o 
un altre…

Color:
Excursionista taronja
Cursa + 12h taronja
Cursa 10-12h vermell
Cursa 8-10h blau
Cursa -8h groc

A la gent que li agradi caminar 
per la muntanya, us recomano 
que la feu, gaudiu i en xerreu amb 
amics interessats en poder-la fer…

Un cop més voldria agrair al Joan 
García Ruiz, tota la feinada que ha 
estat aconseguir aquesta fantàstica 
ruta pels voltants de casa nostra..

Gràcies, amic…

David Berral

CASA DE COLÒNIES
Santa Maria
de Meià

Raó: Mn. Jordi Profi tósRaó: Mn. Jordi Profi tós
C/ Ramon i Cajal, 5 - 25600 BalaguerC/ Ramon i Cajal, 5 - 25600 Balaguer
Tel. 973 44 53 42 / 656 54 68 97 - jprofi tos@yahoo.esTel. 973 44 53 42 / 656 54 68 97 - jprofi tos@yahoo.es
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CURSA PERSEGUINT LA PERDIU 2015

El dissabte 12 de setembre va te-
nir lloc, a Vilanova de Meià, la 

4a edició de la cursa de muntanya 
“Perseguint la Perdiu”.

140 persones (76 corredors/eres 
i 53 caminadors/eres) fan assistir a 
aquest esdeveniment esportiu que, 
des de l’any 2011, es duu a terme 
coincidint amb la Festa Major del 
poble.

En aquesta edició, un pèl diferent 
als anteriors, el recorregut es modi-
fi cava per donar lloc a una cursa de 
9,7 km i 480 metres positius, més 

dura i tècnica que les edicions ante-
riors (assolint el punt geodèsic del 
Cogulló, a 1003m d’alçada). Així, es 
feia notar aquest canvi en el temps 
del primer corredor en travessar la 
línia d’arribada, Francesc Marsol 
(C.A Les Tortugues), guanyador de 
les dues passades edicions, havent 
d’invertir 4 minuts més, en compa-
ració al 2014, per completar el re-
corregut. Darrere seu, arribava Jo-
sep Luz (Meià Runners) a, tan sols, 
17 segons de diferència. Però, com 
no, Xavier Solsona, del CUDOS, 

completava el podi, deixant de 
marge un sol minut de diferència 
de Marsol. Cal dir que, la lluita per 
les 5 primeres posicions, van estar 
molt disputades

Per la part femenina, Mel Martín, 
veïna de Vilanova de Meià, feia val-
dre el seu coneixement del terreny 
i el seu bon estat de forma, arri-
bant amb un magnífi c temps d’1h 
5minuts, entrant entre els trenta 
primers de la general. Zulema Mar-
tí, no es quedava enrere i entrava 
amb 1:08:59 i entre els 40 primers. 

Vista general de la sortida.

Equip Meia Runners. General masculina.
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EL SINDICAT

Per completar el podi, arribava 
l’Alba Blanch, amb 1h 18 minuts, 
fent-nos veure que, també, està 
amb un gran estat de forma!

La caminada, per la seva banda, 
va començar una hora abans de la 
cursa. L’ambient que hi havia era 
magnífi c i la gent estava impacient 
per sortir. El mal temps que havien 
pronosticat, feia dubtar a algun i 
alguna de si dur més roba o menys, 
però, fi nalment, la pluja no va apa-
rèixer.

Així, doncs, l’edició d’aquest 
2015 va transcórrer amb total nor-
malitat i, és més, sense cap entre-
banc ni contratemps. Corredors, 
corredores, caminadors i camina-
dores van quedar molt contents 
del nou recorregut i de l’ambient, 
fet que, per nosaltres, com a orga-
nitzadors, és un plaer molt gran. 

Per últim, no vull deixar-me la 
cursa infantil, en la que varen par-
ticipar més de 20 nens i nenes, mo-

guts per les ganes de tastar el que 
senten els grans. Fins i tot, vam po-
der veure detalls d’algun i alguna 
que altra futur/a atleta.

Moltes gràcies a tots els col·la-
boradors/es, l’Ajuntament de Vila-

nova de Meià i patrocinadors que, 
any rere any, feu possible aquesta 
cursa i caminada. 

Text: Ivan Balagueró 
Fotos: Iolanda Masanés

Podi femení.Podi femení.

Podi júnior.

C/ La Font, 8  -  973 415 046  -  Vilanova de Meià

BAR - RESTAURANT
CASAL MUNICIPAL
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L’Almanac del Montsec de Meià

COSTUMARI DE TARDOR 2015

NOVEMBRE:

Mes de 30 dies. Som en plena tardor, els dies s’es-
curcen i comença a refrescar el temps. El dia 1 el sol, 
surt a les 6 h. 22 m. i es pon a les 4 h. 47 m.

El dia 30 el sol surt a les 6 h. 56 m. i es pon a les 4 
h. 23 m.

