
Publicació del municipi de Vilanova de Meià Número 8 • Tercer trimestre 2017 • Preu 1€





Núm. 8 - Tercer trimestre 2017   •   3

Editorial i Manifest

Crèdits

Sumari

Alcalde: Xavier Terré. Redactors: Ramon Bernaus, Teresa Bonillo, Francesc Cardona 

Fonoll, Eloi Gabaldón, Alfons March, Iolanda Masanés, Rosa Roca. Col·laboradors: Josep 

Argerich,  Ivan Balagueró, Joana Bernaus, Alba Bertran, Artur Boria, Maria Brescó, Lourdes 

Cirera, Mar Eroles, Jordi Esteban, Marga Ferretjans, Cisco García, Bartomeu Jové, Mireia 

Luz, Sergi de Meià, Josep Antoni Novau, Juan de Dios Pérez, Montse Puig, Eva Sala, Pere 

Sala, Ferran Sánchez, Anna Sellart, Manel Torres, Elisabet Urbano, Mercè Vila. Cartell Fira 

de la Perdiu: Cisco García.

Edita: Ajuntament de Vilanova de Meià. D L L 1564-2015.

Imprimeix: Impremta Barnola - Guissona. Capçalera: Cisco García Sánchez

Comunicat del Consell de Redacció de LO PAS 
NOU, sobre la jornada de l’1 d’ Octubre

Davant els greus esdeveniments produïts l’1 d’octu-
bre a Catalunya contra persones de totes les edats i 
condicions i que defensaven de forma pacífi ca el seu 
dret a votar, el Consell de Redacció de LO PAS NOU, 
des del màxim respecte a la pluralitat dels seus amics i 
lectors, condemna enèrgicament qualsevol tipus de vio-
lència contra la societat civil, així com aquelles accions 
encaminades a privar a la ciutadania del dret d’expres-
sar-se lliurement.

Aquest Consell de Redacció rebutja frontalment les 
càrregues produïdes davant una mobilització pacífi ca 
que en cap cas pot reprimir-se mitjançant l’ús de la vi-
olència física. Per això, demana a tots els poders pú-
blics i polítics que depurin les responsabilitats adients 
davant aquestes actuacions i que prenguin les mesures 
pertinents perquè mai més torni a succeir un fet similar.

Des del Consell de Redacció,  també donem el nostre 
suport als centenars d’afectats que van resultar ferits el 
passat diumenge per defensar de forma pacífi ca la seva 
voluntat democràtica. 

El Consell de Redacció
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EL REFERÈNDUM D‘AUTODETERMINACIÓ DE CATALUNYA (1 D’OCTUBRE DE 2017)
AL MUNICIPI DE VILANOVA DE MEIÀ

Els antecedents recents
El dia 6 de setembre el Parla-

ment de Catalunya va aprovar per 
majoria absoluta la Llei del Refe-
rèndum d’Autodeterminació de 
Catalunya, que donava cobertura 
legal catalana a l’exercici demo-
cràtic de l’autodeterminació, i tot 
seguit el President de la Genera-
litat i tot el Govern van signar la 
convocatòria del referèndum pel 
dia 1 d’octubre. A partir d’aquest 
moment el govern de Mariano Ra-
joy es van adonar astorats que la 
cosa anava de veres i se’ls van en-
cendre tots els llums d’alarma en 
comprovar que se’ls trencava la 
seva sagrada unitat nacional, de 
potser cinc-cent o mil anys d’anti-
guitat, depenent de la interpreta-
ció del tertulià de torn. 

Aquella unitat en la igualtat i el 
respecte mutu que la majoria del 
catalans volia i que durant una co-
lla d’anys amb el nou Estatut de 
2006, ara  retallat, semblava que 
s’hauria pogut aconseguir. Aquella 
retallada va provocar que el Pro-
cés català es posés en marxa. Tot 
aquest temps des de la Moncloa 
no van moure ni un sol dit per tro-
bar una solució política pactada al 
confl icte, solució que la majoria de 
gent hauria acceptat. Els polítics 
els elegim per fer política a cara 
descoberta i no per amagar-se dar-
rere dels fi scals i tribunals si no els 
agraden les propostes democràti-
ques de tot un poble. 

La llei del Referèndum i la llei 
de Transitorietat, si sortia SI al 
referèndum, van ser immediata-
ment portades al Tribunal Cons-
titucional i suspeses. El govern 
de Madrid va activar els fi scals, el 
Tribunal Constitucional, el Tribu-
nal Suprem, el Tribunal de Cuen-
tas i l’Audiència de Catalunya 
que, al seu dictat i com una sola 
institució, ben coordinats amb el 
govern, van començar a presen-
tar querelles conta la presidenta 
del nostre Parlament i la Mesa del 
Parlament, imputacions contra 

més de set-cents alcaldes que es 
pronunciaven a favor del referèn-
dum i permetrien votar al seu mu-
nicipi, reactivacions de multes mi-
lionàries contra els organitzadors 
del 9N... i en general perseguien 
qualsevol cosa relacionada amb el 
referèndum i amb la lliure expres-
sió democràtica dels ciutadans de 
Catalunya. La segona quinzena de 
setembre van començar a enviar a 
Catalunya fi ns a deu mil guàrdies 
civils i policies, allotjats en dos 
creuers (Barcelona i Tarragona) 
i en hotels de tot el territori, una 
“ocupació militar” en tota regla, 
amb l’única missió de perseguir i 
avortar qualsevol actuació del go-
vern català i de les autoritats del 
país relacionada amb el referèn-
dum de l’1 d’octubre. Vam viure 
amb preocupació, però amb certa 
ironia, l’entrada de la guàrdia civil 
sense respectar els mínims drets 
de les persones, a impremtes, 
magatzems, vehicles particulars, 
sortint amb a trofeus com les pe-
rilloses caixes amb paperetes per 
votar o simples cartells de propa-
ganda electoral. El dimecres 20 
de setembre va començar la caça 
major, els agents entren al Depar-

tament d’Economia, al de Treball 
i Afers Socials, al de Governació 
i al d’Exteriors, a l’Administració 
Oberta de Catalunya, a la secreta-
ria d’Hisenda, a la Direcció Gene-
ral de Patrimoni i al CTTI. Mentre 
que el govern de Madrid interve-
nia les fi nances de la Generalitat, 
la Guàrdia Civil fa 15 detencions. 
Barcelona s’omple de concentra-
cions pacífi ques de protesta ciuta-
dana per aquestes actuacions tan 
desmesurades, que bàsicament vo-
lien fer por a la població i d’aques-
ta manera aturar la celebració del 
referèndum. Van entrar impune-
ment a tot arreu, van trobar de tot, 
però no van poder trobar el tresor 
més preuat per una votació demo-
cràtica: les urnes. A més, des de 
les televisions i els diaris, el presi-
dent del govern de Madrid i tots el 
seus portantveus, no es cansaven 
de repetir que de cap manera per-
metrien la celebració del referèn-
dum. Tot aquest desplegament no 
presagiava res de bo.

El dia del Referèndum
Va arribar el diumenge 1 d’oc-

tubre i al municipi de Vilanova de 
Meià, com a tot el país, la gent de 

Veïns exercint el seu dret a vot.

Notícies del municipi
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forma espontània es va organitzar 
per evitar que vinguessin a precin-
tar el col·legi electoral i tot el dia, 
de manera exemplar, van vetllar 
perquè tothom pogués exercir allò 
més preuat i, segons alguns més 
perillós de la democràcia: votar  
lliurement. 

Abans de les 6 de la matinada 
una quantitat molt notable de jo-
vent i altres persones de totes les 
edats van començar la vigilància 
de la Sala d’Actes de l’Ajuntament, 

seu del col·legi electoral. Amb 
tractors i cotxes van obstaculitzar 
les entrades a la vila closa (portal 
d’Ajós, portal de Ratera, la font de 
Caps i la Costa Codina), perquè no 
es pogués accedir amb vehicles al 
lloc de les votacions, per si venia 
la guàrdia civil. Van arribar puntu-
alment a les 8 del matí l’urna, les 
paperetes i la documentació que 
havia de permetre posar en mar-
xa la jornada electoral amb totes 
les garanties legals i, sense cap 

novetat, es va constituir la mesa 
electoral. Desenes de persones de 
tots els pobles del municipi s’aple-
gaven davant de la porta abans de 
començar les votacions. Una pare-
lla de mossos d’esquadra, vetlla-
ven des de la Plaça de la Creu per-
què no hi hagués cap problema. 
No n’hi va haver cap ni un. Per fer 
més passadora l’estona es va orga-
nitzar un esmorzar popular amb 
coca i xocolata. A les 9 en punt 
van començar les votacions: joves 
i grans, homes i dones de totes les 
edats i de tots els nostres pobles, 
entraven il·lusionats a votar a cor-
rua feta i molts volien immortalit-
zar aquell històric moment amb la 
típica foto dipositant la papereta 
a l’urna. La votació va transcórrer 
fi ns a les onze tocades amb tota 
normalitat i amb una participació 
mai vista, malgrat els entrebancs 
informàtics provocats pels boico-
tejadors ofi cials que bloquejaven 
el programa que permetia el vot 
amb cens universal, on els elec-
tors podien votar en qualsevol 
mesa i així esquivar els infi nits 
impediments governamentals. El 
mateix president de la Generalitat 
va haver d’anar a votar al poble del 

Tractors obstaculitzant els carrers.

Ambient de festa la plaça.

El dret a vot s’anava sumant.



6   •   LO PAS NOU

costat, ja que al seu poble la guàr-
dia civil se’n va emportar les urnes 
i va destrossar el col·legi electoral.

Com que tothom estava connec-
tat i seguint les xarxes social, de 
seguida va córrer el rumor molt 
alarmant que pujava una dotació 
de la guàrdia civil per aturar les 
votacions i emportar-se l’urna. Es 
va accentuar la por quan veiem en 
directe com entraven violentament 
al col·legi electoral de Menàrguens, 
repartint garrotades a tort i a dret 
per saquejar l’urna i tota la docu-

mentació, i com es passejaven per 
Montgai esperitats buscant l’urna 
amagada. Per evitar tot això i que 
cap persona pogués prendre mal, 
a la porta del col·legi electoral, els 
membres de la mesa van decidir 
marxar amb l’urna de l’Ajuntament 
i comunicar als mossos que s’havi-
en suspès les votacions. 

La votació clandestina.
Res més lluny de la realitat. 

Dues entrades de cases de Vilano-
va es van convertir fi ns a les dues 

de la tarda en seu electoral de for-
ma clandestina i aquells que vigi-
laven l’entrada de l’Ajuntament es 
van situar a la plaça Major, on van 
acabar organitzant un dinar popu-
lar i acompanyaven fi ns a l’entra-
da corresponent a tots aquells que 
volien exercir el seu dret a vot. 
Semblava tanmateix que havíem 
reculat quaranta anys en la histò-
ria i tornava la clandestinitat, quan 
l’urna i la papereta de vot (la de-
mocràcia) eren material altament 
perillós per la dictadura i els seus 
adeptes que veien perillar els seus 
privilegis. Un celler, un rebost o 
un antic estable i la decidida vo-
luntat dels membres de la mesa 
electoral, van servir per custodiar 
l’urna i la voluntat popular expres-
sada en els vots i, d’aquesta ma-
nera, evitar possibles robatoris. 
Per sort, no va pujar ningú fi ns a 
Vilanova, però vam poder veure 
en directe pels mòbils totes les 
barbaritats que la guàrdia civil i la 
policia perpetraven per tot el país.  
Especialment colpidores van ser 
les càrregues de la guàrdia civil 
sobre la gent que estava fent cua 
per votar als pobles de la Nogue-
ra com a Menàrguens i a Ponts. 
Finalment, cap a quarts de tres, el 
col·legi electoral de Vilanova es va 
traslladar defi nitivament, també 
de forma clandestina, a la sala-te-

Veïns preocupats pels aconteixements violents contra els votants.

Els veïns anaven fent pinya i s’anaven fent més forts.
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atre del Casal Municipal, on els 
col·laboradors feien baixar de for-
ma discreta tots aquells que volien 
exercir el seu dret a vot. D’aquesta 
manera clandestina, però molt il-
lusionada, van exercir el seu dret 
a vot més d’un centenar de ciu-
tadans. Van pujar fi ns a Vilanova 
per poder votar  una trentena de 
persones d’Artesa i de Ponts on als 
seus pobles es va fer molt compli-
cat poder exercir aquest dret de-
mocràtic. Tot i la por que, per un 
parell de vegades, voltessin pel po-
ble persones camufl ades per des-
cobrir on es feien les votacions, 
vam arribar sense novetat a les 
vuit del vespre i es va procedir a 
fer el recompte dels vots d’amaga-
totis. Amb molta pena, però sobre-
tot amb la ràbia de veure allò que 
passava per tot Catalunya, com les 
forces de seguretat s’acanissaven 
amb aquelles persones que sola-
ment volien votar. Per sort, gràci-
es a les xarxes socials, també ho 
van poder veure a tot el món.

El recompte dels vots i les 
paraules del president de la 
mesa

Un dels moments més impor-
tants que vam viure el dia 1 d’oc-
tubre va ser el recompte de vots. 

Un cop fi nalitzat l‘escrutini públic, 
i abans de llegir-ne els resultats, el 
president de la mesa electoral, va 
dirigir unes emotives i emociona-
des paraules a tots els presents, 
que considerem un esplèndid co-
lofó a la diada tan important, tant 
moguda, tan trista i de vergonya 
aliena per allò que veiem a les xar-
xes socials, però  alhora tan emo-
tiva que vam viure:

“En primer lloc, vull disculpar-me 
davant dels membres de la mesa 
electoral per les meves mancances 
i inexperiència en la tasca encoma-
nada. També em vull disculpar per 
les petites vicissituds o corredisses 
que hem hagut de patir tots plegats, 
sobretot la pobra urna. 

En segon lloc, agraeixo la col-
laboració de tothom en el desen-
volupament d’aquesta diada tan 
especial: tractors impedint l’accés 
fàcil al col·legi electoral a possi-
bles malfactors; la vigilància pre-
ventiva  i constant durant tota la 
jornada, davant possibles alda-
rulls per part de persones alienes 
a la Coma de Meià; també als dos 
vilanovins que ens han cedit molt 
amablement l’entrada de casa seva 
per poder continuar les votacions 
de manera discreta, ja que durant 
una bona estona el seus cellers i 

els seus rebosts s’ha convertit en 
la salvaguarda de la voluntat po-
pular, i fi nalment a tot el jovent 
que des de primeríssima hora ha 
mantingut una posició engresca-
da, ferma i decidida. 

Finalment, penso que tots ens 
hem de felicitar per la gran parti-
cipació que hem tingut, ja que tot i 
ser la votació amb cens universal, 
han vingut fi ns aquí algunes perso-
nes d’altres pobles on la votació 
era molt difícil. Només del nostre 
municipi la participació supera el 
70%. Així doncs reitero i crec sin-
cerament que tots junts hem d’es-
tar satisfets per haver pogut viure 
i fer l’acte més senzill i més impor-
tant en què es fonamenta això que 
anomenem democràcia. 

Gràcies a tothom!”        

Resultat de l’escrutini:

Total de votants: 302
Vots nuls:      0
Vots en blanc:      6
SÍ:   293
NO:       4

Text: Ramon Bernaus 
Santacreu

Fotos: Josep Argerich 

Grup de veïns de Tòrrec el dia del Referèndum.
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DESENA EDICIÓ DE LES ACTIVITATS D’ESTIU

Ja en són deu!! L’edició d’aquest 
any de les activitats d’estiu ha 

estat possible gràcies als volunta-
ris i a l’Ajuntament de Vilanova de 
Meià. 

Com cada estiu, l’Ajuntament de 
la vila, coordinat amb el grup de vo-
luntaris del poble, organitzem unes 
activitats guiades per a que els més 
petits i no tant petitons, gaudeixin 
de l’estiu al màxim. 

Les activitats es van centrar en 
diverses manualitats i tallers, i en 
l’esport del pàdel. Així doncs, al-
gunes tardes del mes de juliol els 
nens i nenes van poder fer des de 
jocs de taula personals amb ma-
tèries diferents, fanalets de vidre, 
estampació amb fang, carioques 
de circ... fi ns a un fantàstic mural 
en dues sessions de pintura amb el 
Cisco García. I, cada dimecres a la 
tarda, el Toni Trepat amb la col·la-
boració de la Lluïsa Batalla, van fer 
gaudir als nens i nenes amb l’esport 
del pàdel.

Us animem a que l’any que ve 
hi hagi més voluntaris i cadascun 
aportem el nostre granet de sorra 

en la mesura que ens sigui possible. 
Personalment, en els tallers que he 
realitzat de manualitats, juntament 
amb la Marga Ferretjans, us he 
de dir que és quasi tan gratifi cant 
preparar i fer el taller com veure 
gaudir els nens i nenes d’un troçet 
que ja sembla que forma part dels 
estius de Vilanova. 

Gràcies als voluntaris, a l’Ajun-

tament i als pares... que confi eu en 
nosaltres i apunteu als vostres in-
fants per compartir bones estones. 

Us esperem a la propera edició! 
Entre tots, la farem possible. Bon 
hivern a tots i  a totes. 

Text: Mireia Luz 
Fotos: Mireia Luz

i Marga Ferretjans

Manualitats. Joc.

Cuina.
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LES FOSSES COMUNES DE LA GUERRA CIVIL

El Conseller d’Afers Exteriors, Relacions Instituci-
onals i Transparència, Raül Romeva, juntament 

amb la Directora General de Relacions Institucionals 
del Parlament, Carme García, van visitar les excavaci-
ons de fosses comunes de la Guerra Civil del municipi 
de Vilanova de Meià.

Quan les tropes de Franco, varen trencar el front 
del Montsec (23-31/12/1938), centenars de soldats 
dels dos exèrcits, varen morir a les trinxeres que ha-
via construït l’exèrcit republicà, durant els nou mesos 
que el front va estar aturat en aquesta zona. Durant 
la primera quinzena de gener del 1939, i obligats pels 
comandaments militars de les tropes guanyadores que 
ocupaven aquesta zona, molts dels soldats republi-
cans varen ser enterrats a la mateixa trinxera on varen 
perdre la vida pels veïns de Vilanova i els altres pobles 
del municipi

A Comadugla és el lloc on es troben més soldats en-
terrats. A la mateixa trinxera hi ha enterrats 22 cos-
sos de soldats republicans, però després de 80 anys, 
aquests estaven quasi oblidats i molt poques persones 
recorden avui aquell fet ni l’indret exacte on van ser 
sepultats. Dels veïns del poble que van participar en 
el seu enterrament, només en quedava dos, els més jo-
ves; ja que els més grans ja fa anys que no estan entre 
nosaltres.

El Josep Boixadós, lo Serra, parlava molt sovint 
d’aquest tema, sempre em deia que s’havia de fer un 
monòlit per tal que quedés constància dels fets i per no 
ser oblidats del tot, ja que l’única persona que encara 
quedava en vida dels que van participar en els enterra-
ments era el Vicent Sarri, el Vicentet de la Sotinya, que 
tenia 16 anys quan van passar tots aquells desgraciats 
fets, i ara tot i que ja era gran, encara se’n recordava.

L’any 2005, es va constituir l’Associació de Joves de 
la Vall de Meià, essent president en aquell moment el 

Jordi Marcó, gràcies a ells i el suport de l’Ajuntament 
de Vilanova de Meià, es va poder realitzar l’acte de 
record. El Vicent, l’únic testimoni viu, ens va acom-
panyar a Comadugla per ensenyar-nos el lloc exacte, 
juntament amb el Serra, el Marcó, el Carlos del refugi 
i jo mateix. L’indret era confús, ja que anys abans per 

El Conseller Raül Romeva, la Directora General Carme García, l’al-
calde Xavier Terré davant les restes trobades, conversant amb l’ar-
queòleg Enric Tartera, l’Anna Camats i els periodistes.

Raül Romeva, 
Carme García, 
Xavier Terré 
amb els veïns 
assistents de la 
zona.
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damunt de la mateixa trinxera s’havia fet un camí per 
desemboscar llenya. Aquest bosc és propietat del Do-
mènec Marsiñach de cal Porta i allí hi passaven tres 
trinxeres, una per sobre de l’altra. Amb aquestes línies 
volem agrair al Domènec la seva bona voluntat i su-
port per a poder col·locar el monòlit. 

El Josep Fortó de ca l’Onclet de Lluçars, i veí els úl-
tims anys de Vilanova, ens va explicar que persones de 
Lluçars varen enterrar a les trinxeres republicanes si-
tuades als Rams, 12 soldats, quan ell era molt jovenet; 
però tot i amb això ho tenia molt present. Els soldats 
van ser enterrats a sobre de la riba del bancal de l’Al-
fons March, on el Jordi Marcó també va proposar de 
col·locar-hi un monòlit.

Ferran Sánchez, autor de diversos llibres sobre la 
Guerra Civil i els maquis, va ser el redactor de les pla-
ques d’homenatge i juntament amb veïns de Vilanova 
i del municipi, va ser present el dia de la inauguració. 
També van ser-hi presents els dos supervivents, el Vi-
cent Sarri i el Josep Fortó. Vicent Sarri, molt emocio-
nat, va va dirigir unes paraules d’agraïment a tots els 
que havien col·laborat en l’acte, recordant a l’hora els 
seus companys més grans que ja no estaven entre no-
saltres: Emilio Fariol de Cal Marto, Miquel Giné de Cal 
Viudeta i Josep Monzó de Cal Joan del Galan.