Una de les feines que comencen al novembre és la 
collita de les olives, tan important antigament i que 
avui es fa bastant menys perquè queden poques olive-
res al nostre municipi. Hom creia que era aquest mes 
el més indicat per a caçar els animals de pell estima-
da com les fegines, mosquetes, esquirols, guineus i 
teixons. Aquests animals s’havien de caçar amb pa-
rany o amb llaç, ja que si es mataven a escopetades 
la pell es foradava amb els perdigons i no tenia valor. 
A més s’havien de caçar en lluna plena perquè el pel 
no caigués.

L’olivera plantada per Sant Martí,

és la que fa l’oli més fi .

Quan la lluna està en rodó,

caça la fegina, la guineu i el teixó.

Dia 1: Festa de Tots Sants

Dia 8: Fira de la Perdiu a Vilanova. Antiga-
ment es celebrava el dia 11, i es coneixia com la Fira 
de Sant Martí. 

Dia 22: Santa Cecília. És la patrona dels músics. 
També era invocada contra els mals donats i els em-
bruixaments i contra tota mena de malures donades 
pel diable i per les bruixes. En alguns temples on es 
venerava aquesta santa, acudien el dia d’avui corrues 
de neuròtics i també els que practicaven la devoció 
de treure els diables del cos. Al terme de Fabregada, 
queden restes d’una primitiva església romànica de-
dicada a aquesta santa.

DESEMBRE:

Mes de 31 dies. Els dies s’escurcen i el fred apreta 
de veritat, el 21 és el solstici d’hivern, el dia més 
curt de l’any: comença l’hivern.

El dia 1 el sol surt a les 6 h 57 m, i es pon a les 4 h 
23 m. 

El dia 31 el sol surt a les 7 h 17 minuts, i es pon a 
les 4 h 32 m. 

Pel desembre es produïa una de les festes famili-
ars més importants i cabdals dins el calendari del pa-
gès: la matança del porc, que era qualifi cada com 
una de les tres alegries de l’home. Hom creu que el 
porc va ser el primer animal que l’home utilitzà com 
a aliment, i d’aquí ve la cerimònia i el ritual que ro-
dejava la mort d’aquest mamífer als pobles de pagès. 

Ditxós mes, que entra amb llardons

i surt amb torrons.

Dia 8: La Puríssima Concepció de Maria.

Dia 13: Santa Llúcia.

Dia 25: Nativitat de Nostre Senyor. En el di-
nar d’avui mai no hi pot faltar el gall. Aquest costum 
prové dels antics usos cavallerescos i fou introduït a 
casa nostra pels comtes d’Urgell, que el van adoptar 
de la noblesa provençal. Aquest vell costum es va es-
tendre de la noblesa a les gents plebees i ha arribat 
ben viu entre nosaltres: 

Per Nadal,

ric i pobre menja gall.

Dia 26: Sant Esteve.

Nota: Totes les hores indicades són de Temps Universal, seguint 
el fus horari del meridià de Greenwich. Per això s’ha d’afegir una 
hora perquè es correspongui amb l’horari ofi cial.

Ramon Bernaus i Santacreu

PARC RECREATIUPARC RECREATIU
VILANOVA DE MEIÀVILANOVA DE MEIÀ

PiscinaPiscina
Pista poliesportivaPista poliesportiva
BarBar

C/ Piscines, s/n - Vilanova de Meià - Tel. 973 41 51 99C/ Piscines, s/n - Vilanova de Meià - Tel. 973 41 51 99
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Imatges per recordar

Imatge de la Fira de la Perdiu de 1968, l’any que es va tornar a recuperar. La Fira només arribava fi ns a ca l’Hostaler i hi havia molts pocs 
fi raires: la parada de roba del Marxantet d’Artesa, les gàbies de les perdius al peu de les parets de la fusteria i, en primer terme, una parada 
de torrons d’Agramunt. És fàcil reconèixer la gent, ja que la majoria eren de Vilanova i dels pobles veïns.

Aquest mes dediquem les “imatges per recordar” a la Fira de Sant Martí de Vilanova. Aquesta és una fotografi a anterior al 1922 quan encara 
no s’havia construït la carretera del Pas Nou i una part de la fi ra se celebrava, amb molt èxit d’assistents, al bancal dels Estiradors.
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Entreteniments

DINS DE CADA MOT, QUANTA GENT QUE HI VIU! 
HISTÒRIA DE LES PARAULES

A la babalà

Fer les coses a la babalà és fer-les de qualsevol manera, 
irrefl exivament. És una expressió molt antiga de la llengua àrab que 
sona de la mateixa manera que la seva font alà báb Al·lah que signifi ca 
“a la mà de Déu”. Sembla que era l’expressió amb què els ciutadans 
acomiadaven els pidolaires que passaven per les cases i carrers de 
pobles i ciutats demanant caritat, com dient-los que Al·là, el Déu 
provident, tingués cura d’ells, ja que les persones a qui demanaven no 
els donarien pas gran cosa... Una expressió semblant al “Vaya usted 
con Dios” castellà. 

Alarma

Moltes exclamacions han passat a ser paraules corrents del nostre 
llenguatge. Per exemple: “Amb Déu siau!” es converteix en adéu; 
“Anuncià l’àngel a Maria”... és converteix en Àngela, per dir que sí, 
que s’està d’acord amb alguna afi rmació. “A l’arma!” era el crit amb 
què les autoritats militars feien formar els soldats per a un atac contra 
l’enemic. D’aquest crit es va passar al verb alarmar i després al nom 
alarma i a l’adjectiu alarmant.

per Jordi Esteban

T’HO DIC I T’HO AMAGO!

Cua blanca,
cos lluent.
Va de pressa...
i sembla lent!

MOTS AMAGATS

(L’avió al cel) (Clar i net
  Clarinet)

LLUMINÓS

I  POLIT

Solucions:
T’ho dic i t’ho amago:

Mots amagats:
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L’Ajuntament informa

CARTIPÀS MUNICIPAL 

Regidories:

Xavier Terré Boliart Alcaldia, Governació
Jacinto Sala Batalla 1r tinent d’alcalde, Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient
Ramon Vila Rica 2n tinent d’alcalde, hisenda, dipositaria, urbanisme i obres
David Berral Cultura i Esports
Ivan Balagueró Joventut i Festes
David Vilana Ariaca Sanitat i Benestar social
Ramon Sala Novau Comerç, turisme i ensenyament

Representants als òrgans col·legiats:

Ramon Sala Novau al Consell Escolar; Jacinto Sala Batalla al Parc Recreatiu i Xavier Terré 
Boliart al Casal Municipal.

PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’ANY 2015

Pressupost de Despeses Pressupost d’Ingressos

Capítol Concepte Import Concepte Import

I Despeses de Personal 83.200,00 € Impostos Directes 101.000,00 €

II Despeses en Béns 
Corrents i Serveis

232.770,00 €
Impostos Indirectes

15.00,00 €

III Despeses Financeres 7.500,00 € Taxes i altres ingressos 63.150,00 €

IV Transferències Corrents 7.904,64 € Transferències Corrents 171.160,16 €

V Fons de contingència 5.000,00 € Ingressos Patrimonials 14.000,00 €

VI Inversions Reals 29.714,99 €

VII Transferències de Capital 28.488,75 €

IX Passius Financers 18.709,28 €

TOTAL 384.798,91 € TOTAL 384.798,91 €

RESUM ACORDS DELS ÚLTIMS TRES MESOS

Mes de juny

- Aprovar el calendari de festes laborals per a l’any 
2016.

- Aprovar declarar com a residu sòlid el vehicle mo-
del Peugeot 205 matrícula B1763NT.

- Aprovar declarar com a residu sòlid el vehicle mo-
del Citroën Saxo matrícula 1529BJJ.

- Aprovar ajut al monitoratge escolar curs 2015/16.
- Aprovar un ajut econòmic per la setmana cultural 

a Gàrzola per import de 500 €.
- Aprovar un ajut econòmic per concert de la Cova 

Negra per import de 300 €.
- Aprovar import pagament únic de 300 € a l’any per 

a ajuts a totes les associacions del municipi.
- Aprovar una declaració institucional contra la 

LOMCE.

Mes de juliol

- Aprovar la ratifi cació a la modifi cació estatuària 
de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat

- Aprovar autoritzar la realització d’un pedrís de pe-
dra al C/ Teixidors.

- Aprovar llogar cabines sanitàries per a la Festa 
Major de Vilanova del mes de Setembre.

- Aprovar una aportació econòmica anual a Òm-

nium Cultural per import de 100 €.

Mes d’agost

- Aprovar els estatuts i el reglament intern de l’Asso-
ciació Geoparc Conca de Tremp-Montsec.

- Aprovar adjudicació dels contractes de les escoles 
de Gàrzola i les de Lluçars.

- Aprovar sorteig de la mesa electoral per a les elec-
cions al Parlament de Catalunya 2015.

SUBVENCIONS

La Diputació de Lleida ha concedit una subvenció 
per a l’acabament del local del Centre d’Interpretació 
del Montsec de Meià amb una subvenció de 12.000€ 
sobre un pressupost per realització de l’actuació de 
16.251,02 €.

La Diputació de Lleida ha concedit una subvenció 
de 1.600 € per a la realització de la Fira de la Perdiu 
any 2015.

La Diputació de Lleida ha concedit una subvenció 
per a la contractació de dos socorristes pel servei de 
salvament i socorrisme de les piscines municipals 
temporada 2015, amb una subvenció de 7.500 € sobre 
un pressupost de 8.624,45 €.
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