Als Rams, el Josep Fortó de ca l’Onclet, ens va co-
mentar que en aquest indret hi va haver molta resis-
tència de l’exèrcit republicà i molts morts dels dos 
bàndols. Els soldats morts de l’exèrcit de Franco els 
van passar a recollir amb camions i els van dur proba-
blement cap a Tremp, deixant abandonats als republi-
cans. Darrere el Cogulló també es va trobar una fossa, 
just a la partida de la Teulera, on es troba la font que 
subministra aigua al poble de Lluçars.

Entre el Montsec de Rúbies i el Montsec de Santa Ma-
ria, a la zona del barranc del Badaüll, hi varen haver for-
tíssims combats que varen deixar centenars de baixes 
dels dos exèrcits, però aquí els republicans es van fer 
forts i varen aturar el front, deixant els soldats de Fran-
co a la banda de Rúbies durant 9 mesos. Hi ha la possi-

bilitat que en aquest lloc també en trobin 
soldats enterrats, ja que la majoria varen 
ser colgats allí mateix. A la zona del Mont-
sec de Vilanova, a sòl Porta, es trobava el 
botiquí de l’exèrcit republicà i els ferits que 
morien rebien sepultura allí mateix.

Al mes d’agost de 2016, la Directora Ge-
neral de Relacions Institucionals al Par-
lament, Carme García, acompanyada del 
Director del Memorial Democràtic, Plàcid 
García Planas, varen fer una visita fami-
liar de dos dies a Vilanova i vaig acom-
panyar-los a les trinxeres i els búnquers 
de l’Hostal Roig, la Roca Alta i el Pelat. 
Durant la visita varen quedar sorpresos 
de la feina dura d’aquells soldats durant 
la guerra, construint trinxeres damunt els 
cingles, alhora que de les vistes panoràmi-
ques que hi ha de tota la zona.

Aprofi tant el recorregut, vaig infor-
mar-los d’unes fosses on hi havia soldats enterrats, de 
les quals ells no en tenien constància, i que van apro-
fi tar per posar-les al mapa de fosses de la Generalitat. 
Van explicar que durant l’any 2017 es durien a terme 
treballs que formen part del Pla de Fosses i va ser en 
aquests últims dies de juliol que va venir l’arqueòleg 
Enric Tartera, al qual vaig haver d’ensenyar-li totes les 
fosses comunes per tal de prendre’n nota i poder rea-
litzar els estudis per poder realitzar l’exhumació dels 
cadàvers i la posterior identifi cació de les víctimes.

Durant aquest mes d’agost passat, es van començar 
els primers treballs a Comadugla, i els sondejos de 
moment no han tingut èxit. A l’indret on hi d’haver 22 
soldats enterrats a una de les trinxeres, no hi ha mane-
ra de localitzar-los.

Per altra banda, l’excavació feta als Rams, si que ha 
tingut un resultat positiu. Treballant amb una màqui-
na retroexcavadora, primer de tot es va trobar unes 
restes de ceràmica ibèrica, una “cantara” que s’està 
reconstruint i estudiant, i que ha de tornar al museu 
de Vilanova, després dels estudis arqueològics corres-
ponents. I allò més important, és que de moment s’han 
trobat restes de tres soldats i material bèl·lic. No es 
descarta trobar-ne més, ja que consta que n’hi ha una 
dotzena o més d’enterrats. Al Montsec del Porta s’han 
dut a terme sondejos sense èxit.

El dia 1 de setembre, el Conseller Raül Romeva, 
acompanyat de la Directora General, Carme García, 
van visitar la trinxera dels Rams. L’Anna Camats, una 
de les arqueòlogues responsables dels treballs, els va 
informar de les troballes. Romeva, va insistir en que la 
feina d’exhumació de les víctimes de la Guerra Civil i 
el Franquisme, arribarà fi ns al fi nal, perquè no és en 
absolut comprensible que a l’any 2017, 80 anys des-
prés d’aquella desgràcia, encara tinguem centenars 
de persones desaparegudes, i com a societat i institu-
ció, tenim el deure de posar la veritat sobre la taula i 
aquesta només pot aparèixer si la podem desenterrar.

Text i fotos: Francesc Cardona Fonoll

Vicent Sarri i Josep Fortó a la inauguració del monòlit de Comadugla 
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PRIMER SOPAR DELS 
AMICS DE LO PAS NOU.  CO-
MENÇAMENT D’UN SOMNI

El passat dia 26 d’agost vàrem cele-
brar, al Parc Recreatiu de la nostra 

vila, el primer sopar dels Amics de Lo 
Pas Nou, i va ser això, un sopar d’amics, 
bona companyia, tertúlia i rialles, mol-
tes rialles; també hi va cabre el parla-
ment del redactor amb més rang, parau-
les encoratjadores plenes d’il·lusió però 
tocant de peus a terra, clar, ell és així, 
cada dia trepitja la terra de Fabregada!

Mentre sucava el pa a la boníssima 
salsa de les cues de rap pensava, aquest 
primer sopar és un èxit rotund, som 25 
comensals de 33 Amics, un bon percen-
tatge, t’imagines com serà el sopar de 
l’any vinent quan es vagin afegint Amics 
gota a gota sense parar?, i dintre de dos 
anys?, i de tres?, doncs serà la gran fes-
ta de l’estiu vilanoví, tant, que s’hauran 
de comprar més taules i cadires; un mi-
cròfon perquè tothom pugui sentir les 
paraules amb seny del Sr. Bernaus; con-
nectar via directa amb l’avioneta per tal 
que no organitzi cap remolí d’aire furiós 
que amenaci pluja; podrem organitzar 
un ballet i tot; ens embolcallarem d’or-
gull per la revista que parla de la nos-
tra gent, dels nostres pobles, d’històries 
remotes, problemes i esperances, la po-
drem editar a tot color i incorporar col-
laboracions fantàstiques de vilanovins i 
també de fora vila, tots a una!

Quan va arribar el pastís de formatge 
amb fruits vermells, ja vaig tenir la cer-
tesa que amb tants Amics nous, a 10€ a 
l’any, LO PAS NOU, la nostra revista, té 
una salut de ferro.

El somni comença.

Text: Montse Puig
Fotos: Francesc Cardona Fonoll

LLENCERIA

MITGES

BANYADORS

Carme, 15

25007 LLEIDA

Tel. 973 237 499

monraballenceria

C. Església, 3
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Santa Maria de Meià
La Noguera - Lleida

T. 973 41 51 04
676 781 545
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www.hostalmontsec.cat

HOSTAL
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JUBILACIÓ DEL JAUME CODINA, L’AGUTZIL DEL MUNICIPI

Després de 25 anys de treball a 
l’ajuntament de Vilanova de 

Meià i d’estar al servei del munici-
pi, el passat 31 de juliol, es va jubi-
lar el Jaume Codina, l’agutzil dels 
nostres pobles.

Uns dies abans, el 28 de juliol, 
tingué lloc un sopar molt emotiu 
amb l’equip de govern de l’ajunta-
ment i els companys de feina, en 
el qual es va homenatjar al Jaume i 
se li va fer entrega  d’uns presents 
com a mostra d’agraïment a tots 
aquests anys de dedicació al ser-
vei de l’entitat.

Durant tot aquest temps, el Jau-
me ha viscut mil i una vivències, 
anècdotes, preparació de les fes-
tes majors, la Fira de la Perdiu, 
tot plegat, treballs de tota mena. 
Esperem de tot cor, que a partir 
d’ara, tinguis una vida més rela-
xada, de descans, temps per de-
dicar-te a la teva família, els teus 
néts… i que en les teves converses 
del dia a dia, tinguis un bon record 
del teu pas per l’ajuntament de la 
vila, igual que com tots aquells que 
hem estat treballant al teu costat.

De nou, gràcies per tot i et desit-
gem una molt feliç jubilació!

Ajuntament de Vilanova de 
Meià

Pastís per celebrar la jubilació. Placa commemorativa.

L’alcalde, Xavier Terré, entrega la placa commemorativa al Jaume Codina.

Assistents al sopar.
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LA FESTA MAJOR DE SANTA MARIA 2017 

La festa major de Santa Maria 
2017 va tenir com cada any el 

seu punt d’arrancada en la traca 
i el repic de campanes que va co-
mençar el dia 12 d’agost, per con-
tinuar amb el tradicional vermut a 
la plaça on ningú no hi pot faltar. 
La gresca va continuar amb la nit 
amb el cantant Joan Baró i el grup 
Discomunio FL. El diumenge dia 
13, va ser un dia tranquil, va tenir 
lloc un ball de tarda i nit amb el 
grup Route 66, i en acabar gresca 
Discomunio FL, calia guardar for-
ces per l’endemà.

El dilluns dia 14, la festa va co-
mençar amb el ball de tarda amb el 
Duet Zadit que va fer ballar a tot-
hom al ritme de les cançons més 
tradicionals de la festa major. I a 
la nit, la festa pel jovent, la nit de 
marxa i rock per excel·lència amb 
el grup CatRock que va tocar un 
repertori ben variat del rock català 
, des dels clàssics Sopa de Cabra, 
els Pets, fi ns als grups més actuals 
com Blaumut. Després, tota la pla-
ça es va començar a moure al ritme 
de la batucada d’Els Espelonca Di-
abòlica, per donar pas al grup Pe-
pet i Marieta que va fer ballar tota 

la plaça amb les 
seves cançons. A 
continuació, una 
altra sessió de 
rock català pels 
CatRock i per aca-
bar, gresca fi ns a 
la sortida del sol 
amb el DJ Galaxy. 

I l’últim dia, el 
dimarts 15, va te-
nir lloc la tradicio-
nal missa de festa 
major i és que la 
nostra festa ma-
jor va lligada a la 
patrona del poble 
Santa Maria. Per 
després, als vols del migdia, co-
mençar com marca la tradició amb 
els llevants a taula amb els grallers 
d’Oliola. I per acabar, la festa ball 
de tarda i nit amb el trio Guatekers 
que van haver d’acabar abans d’ 
hora per la pluja.

La festa major de Santa Maria és 
una festa major molt especial, orga-
nitzada pel Jovent del poble, neces-
sita de la col·laboració de tothom 
per poder-la realitzar. Des dels més 
jovenets fi ns als més grans, tothom 

participa i fa alguna activitat per 
poder tirar-la endavant, sense l’ aju-
da desinteressada de tots no podria 
pas fer-se. És per això que el Jovent 
de Santa Maria volem aprofi tar per 
donar les gràcies a tothom, per par-
ticipar, per ajudar al muntatge, per 
estar a les barres,... Moltes gràcies 
som un poble però amb una gent 
molt gran. 

Text: Jovent de Santa Maria. 
Fotografi a: Mercé Vila. 

AL VOLTANT DE #GZL17, LES NITS A LA VALL
(SETMANA CULTURAL DE GÀRZOLA)

El diumenge sis d’agost, els car-
rers de Gàrzola van tornar a 

la normalitat després de nou dies 
intensos en els que l’art i la cultura 
van omplir les nits del poble i de la 
vall. La primera sensació que vam 
tenir aquell diumenge al matí, des-
prés de molts mesos de feina treba-
llant a l’organització de #GZL17, Les 
Nits a la Vall, va ser de satisfacció: 
tant per la qualitat de la programa-
ció d’aquest any, com per l’afl uència 
de públic als diferents espectacles 
i activitats, la resposta dels veïns i 
veïnes i l’ajut dels patrocinadors i 
col·laboradors.

Amb l’organització d’aquesta 
setmana cultural a Gàrzola, els po- Instal·lació de llum a l’entrada de Gàrzola amb la serra del Montsec al fons
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bles que formen part del municipi, 
gaudim d’una oferta cultural més 
durant les nits de l’estiu: #GZL17, 
Les Nits a la Vall suposa una progra-
mació cultural i artística de qualitat 
a la comarca de la Noguera i ober-
ta a tothom, que segueix el format 
d’un festival d’estiu de petit format. 
Aquest any, hem celebrat la quar-
ta edició amb una programació on 
han conviscut el teatre, amb una nit 
d’humor amb el monologuista hos-
pitalenc Raúl Alcaraz; el circ de car-
rer amb l’espectacle de Desastrosus 
Circ; la música, amb els concerts 
dels cantautors Jordi Montañez, 
Joan Rovira i El petit de cal Eril 
(en format quintet); a més d’activi-
tats Off per a tots els públics, com 
els tallers de fabricació d’espelmes 
a càrrec de Can Gessé (el parc de 
les olors d’Almacelles) o el taller de 

creació artística amb transparènci-
es a càrrec de Les Espigadores SCP; 
la sessió d’observació astronòmica 
nocturna amb el Parc Astronòmic 
del Montsec (PAM); així com activi-
tats per als més petits dins de #GZL 
Kids.

Si l’any passat vam omplir els car-
rers amb instal·lacions de paraules, 
que encara són a les parets de les 
cases de Gàrzola, aquest any hem 
optat per una instal·lació efímera 
de llum i de color en homenatge al 
cel del Montsec, considerat com a 
destí turístic Starlight, per les bo-
nes condicions del cel nocturn per 
a l’observació astronòmica. El cel 
nocturn del Montsec, ha dialogat 
durant uns dies 
amb els llums de 
colors que han 

convertit les cases i els carrers del 
poble en un paisatge irreal i gaire-
bé de somni. La plaça de les Bitlles 
s’ha omplert, durant els concerts, 
de petites llums de vius colors amb 
els braçalets que portava el públic i, 
especialment, els que portaven els 
nens i nenes, que estaven entusias-
mats amb els llums de colors que 
transformaven en collars gegants, 
diademes, espases de llum... Gàrzo-
la es va convertir durant Les Nits de 
la Vall en un paisatge màgic.

Creiem que, poc a poc, la propos-
ta cultural que organitzem a Gàr-
zola es va consolidant tant a la vall 
com a la comarca i va guanyant ac-
ceptació entre els veïns del muni-
cipi. Tanmateix, el projecte serveix 
per estimular la programació cultu-
ral a altres pobles de la zona que, 
com nosaltres, volen treballar per 
la cultura i per apoderar els veïns 
i el territori. És important recordar 
que la cultura serveix per projec-
tar el territori fora dels nostres lí-
mits: aquest any #GZL17, Les Nits 
a la Vall ha contribuït a que molta 
gent d’altres llocs de la comarca i, 
fi ns i tot, d’altres indrets de Catalu-
nya s’hagi desplaçat fi ns a Gàrzola 
per gaudir dels concerts d’en Joan 
Rovira i d’El Petit de cal Eril. Du-
rant les nits de #GZL17 vam parlar 
amb molta gent i vam descobrir 
com molts venien per primer cop, 
no solament a Gàrzola, sinó també 
a la vall. Creiem que és bo que la 
cultura i l’art serveixin per donar a 

Actuació d’El Petit de cal Eril

Actuació de Joan Rovira a la Plaça de les Bitlles Actuació de Joan Rovira a #GZL17, Les Nits a la Vall
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conèixer el territori: els nostres po-
bles, els nostres paisatges, el nos-
tre cel, el nostre patrimoni.

Des de l’Associació #GZL Cultura 
intentem, ja des dels inicis del pro-
jecte, que la programació artística 
i cultural de la primera setmana 
d’agost esdevingui un catalitzador 
d’experiències i de records per als 
veïns i veïnes que cada any ens 
acompanyen. Una mostra d’això és 
com els més petits del poble viuen 
les diferents activitats programades 
i com les incorporen en forma de vi-
vències i emocions, i en aquesta edi-
ció també en forma de propostes: 
aquest any els més petits del poble 
es van convertir, abans de l’actuació 
del monologuista Raúl Alcaraz, en 
improvisats presentadors del festi-
val inaugurant #GZL17, Les Nits a la 
Vall i convidant a tots els veïns i ve-
ïnes a participar a les activitats pro-
gramades. L’entusiasme dels més 
petits ens anima a continuar cada 
any amb il·lusió i energia, malgrat 
la feina i les difi cultats que qualse-
vol projecte té per desenvolupar-se 
i mantenir-se.

Amb #GZL, 
Les Nits a la Vall, 
obrim les portes 
de Gàrzola i de 
la vall a tothom 
que vulgui venir 
a gaudir dels con-
certs, del teatre, 

del circ, etcètera, però també cons-
truïm ponts a través de la cultura 
per treballar junts i per col·laborar 
entre tots perquè aquest projecte 
avanci: l’ajuda de petits i grans em-
presaris, d’associacions culturals i 
de joves, d’institucions públiques i 
privades fan que aquest projecte es 
pugui desenvolupar i ens engresca 
a continuar i millorar-lo a cada edi-
ció. Des de la revista “Lo Pas Nou”, 
volem agrair a l’Ajuntament de Vila-
nova de Meià, la Diputació de Llei-
da, l’Institut d’Estudis Ilerdencs, 
Genebre Group, HobbyFlower, 
Gestoria Blai, Biatrans, Cerralsa 
i Estrella Damm el seu ajut com a 
patrocinadors. L’objectiu és fer cul-
tura de manera inclusiva i construir 
xarxes col·laboratives al territori: 
per això també hem comptat amb 
el suport del Parc Astronòmic del 
Montsec, el Consell Comarcal, l’As-
sociació Cultural de Santa Maria 
de Meià, el Lokal de Vilanova, Que-
viures Sala, Cal Marcó i Racó del 
Montsec de Vilanova de Meià, Cal 
Cabàs de Boada i Masia Teró de les 
Borges Blanques, gràcies a tots pel 
seu suport i ajuda. La col·laboració 

entre els diferents agents socials, 
culturals i econòmics tan públics 
com privats fan possible, sense 
cap dubte, una millora qualitativa 
de l’oferta cultural a la vall durant 
l’estiu: que un poble tan petit com 
Gàrzola tingui aquest festival ens 
ha d’omplir de goig a tots els veïns 
del municipi que estimem el terri-
tori i ens ha d’encoratjar per sumar 
forces i aconseguir entre tots que 
les nits d’estiu als pobles de la vall 
s’omplin de música, teatre, circ, et-
cètera, com succeeix a altres llocs 
del país. Hem de treballar tots ple-
gats per aconseguir-ho.

Gràcies també als companys i 
companyes de l’associació per la 
tasca imprescindible que fan, per la 
seva feina incansable i per contri-
buir a apropar, amb aquest projec-
te, el fet cultural i artístic a tothom. 
Gràcies també a tots els veïns i ve-
ïnes de Gàrzola que ens recolzen i 
ajuden cada any i, com no, gràcies 
a tots els que heu vingut aquest 
any a gaudir amb nosaltres dels 
concerts, del teatre, del circ, de 
l’observació del cel encara que fos 
una nit ennuvolada... Tots sumem 
i tots fem que #GZL, Les Nits a la 
Vall (Setmana Cultural de Gàrzola) 
sigui un projecte viu i excitant i no 
solament una idea.

Text i fotos:  Juan de Dios Pérez
Associació #GZL Cultura

Circ al carrer amb Desastrosus Circ

Taller de fabricació tradicional d’espelmes a càrrec de Lourdes de 
Can Gessé (Parc de les Olors d’Almacelles)
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FESTA MAJOR TÒRREC 2017

Com cada any, el primer cap de setmana d’agost 
hem celebrat la Festa Major, el divendres amb 

una sardinada popular per la gent del poble i segui-
dament una mica de musiqueta per començar-nos 
a entrenar.

El dissabte vam fer el XIVè concurs de botifarra, 
enguany els guanyadors van ser:

Primera parella: Jenifer Gutiérrez i Ivet Andreu
Segona parella: Lluís Duran i Joan Boix
Desprès de sopar, ball fi ns ben entrada la mati-

nada, amb una actuació inesperada, de la Eva Ma-
teu Sala, participant del programa “Oh Happy Day” 
amb el grup Kundala, que ens va fer ballar amb 
unes cançons.

El diumenge missa i ball de tarda amb el mateix 
grup que el dissabte, el duet E-2.

Les coses bones s’acaben, però ja esperem amb 
il·lusió la de l’any que ve, i us seguim convidant a 
tots a compartir-la amb nosaltres.

Text i fotos: Teresa Bonillo Gómez

TELÈFONS D’ INT E RÈ S

URGÈNCIES 112
Protecció Civil
Ambulàncies
Bombers
Mossos d’Esquadra

Vilanova de Meià:
Ajuntament 973 415 005
Consultori municipal 973 415 008
Escola municipal 973 415 084
Farmaciola 973 415 227
Jutjat de Pau i Registre Civil 973 415 005

Horaris Farmaciola:
Dilluns, dimarts i dijous: de 12h a 14h
Dimecres i divendres: de 9,30h a 11,30h 

Artesa de Segre:
Ajuntament 973 400 013
Alsina Graells (parada bus) 973 400 255
Biblioteca municipal 973 400 754
Bombers 973 400 536
CAP – metge de guàrdia 061
CAP – concertació visites 973 400 011
CAP – concertació visites 973 402 196
Correus 973 400 226
Escola de Música 973 400 013
Escola Els Planells 973 400 196
Institut Els Planells 973 402 224
I.T.V. 973 402 223
Jutjat de Pau i Registre Civil 973 400 890
Llar de Jubilats 973 400 702
Llar Municipal d’Infants 973 402 332
Parròquia 973 400 142
Protecció Civil 670 511 097
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NOIS I NOIES DE TÒRREC ANY 1963-1965

El nostre amic i veí de Tòrrec Pere Sala Roca de Cal 
Genera, resident a Mallorca, ens ha fet arribar un 

petit recull de fotos que creiem que us poden agrada, 
ja que són dels nois i noies que hi havia a Tòrrec els 
anys 1963-1965. Aquestes fotos, tenen més de 50 anys i 
molts dels que surten a les fotos us seran fàcils d’iden-
tifi car, ja que són ben coneguts al municipi. En elles 
podem veure també les mestres, que eren les que feien 
les fotos en aquella època.

El Pere, que rep la revista a Mallorca a través de la 
família, ha volgut fer aquesta aportació, que esperem 
no sigui la última, perquè aquestes fotos que es guarden 
en una caixa, són un petit tresor de qui érem i qui som.

Pere Sala Roca i Teresa Bonillo Gómez

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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ASSOCIACIÓ DE LA TERCERA EDAT “VERGE DE MEIÀ”: 
FESTA DE LA GENT GRAN 2017

Enguany la Festa de la Gent Gran de l’Associació 
“Verge de Meià” la vam celebrar el diumenge 20 

d’agost. Vàrem començar amb la Santa Missa comp-
tant amb la col·laboració fantàstica de la Mercè Vila 
i el seu violí que, a més a més, en acabar la Missa, va 
oferir un concert saltejat de delicioses cançons popu-
lars catalanes, acabant-lo amb el Cant dels Segadors.

Després de la foto de grup, ens vàrem traslladar a 
la sala d’actes de l’Ajuntament on ens esperaven unes 
taules engalanades amb fl ors i uns quadres, que gene-
rosament ens va cedir en Jordi Figuera, adornant les 
parets. En aquest marc vàrem gaudir d’un esplèndid 
dinar servit per Lo Sindicat i unes postres de la pastis-
seria Borrell, que aquest any duia les espelmes de 90 
anys per tal que fossin apagades per l’amic Salvador 
Bernaus Ibern en mig de grans aplaudiments.

La sobretaula es va allargar per la bona companyia i 
les ganes de xerrar que teníem tots plegats.

Un dia entranyable que esperem, al menys, igualar 
l’any vinent.

Fem palès el nostre agraïment per la seva inestima-
ble col·laboració a l’Ajuntament de Vilanova de Meià,  
Mossèn Antoni Pich,  Mercè Vila, Lo Sindicat,  pastis-

seria Borrell i al nostre pintor Jordi Figuera. A tots 
els assistents, a tots els què ens vàreu acompanyar en 
aquesta festa, la nostra més sincera gratitud. Us hi es-
perem l’any vinent.

Text i fotos: Montse Puig

Associacions

Mercè Vila tocant el violí. Associació Tercera Edat.

Salvador Bernaus.
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ASSOCIACIÓ DE DONES LA COMA DE MEIÀ

Final de manualitats

Quan arriba el mes de juny, s’acaben els cursos i 
nosaltres vam fi nalitzar  el de manualitats el dia 

6 de juny amb una trobada i un berenar de totes les 

participants. Així mateix vàrem aprofi tar l’acte per 
obsequiar a les professores amb un mocador de coll, 
com a mostra d’agraïment i interès vers totes nosaltres 

Excursió a la platja

Les dones de Vilanova disposades a remullar-nos i a 
gaudir del sol, vam decidir anar a la platja el dia 17 de 
juliol i escollirem com a destí, El Roc de Sant Gaietà.

A més  de banyar-nos en una bonica i tranquil.la cal.
la, vam visitar el museu de Luis del Olmo i ens recrea-

rem passejant pels atractius carrerons del poble.
Com no podia faltar gaudirem d’un exquisit dinar 

amb aperitius variats  i boníssimes paelles.
Donem les gràcies a les dones d’Artesa que aquest 

dia també ens van acompanyar. 

Berenar d’estiu

El dia 18 d’agost les dones de l’Associació “la Coma 
de Meià”,  junt amb altres que no ho són, vam omplir 
quasi de gom a gom l’eixida del Sindicat, érem un to-
tal de 58 .

Ens vam reunir, per celebrar el típic berenar d’es-
tiu, que té lloc tots els anys més o menys per aquestes 
dates.

Aprofi tàrem, la diada per retre homenatge a la sò-
cia de més edat, Dolors Abad “LA LOLITA” que aquest 
any ha complert 90 anys i està eixerida com una mos-
sa jove. Va bufar les espelmes adients i l’obsequiarem 

La Teresa Santacreu amb la Mercè Trepat, professora de 
manualitats.

Les sòcies a la sala de l’associació.

Visita al museu Luis del Olmo. Excursió a la platja.

Trobada de sòcies i berenar de l’agost.
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amb una senalla, que la podrà gaudir en les seves ana-
des i vingudes de Santa  Maria  a Vilanova.

¡Per molts anys! Lolita, que en puguis complir molts 

més i nosaltres gaudir de la teva companyia. 

Text i fotos: Maria Brescó

ASSOCIACIÓ PARC RECREATIU

Un cop acabada la temporada de bany 2017, la Jun-
ta voldria agrair a tots els abonats i simpatitzants, 

la vostra col·laboració en l’edició del MULLA’T d’en-
guany, en favor de l’  Esclerosi Múltiple i que va fer pos-
sible recaptar la solidària quantitat de 645€.

També voldríem fer esmena al desgraciat accident 
que va patir el nostre socorrista  Ivan Balagueró , amb 
les tristes conseqüències de tots conegudes i,  trans-
metre de part de la Junta i abonats, el nostre més sen-
tit condol i recolzament a tota la família, esperant que 
la propera temporada i totalment recuperat, puguem 
tornar a comptar amb ell. 

Al mateix temps, voldríem denunciar els actes van-
dàlics que ja fa unes quantes temporades s’estan pro-
duint a les nostres instal·lacions i que entre tots, haurí-
em d’intentar eradicar. 

El Parc Recreatiu forma part de la vida del poble, 
del municipi, dels socis fundadors, dels socis actuals 
i futurs, del públic en general que visita les nostres 
piscines, en contra de molts d’altres que sembla que 
només volen fer mal per tal de divertir-se. Civisme se-

nyors, que tot costa molt de mantenir  i entre tots hem 
de tornar-ho a reposar. Esperem que la pròxima tem-
porada els incívics posin més seny i que no hàgim de 
tornar a fer una esmena com aquesta.

Bon hivern a tothom i fi ns el pròxim estiu!

Text: Manel Torres
President de l’Associació del Parc Recreatiu

Fotos: Elisenda Estarellas

Assumpció Novau i Elisenda Estarellas, membres de la Junta i vo-
luntàries pel mulla’t.

Tots junts per l’esclerosi. Públic assistent per l’esclerosi múltiple.



Núm. 8 - Tercer trimestre 2017   •   21

PENYA BARCELONISTA DE VILANOVA I VALL DE MEIÀ

Amb la penya, banderes al Cogulló

Com cada any, el dia onze de se-
tembre, la Penya Barcelonista 

de Vilanova i Vall de Meià organitza 
la pujada de banderes al Cogulló. A 
les nou del matí, el punt de trobada 
és a la plaça de Vilanova, allà ens 
fem la foto reglamentària i iniciem 
la marxa cap al Cogulló. La pujada 
és agradable perquè el dia és bo, fa 
un bon sol, però l’aire és fresc.  A 
dalt, la gent anem arribant amb di-
ferents mitjans: amb cotxe, cotxe i 
la part fi nal a peu, moto,  bicicleta 
i els més valents caminant. Els pri-
mers d’arribar tenim temps de fruir 
de la vista privilegiada que ens do-
nen els poc més de mil metres d’al-
titud de la muntanya. Encara que el 
dia és clar una fi na calitja, des de 
l’horitzó fi ns a Tòrrec,ho empolsa 
tot, però ens deixa veure de forma 
clara les muntanyes de Montserrat.

La gent, després d’observar el pai-
satge més llunyà, ens apleguem al 
cap de la cinglera per penjar les ban-
deres. L’estona de feina de treure el 
que queda de les banderes de l’any 
passat,i col·locar i lligar les d’aquest 
any, permet als que no hi feinegen 
l’observació de la vall. Una Vall de 
Meià tranquil·la en aquest matí de 
Festa Majorde Vilanova.

Després d’escoltar i cantar tots 
plegats els Segadors i el cant del 
Barça, esmorzem asseguts damunt 
les pedres del Cogulló. La compa-
nyia és bona i la conversa animada 
però s’ha fet l’hora de tornar a bai-
xar.

Agafem el camí de tornada es-
sent conscients que és l’últim dia 
de Festa Major i que demà serà 
Sant Tornem-hi després de tres 
dies de festa.

A la nit encara tindrem l’oportuni-
tat d’assaborir l’esplèndida xocolata 
amb que ens obsequiarà la penya, a 
la Plaça Major, durant el ball. Aques-
ta serà l’última activitat d’estiu de la 
nostra penya. La pròxima ja serà la 
Fira de la Perdiu on ens trobareu al 
nostre estand amb  venda de loteria, 
regals blaugrana per repartir, recull 
fotogràfi c de les activitats de la pe-
nya i bona conversa sobre l’actuali-
tat del nostre club.

LA PERDIUETA DE VILANOVA DE MEIÀ

Inauguració de l’espai lúdic La Perdiueta

El 2 de juliol al matí, a Vilanova 
de Meià, va tindre lloc la inau-

guració de l’espai lúdic La Perdiue-
ta. 

Pels que no ho sapigueu us fem 
una petita introducció.

Fa uns mesos l’Anna Fontanet 
i l’Eva Sala van tenir una bonica 
idea. 

Degut a que al  nostre poble no 
hi ha gaires espais destinats a la 
canalla, i cada vegada hi ha més ne-
nes i nens al poble, van somiar en 
un espai on les famílies poguessin 
compartir un lloc, unes joguines i 
les seves experiències.

La idea tenia un gran tronc, un 
fort substrat on sustentar-se; era 
basada en el respecte per l’infant 
i per l’entorn. Creant un lloc on 
tinguessin materials educatius que 
enriqueixen el joc, activitats per les 
famílies ( ioga, tallers..), sortides 
en comunicat per la Natura.. 

Van compartir la seva proposta 
a les famílies de la Vall de Meià, i 
van ser moltes les que van pujar al 
vaixell i el van enriquir encara més 
amb les seves noves idees.

Gràcies a l’ajuda de l’Ajuntament, 
el bar casal el Sindicat i la donació 
desinteressada de joguines i llibres 

de moltes persones, aquest somni 
creixia. 

Les famílies vam poder unir-nos, 
consensuant idees i fi nalment amb 
molta feina i implicació , el somni 
va esdevenir realitat, un espai pels 
més petits i petites al Casal del po-
ble.

Pel dia de la inauguració es van 
programar dues activitats pel matí, 
vam començar a les 10:30 quan es 
va fer una sessió de ioga familiar, 
on els infants i els pares i mares fe-
ien exercici plegats. Desprès vam 
fer una pausa per recuperar ener-
gies amb sucs i aigua per tothom. 
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I tot seguit va aparèixer el nostre 
contacontes, que juntament amb 
quatre col·laboradores va explicar 
i interpretar el conte de “L’espai  
Perdiueta”.

Veient les cares dels nens i nenes, 
i escoltant als pares i mares, po-
dem dir que va anar molt bé i vam 
gaudir molt. 

Ens va saber greu no comptar 
amb la presència d’una gran impul-
sora del projecte, i professora de 
ioga, l’Anna, que per motius fami-
liars totalment comprensibles, no 
va poder assistir i per tant, tampoc 
va poder donar la classe programa-
da. No obstant, l’Elena, una de les 
mares que en forma part, també va 
saber fer-nos gaudir del ioga.

També vam trobar a faltar l’alcal-
de i representats de l’ajuntament; 

ens hagués agradat compartir 
aquest dia amb ells, però degut a 
circumstàncies personals i famili-
ars, no van poder assistir. 

Des de l’Espai Perdiueta pen-
sem i estem convençuts que s’ha 
de tenir en compte als infants. Fo-
mentant espais pel  seu lleure, i fer 
aquests espais de qualitat, respec-
tuosos amb la natura i creats per 
les necessitats de les nenes i els 
nens de totes les edats. Crear llocs 
perquè les famílies comparteixin, 
perquè som una tribu i ens enri-
quim i creixem compartint.  

Treballarem per seguir fent coses 
per ells i també perquè la nostra 
veu arribi  arreu. Perquè hi hagin 
parcs  condicionats a les seves ne-
cessitats, perquè tinguin propostes 

adequades a 
les festes dels 

pobles, perquè tinguin espai per 
fomentar l’esport; en defi nitiva, 
potenciar les experiències saluda-
bles dels nostres nens i els joves, 
que és  la responsabilitat  de tota la 
comunitat. I estem convençuts que 
a poc a poc farem camí, ja estem 
fent camí!!  Volem les institucions 
al nostre  costat, al costat  dels que 
no tenen veu ni vot, però són el 
més important que tenim, els que 
faran créixer aquests pobles, els 
que construiran un futur bonic, res-
pectuós i d’igualtat.

Per qui vulgui informació o for-
mar part d’aquest espai, d’aquest 
vaixell us deixem aquest e-mail: 
espaiperdiueta@gmail.com. Avi-
at us informarem de totes les pro-
postes obertes a tothom. 

Text: Eli Urbano i Eva Sala
 Fotos: Eva Sala
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L’Ajuntament informa

RESUM ACORDS DELS ÚLTIMS TRES MESOS

Mes de Maig

Llicències d’obres:
–Menors al C/Major, 10 de Gàrzola
–Menors al C/Major, 4 de Gàrzola
–Posar una balla fi nca rústica

Modifi cació de l’ordenança de l’IBI
Aprovar concedir ajuts al Club de Bitlles Gàrzola i 
Espai La Perdiueta

Mes de Juny 

Llicències d’obres:
–Menors al C/Costa Codina de Vilanova de Meià
–Menors al C/Perdiu, 5 de Vilanova de Meià
– Menors a la Ctra. Vilanova, 4 de Santa Maria de 

Meià
–Construcció d’un magatzem agrícola

Aprovar concedir ajuts a la Coral Polifònica de 
Tremp, Associació Gàrzola Cultura i a Associació 
Tercera Edat Verge de Meià.

Aprovar calendari de festes locals per l’any 2018: 
Per Vilanova de Meià: 10 i 12 de Setembre.
Per Gàrzola: 3 i 10 de Setembre.
Per Boada: 20 d’Agost i 10 Setembre
Per Santa Maria de Meià: 21 de Maig i 14 d’Agost.
Per Lluçars: 10 i 17 de Setembre.
Aprovar ajut per monitoratge curs escolar 2017/18.
Aprovar realitzar obres al casal municipal.
Aprovar modifi cació de crèdit 3/2017.
Aprovar sol·licitar a la Diputació de Lleida que posi 
un senyal de prohibit 40 a davant de  Cal Perot.

Mes de Juliol 

Llicències d’obres:
–Menors a Pl. Planell, 9 de Santa Maria de Meià

Ajut per la comissió de festes de Santa Maria per la 
festa major
Aprovar contractar nova assegurança de RC
Aprovació inicial projecte en zona rústica

AMICS DE LO PAS NOU
Ramon Bernaus Santacreu
Iolanda Masanés Martos

Alfons March Cases
Rosa Roca Rosell

Xavier Terré Boliart
Montse Puig Andreu

Gaspar Burón Leandro
Salvador Rendé Sala

Roldán Martínez López
Francesc Cardona Fonoll
Joana Bernaus Clavera
Josep Tresserrres Ariet
Teresa Bonillo Gómez
Marta Bonet Uriach

M. Carme Alastuey Fornies
Montse Porta Novau

Iolanda Sarri Barbarroja
Ramon Ravella Mateu

Antònia Quílez Almansa
Joan Mora Roig

Pilar Martínez Hualda
Maribel Farràs Salud
Pilar  Basurte Calvo
Mar Eroles Novau

Angela Novau Rosell
Victòria Latorre Sala
Albert París Castells
Jordi Triginer March
Joan Soldevila Rosell

Josep Aran Martí
Núria Sala Ponsa

Serafina Sala Ponsa

Daniel Castells Castells
Josep Vilana Solé

Miquel López Barceló
Josefa Tresens Rocaspana

Xavier Viñals Capdepon
Emili Castells Mañé

Ramon Maria Puig Andreu
Mª Dolors Colomés Oriola

Montserrat Polo Oriola
Carmen Roldán Bravo
Joan Capdevila Colell

Maria Novell Puig
Mercè Castells Batlló

Assumpció Novau Santacreu 

Recordem a tothom que amb una simple aportació de 103 a l’any, teniu dret a rebre una altra revista tri-
mestral a més de la que es reparteix per cada vivenda. Aquest import és una gran aportació per continuar 
amb la revista Lo Pas Nou, la qual cosa és el desig d’aquest Consell de Redacció, a més de nombrosos 
veïns.

Amb aquesta gesta passareu a ser AMICS DE LO PAS NOU, la primera revista editada al municipi de Vilanova 
de Meià.

Gràcies per la vostra atenció i us esperem AMICS!
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SERGI DE MEIÀ

Aribau, 106 - 08036 Barcelona - Tel. 93 125 57 10 - restaurantsergidemeia.cat

Vilanova de Meià - Barcelona

CUINA DESACOMPLEXADAMENT CATALANA
i 100% DE PROXIMITAT

esmorzar: 9,30 a 11,30h · dinar: 13,30 a 15,30h · sopar: 20 a 22,30h

de dimarts a dissabte

RESERVES ONLINE

Espai Gastrocultural

PERDIU EN AGREDOLÇ (RECEPTA MEDIEVAL)
2 perdius
mel
Oli d’oliva verge extra
1 manat de julivert
1 fulla de llorer
Pebre negre
2 taronges
1 llimona
All de Belltall
Bitxo 
Julivert

Pebre
2 cebes de Coll de Nargó
250 ml. escudella

Netegem i lliguem les perdius, les rostim a una cas-
sola fi ns que quedin daurades.

Exprimir els cítrics i guardar una pell de cada.
Piquem la ceba i la fem reduir, afegim el llorer, la pell 

dels cítrics, la mel, les perdius i el suc, ho fem coure 
durant 25 minuts a foc lent, afegim el brou d’escudella 
i ho deixem coure 1 hora a foc molt lent al forn.

CARBASSA A LA MORISCA
1 carbassa de cacahuet ( 1,5 kg. )
2 cebes de Coll de Nargó ( grosses ) 
400 grams de carn de xai picada
100 grams d’ametlles
200 grams de formatge el Panical de Taüll 
C/S comí ó “alcaravea”
4 ous de polleta
Sucre muscovado 
Canyella en polç

Tallem la carbassa a llesques, la part que no té lla-
vors, i la reservem. L’altra part, se li treuen les llavors, 
es talla a daus i es fa coure, que quedi per fer puré, es 

cola bé i es tritura amb oli d’oliva verge extra, canyella 
i comí.

A part, fem un sofregit de ceba, un cop daurada li 
afegim la carn de xai sucre i ho deixem coure. Al fi nal, 
afegim l’ametlla picada i la crema de carbassa, reser-
vem.

La carbassa tallada a llesques, la coem al forn a 150º 
durant 10 minuts.

A un plat fondo, posem de base una llesca de carbas-
sa, farcim amb el farcit de carbassa i xai i tapem amb 
un altre llesca de carbassa.

Posem un tros de formatge, un ou i li donem un cop 
de forn per que es cogui l’ou i fongui el formatge. 

PANADÓ O PANADA
Massa de panadó:
600 grams de farina
350 grams d’aigua mineral
15 grams de llevat de forn
Pols de sal

Barrejar, deixar fermentar i fer boles.

2 kg, espinacs
150 grams de panses
150 grams de pinyons nacionals

300 grams de sorra de tonyina
150 grams de poma 
100 grams de codonyat

A una paella, fer suar els espinacs i saltar la poma, 
barrejar-ho tot i deixar-ho colar.

Estirar la massa i farcir-la, tancar-la i fer-la al forn 15 
minuts a 180º.

Sergi de Meià
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EL MONTSEC DE MEIÀ INTERNACIONAL

Aquest passat cap de setmana 
(del 15 al 18 de setembre) jun-

tament amb la mama, l’Adelaida 
de Cal Tapis, vàrem tenir l’honor 
de representar Catalunya i en con-
cret el Montsec, a la fi ra “Cheese”, 
la fi ra internacional més important 
de formatges de llet crua que es va 
celebrar a Bra, Piemonte, Itàlia.

Durant 3 dies, ens dedicarem 
a cuinar, explicar i gaudir de tot, 
però en concret de l’ambient i l’or-
gull que tenen els italians per les 
seves coses, en especial el menjar i 
el vi, tots els restaurants, bars i os-
taries de la zona, només treballen 
amb vi de les dos colindants, neb-
biolo, brolo, etc.....

La carn, ha de ser local i eco, les 
verdures, el mateix, i un llarg se-
guit que no acabaríem mai. El que 
sempre m’ha impressionat d’aquest 
país és que com a norma general, a 
qualsevol lloc perdut, petit, acabes 
menjant a nivell altíssim, s’ho pre-
nen molt en serio això, és qüestió 
d’estat, cosa que envejo, ja que com 
a norma general, els catalans som 
de poc d’estimar-nos, és com si mai 
acabéssim d’agradar-nos, sempre 
falta allò i menyspreem tot allò que 
està fet a casa, d’altíssima qualitat. 
No, no em mal interpreteu, però 
hem de sentir l’orgull dels produc-
tes locals, ajudar als petits produc-
tors, que amb l’esforç de la seva fei-
na, no només fan bones coses, sinó 
que donen una imatge excel·lent de 
la nostra terra.

Aquest és el cas de les dues for-
matgeries del Montsec de Rúbies o 
de Meià: la formatgeria de Tòrrec 
i la formatgeria de Clúa, dues de 
les icones del producte excels del 
nostre país. Us asseguro, que al tast 
professional hi havia 70 persones 
especialitzades en el món del for-
matge i varen quedar bocabadats 
del nivell dels nostres formatges. 
També i per poder tenir una ofer-
ta més ampla, es va convidar a la 
Formatgeria Casa Mateu de Surp, 
al Pallars Sobirà i la peça d’Altron, 
també al Pallars Sobirà, donat que 
tristament, al Jussà no hi ha un sol 
productor de formatge de llet crua.

El Blanch de Tòrrec, amb aques-
ta pasta tova, mig làctica, però amb 
uns gustos potents i delicats, i la 
pell.... Gràcies Montse i Nicanor, 
sou genials.

El Cendrat de Clúa, David, mol-
tes gràcies a tú i la família, podrí-
em dir que és el primer formatge 
català en recuperar l’essència de 
país, un punt i a part de la davalla-
da qualitativa i la llum que molts 
d’altres han anat seguint durant 
aquests anys i han conformat un 
mapa formatger a tot el país que 
és extraordinari.

Tot això regat amb 5 cellers 
que no estan a més 20 km, pen-
seu-ho bé, a 20 km, a 10 km, 
tenim productes excel·lents, que 
internacionalment, fan el delit de 
milers de persones.

El Celler Rubió de Sols, amb el 

sòls xarel, xarel·lo 100% un vi ex-
cel·lent que la Judit cuida amb tan-
ta estimació. Un valor de territori.

Vall de Baldomar, ens va regalar 
als sentits el seu cristiari blanc, un 
cupatge de raïms fornais que s’han 
adaptat perfectament al nostre 
racó de món.

El Celler de Montsec, de la coo-
perativa, amb el Symer 365, un vi 
que acomplí les expectatives amb 
el cendrat, celler molt lligat a Vila-
nova, Xavi, moltíssimes gràcies.

Mas Ramoneda, de la família Ros, 
d’Artesa de Segre, Boira, un nom 

CHEESE, formatges i vins.

Curs de cuina catalana de la Universitat del Gusto de Pollenzo. El gran equip del Sergi de Meià.
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que ens trasllada a la tardor i l’hi-
vern a les nostres valls, un blanc de 
noirs de garnatxa, molt impactant, 
amb un punt solí insòlit a la regió.

I una de les icones de la Noguera, 
el Flor de Grealó 2009, un vi de tall 
clàssic, dels primers en elaborar en 
eco a Catalunya, del celler Vinya 
l’Hereu. Una passada per acabar 
d’arrodonir la jornada.

Això, vull afegir, que estem a 
prop de la nostra fi ra, que enguany, 

acollirà un concurs de cuina, i del 
qual, penso que tots heu d’estar 
orgullosos, perquè la premissa 
d’aquest any, és el producte local 
al plat, oli de l’Arió, melmelades 
de Cal Cabàs, formatges, bolets, 
perdius, vi, etc.... Deixeu-vos endur 
pels sentiments que us desperta el 
Montsec, els seus paratges, bus-
queu la inspiració en el més simple 
que tingueu al costat.

Una iniciativa que neix de la ne-

cessitat de difondre i de fer-nos 
nostres tots aquests productes, 
d’estimar-los, de valorar-los com es 
mereixen, us asseguro que tothom 
que ha pogut tastar-los, els hi ha en-
cantat.

A l’ajuntament, us informaran de 
tot el necessari. 

Visca la Fira de la Perdiu i Visca 
Vilanova!!

Sergi de Meià

Varietat de vins presentats a Itàlia.Varietat de formatges presentats a Itàlia.Sergi de Meià amb la seva mare, Adelaida Castells.

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





PPRROOGGRRAAMMAA  DD’’AACCTTEESS    
FFIIRRAA  DDEE  LLAA  PPEERRDDIIUU  22001177  

VViillaannoovvaa  ddee  MMeeiiàà  
 
 
Dissabte 11 de novembre 
 
19.30h  Presentació del llibre VISCA LA VILA i altres narracions, 
 a càrrec del seu autor, Ramon Bernaus Santacreu.                    
 Lloc: Sala de lectura de l’ajuntament de Vilanova de Meià 
 
Diumenge12 de novembre 
 
 
9.00h  Obertura de la Fira 
 Exposicions i venda de perdius i altres aus com faisans, 
 guatlles, canaris... 
 
9:00h  Inflables a la Plaça Major, fins les 14:00h. 
   
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.

10.00 h  Concurs de cuina de “perdiu” a la Sala del Teatre del Casal 
Municipal ubicat al C/Font, 8. Organitza: Sergi de Meià, Sebastián 
Castells i Cal Cabàs. Informació sobre les bases del concurs a 
l’ajuntament, telf. 973415005.

10.00 h Arribada de les Autoritats a l’Ajuntament, signatura al llibre
d’honor i seguidament visita a la vila i el recinte firal.
Inaugurarà la fira el Sr. Joan Tardà, diputat al Congrés dels Diputats.

11.00h Taller de ceràmica infantil i juvenil “Fira de la Perdiu”, a la Plaça 
Major. Fins les 14:00h.

13.30h Lliurament de trofeus de l'exposició de perdius i del Concurs   
de cuina de perdiu, al recinte firal.

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



Cal Cabàs Ajuntament de Vilanova de Meià Sergi de Meià
Sebastián Castells

Concurs de cuina
de perdiu

2017

Cal Cabàs, Sergi de Meià i 

Sebastián Castells, recuperen el 

Concurs de Cuina de Perdiu

Per la Fira de la Perdiu de 

Vilanova de Meià

(12 de novembre de 2017)

Bases del Concurs:

- Utilitzar per cuinar la perdiu, un mínim de 3 productes de la Vall de Meià 

- El plat ha d’anar acompanyat d’una petita explicació del mateix i de quina 
vinculació té amb el territori

- La Perdiu ha de ser l’ingredient principal

- Es valorarà la presentació, el gust i la textura

Procediment:

De 10h a 11h del matí, es farà la recepció dels plats a la Sala del Teatre de 
Vilanova de Meià

A les 13h, es farà l’entrega de premis al carrer de la Perdiu, per part de les 
institucions

Com participar?

Apuntar-se a l’Ajuntament de Vilanova de Meià abans del 2/11/17

Telf. 973 415 005
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Reportatge

L’ESCOLA DE GÀRZOLA (i II)

De fi nals dels anys cinquanta 
fi ns al tancament de l’escola

Al juny de 1959, quan marxa la 
Maria Vergé, Gàrzola es queda sen-
se mestra fi ns a la primavera de 
1960. Al mes de març arriba la Car-
me Calveres. La Carme era fi lla de 
Rubió i va estar des d’aquest curs 
1959-60 fi ns a acabar el curs 1962-
63. Desgraciadament, la Carme fa 
poc que va morir. Alguns dels seus 
exalumnes vam assistir al funeral 
que es va celebrar en el seu record 
a Rubió.

Durant el curs 1963-64 la mestra 
de Gàrzola és la Mª Lluïsa Perera 
de Torregrossa. La Mª Lluïsa només 
hi va ser aquell curs, però seguim 
tenint notícies seues a través del 
farmacèutic, cosí seu. El curs se-
güent, des del setembre de 1964 i 
fi ns el juny de 1966 la Carme Mulet 
de Torrelameu és la mestra. Tot-
hom la recorda com la mestra que 
es va casar amb el capellà, el Josep 
Anton Serrano.

El curs 1966-67 és l’Antònia Al-
calà Llop d’Agramunt la nova mes-
tra. En aquells moments ja anava 
minvant el número d’alumnes de 
l’escola. Comptant amb els dos fi lls 
de la mestra, només eren onze els 
que anaven a estudi. 

La Teresa Aresté de Maials és 
la mestra durant el curs 1967-68. 
L’any següent, 1968-69, la Mª Car-
men Magaña de Malón (Saragossa) 
arriba de mestra a Gàrzola. Era una 

manya jove, menuda, amb els ca-
bells llargs i la guitarra penjada al 
coll. El curs següent la van enviar 
de mestra a Tòrrec. Més de quaran-
ta anys després, en el moment de la 
seua jubilació, es va tornar a posar 
en contacte amb el seu exalumnat. 
Arran d’això la vam convidar a Gàr-
zola on es va trobar amb els i les 
que havien estat alumnes seus. Va 
ser una trobada molt emotiva. 

La Càndida Mir Cortada de Tor-
regrossa és la mestra que va iniciar 
el curs 1969-70 i els dos següents, 
1970-71 i 1971-72. En aquells mo-
ments l’escola es continuava mo-
vent entre els deu i onze alumnes. 
Al mes de desembre de 1971 la 
Càndida va marxar. El seu lloc el 
va ocupar la Núria Llena d’Alfarràs 
que va estar a Gàrzola fi ns a l’aca-
bament d’aquell curs al juny de 
1972.

Durant els cursos 1972-73 i 1973-
74 la mestra va ser la Carmina Guiu 
Mir de Lleida. Són els darrers anys 
de l’escola de Gàrzola.  La  mestra 
denúncia davant l’inspector que 
l’escola està poc dotada de material 
i mobiliari, a més a més és tot molt 
vell. Segons un inventari d’aquells 
temps, la dotació de l’escola era de 
vuit pupitres, dues taules, cadires, 
una taula de mestra, una cadira de 
mestra, un armari, dues pissarres, 
quatre mapes, un atles i un diccio-
nari. L’escola es va gastar en despe-
ses de material durant el curs 1972-

73 1099 pessetes (6,605 euros)i 
durant el curs 1973-74 880 pessetes 
(5,289 euros)  

La darrera mestra que exerceix a 
l’escola és la Conxita Novau Puigpi-
nós, de Cal Ros d’Alentorn. Ella co-
mença el curs 1974-75, però abans 
d’arribar a Nadal es tanca l’escola i 
es traslladen els alumnes a l’escola 
d’Artesa de Segre. En aquells mo-
ments tota la vall de Meià es queda 
sense escola, només els alumnes 
de Vilanova que tenen menys de sis 
anys van a escola al poble.

Mestres i alumnes
Hi havia mestres que s’allotjaven 

al pis que tenia l’escola, al mateix 
edifi ci i altres que ho feien a dife-
rents cases del poble. A Cal Farré 
s’hi allotjà la Carme Campeny: a Cal 
Ramut, la Consuelo Rodríguez en la 
seva darrera època com a mestra de 
Gàrzola; a Cal Novau, la Maria Ver-
gè; a Cal Catarí, la Carme Mulet; o a 
Cal Puig, la Carmen Magaña.

Les mestres que s’allotjaven a 
l’habitatge de l’escola acostuma-
ven a estar acompanyats per algun 
familiar seu. La Carme Calveres 
amb la mare o alguna neboda mol-
tes temporades, la Mª Lluisa Perera 
amb una cosina seua, la Mª Antònia 
Alcalà amb els fi lls... La vivenda, 
com totes les cases del poble no te-
nia aigua corrent i sí que tenia una 
comuna on només podien anar la 
mestra i les nenes.

Alumnes de l’escola.
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Els alumnes eren els que acos-
tumaven a portar aigua, amb ga-
lledes, per a la mestra. També els 
i les alumnes eren els encarregats 
d’anar a la font a omplir el silló que 
hi havia a l’escola. Els nens havien 
d’anar a fer les necessitats fi siolò-
giques fora de l’escola, al Vedre, les 
parets dels corrals i les boixeres hi 
donaven la intimitat necessària.

Les mestres controlaven que cada 
família, abans de l’hivern, aportés la 
llenya necessària per escalfar l’es-
cola i l’habitacle de la mestra. Eren 
set quintars per família.

Els alumnes, un cop al mes, i 
aprofi tant l’hora del “recreo” ana-
ven a fer llenya de rames per en-
cendre l’estufa. Com que prop de 
l’escola hi havia molt romer, es 
feien feixos de romer sec que era 
fàcil d’arrencar. Els més grans, 
que sempre eren els més ràpids a 
aconseguir el seu feix, descansa-
ven, mentre els petits continuaven 
treballant. El lema era el del pri-
mer manament de la llei de Deu: 
“si trobeu llenya feta no en feu”. A 
l’hivern, un alumne diferent cada 
setmana, entrava més aviat al matí 
per encendre l’estufa.

Les mestres acostumaven a fer 
repassos, fora de l’horari escolar, 
a nois i noies més grans que ja ha-
vien plegat de l’escola. També es 
fan repassos pels qui feien el batxi-
llerat lliure des del poble. Aquests 

alumnes s’examinaven, en un sol 
dia, de totes les assignatures del 
curs a Lleida. La Carme Campeny, 
la Carme Calveres, la Carme Mulet, 
l’Antònia Alcalà, la Teresa Aresté, 
la Carmen Magaña i la Càndida Mir 
van preparar alumnes de cursos 
de batxillerat. Moltes temporades 
a aquests repassos també hi assis-
tien alumnes de Vilanova. I els de 
Gàrzola, quan hi havia una mestra 
que no preparava pel batxillerat, 
anaven a Vilanova a repàs. Així 
fou durant  el període que va fer de 
mestra la Mª Lluïsa Perera.

Els mestres, estava previst que  

cobressin a partir del dia u de ge-
ner de 1975, 22.700 pessetes al 
mes, després d’una pujada del 25% 
del seu sou base. Així ho diu una 
nota de la Asociación Provincial 
de Profesores de EGB de Lérida 
enviada als mestres el dia vint-i-
quatre de setembre de 1974. Eren 
temps de forta infl ació. La mestra 
de Gàrzola ja no hi va ser a temps, 
al desembre de 1974 li van tancar 
l’escola. Va rebre l’augment de sou 
en un altre destí.

Text i fotos: Josep Anton 
Novau i Maria Brescó 

 LA NOVA ESCOLA DE LLUÇARS

Els 23 alumnes que en Delfín Solé, com a president 
de la Junta Local de Enseñanza Primaria de l’esco-

la mixta nacional de Lluçars (província de Lleida), va 
certifi car com a matriculats el 27 de juny de 1960 són 
els següents:

1 Maria del Carmen Brescó Puigarnau, de 8 anys
2 Javier Rendé Pujol, de 10 anys
3 Maria Rosa Cucurull Puig, d’11 anys
4 Juan Vilana Solé, de 12 anys
5 Antonio Puig Fité, de 9 anys
6 Encarnación Santolari Lladós, de 7 anys
7 Maria Rosa Salud Fortó, de 7 anys
8 José María Puigpinós Homs, de 6 anys
9 Ramón Vidal Rabaiget, d’11 anys
10 Teresa Brunet Solé, de 8 anys

Tots al restaurant amb Carmen Magaña 45 anys després.

Dedicatòria de Casimira Martí.
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11 Enrique Vidal Rabaiget, de 12 anys
12 Elconida Gilabert Escolá, de 9 anys
13 Mercedes Vidal Rabaiget, de 6 anys
14 Pedro Farrás Terré, de 8 anys
15 José María Farrás Terré, de 6 anys
16 José París Terré, de 6 anys 
17 Miguel París Terré, de 8 anys
18 Juan Ribó Font, de 6 anys
19 Luís Puigpinós Homs, de 7 anys
20 Jorge Vilana Solé, de 6 anys
21 María Rosa Fortó, de 6 anys
22Mercedes Solé Isanta, de 6 anys
23 Ana María Puig Fité, de 6 anys

En fi nalitzar les obres de la nova escola, a fi nals 
d’octubre de 1962, d’aquests 23 alumnes, només n’hi 
quedaven 12.

Les mestres que van passar per l’escola nova, van 
ser diverses. La primera va ser la Casimira Martín, que 
va estar a les tres escoles habilitades. Com que han 
sorgit dubtes sobre si és o no la mestra que apareix a 
la foto, en aquesta ocasió presentem la mateixa foto a 
l’inrevés, en la qual es pot veure la dedicatòria fi rmada.

La segona mestra es deia Pepita Pla i era de Lleida. 
La que va venir a continuació va ser la Teresa Vilal-
tella, que tenia un Seat 600, amb matrícula de Lleida 
L-33333, i per això li deien la “Tresa dels 5 tresos”. Es 
pot veure a la foto.

Després va fer de mestra la Teresa Batalla Cercós de 
cal Gramenet de Vilanova, la dona del Juan Triginer de 
cal Joaquim, que va ser jutge molts anys. L’última mes-
tra de Lluçars, que va tancar l’escola, es deia Elvira 
Rubinat Catalá. Era de Vilanova de Segrià i s’estava a 
ca l’Isidro. Aleshores l’Elvira havia acabat els estudis 
de mestra i Lluçars va ser el seu primer destí. En aquell 
moment, ja només tenia els sis alumnes següents: Car-
los Santolari, Delfín Solé Isanta, Teresa  Solé Isanta, 
Ramón Vilella, Juan Vilella i Jordi Boliart.

El curs del 1974 es va iniciar al setembre a Lluçars, 
però no hi va acabar. Un dia de fi nals del mes de se-

tembre, en horari escolar, el director de l’escola d’Ar-
tesa de Segre, el senyor Llorenç Espinal, va portar els 
pocs alumnes de Lluçars a Artesa per ensenyar-los les 
aules de l’escola d’Artesa, perquè el canvi no fos gaire 
traumàtic. El mes d’octubre de 1974 els alumnes de 
Lluçars ja feien classe a Artesa. 

El trasllat des de Lluçars fi ns a Artesa es feia amb un 
microbús molt antic, de la marca Mercedes, i el con-
duïa el Victoriano d’Agramunt, dels Autocars Torres. 
Després es va canviar per un microbús de la marca 
Ebro i el portava un senyor d’Alentorn que es deia 
Pere Freixes. Al cap de tres anys, per problemes ad-
ministratius, el microbús ja no anava fi ns a Lluçars 

Teresa Vilaltella.

Ana Gual ,Javier Vilella i Montse Solé. Alumnes a classe.
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a recollir els alumnes i els pares 
que tenien fi lls en edat escolar, per 
torns, els portaven fi ns a Alentorn 
per agafar el microbús. L’any 1980 
es va deixar de fer el transport es-
colar fi ns a Artesa de Segre. 

En l’actualitat, els baixos de l’es-
cola es fan servir com a centre re-
creatiu i el pis de la mestra està en 
règim de lloguer.

Alfons March Cases Activitats extraescolars.

LES ORQUESTRES DE VILANOVA DE MEIÀ

Vilanova havia tingut una tradi-
ció musical remarcable a fi nals 

del segle XIX i les primeres dèca-
des del  segle XX. Tenim documen-
tada una orquestra a Vilanova l’any 
1893, de la que en desconeixem el 
nom, però coneixem algunes actu-
acions com: la del 17 de gener (Sant 
Antoni), que canten missa; amenit-
zen el ball a la plaça per la tarda, i 
per la nit a cal Txen. El dia 20  de 
gener (Sant Sebastià), que toquen 
a Santa Maria. El dia 19 de març 
(Sant Josep), amenitzen el ball a la 
plaça per la tarda i a cal Txen per la 
nit. El dia 1 d’Abril (Pasqua de Re-
surrecció), missa cantada i ball a la 
plaça. El 15 de maig (Sant Isidre), 
processó i missa cantada. El 22 de 
maig, aplec a Meià en acció de grà-
cies pel benefi ci de la pluja després 
d’unes pregàries, i actuació de l’or-
questra... 

 
“ELS NOIS DEL MONTSEC”1

Podem donar notícies més con-
cretes d’aquesta orquestra, gràcies 
al record de persones grans que 
havien participat en aquest conjunt 
musical, i especialment al llibre 
dels comptes i de les actuacions 
que va portar Pere Santacreu de cal 
Sep, durant vint-i-quatre anys. Les 
dades agafen un període de temps 
que comença el 1904, possiblement 
l’any de la seva fundació, fi ns al 
1928. Sabem, però, que l’orquestra 
va continuar activa fi ns a la Guerra 
Civil. 

L’orquestra era formada per cinc 
o sis músics, i n’havien format part 
en diversos moments:    

.  Manel Pinyero  (trompeta i di-
rector).

.  Josep Pinyero (trompeta, saxo-
fon i fl autí).

. Josep Guàrdia (trompeta)

. Miquel Tressens (clarinet).

. Josep Bertran (fi scorn).

. Josep Durich ( baix).

. Rafael Cases Galceran (fi scorn). 

. Pere Codó (clarinet i saxofon).

. Eugeni Marcó (trombó). 

. Pere Santacreu (baix).

. Alfons Santacreu (trombó). 

. El Sabater de Montgai (bateria).

.  Modest i Pilar Armengol (ba-
teria).

Les actuacions a Vilanova 
Les actuacions per les festes 

del poble. Les primeres actuacions 
a Vilanova daten del 1904 i corres-
ponen a les festes de Santes Creus 
i Nadal. Durant els 24 anys que hem 
estudiat, “Els Nois del Montsec”, es 
van convertir poc a poc en l’orques-
tra ofi cial de Vilanova, amenitzant 
amb la seva música pràcticament 
totes les festes de l’any, llevat de la 
Festa Major de Setembre. Així  po-
dem enumerar les festes en que van 
actuar a partir de les dades de l’any 
1919: Cap d’Any, Reis, la Candele-
ra, Carnaval, Sant Josep, la Mare 
de Déu de Març, Primera Pasqua, 
Santes Creus, Sant Isidre, l’Ascen-
sió,  Segona Pasqua, Corpus, el 

1 Arxiu particular de Pere i Alfons Santacreu i Trepat (cal Sep). Documentació diversa sobre “Els Nois del Montsec”

Ball a la Plaça Major de Vilanova de Meià en la dècada del anys 20 del segle XX
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Cal Cabàs
Productes Artesans (Boada - Lleida)

www.calcabas.com
Tel. 610 822 543 - 607 557 209

Conserves naturals i artesanes
Melmelades autòctones de
Figa, Pruna Miravolant, Préssec,
Carbassa, Pera Flor d’hivern, Tomàquet...

Tomàquet fregit,
Escalivada,
Samfaina...

Chutney de Figa
i Poma, Agredolç
de ceba i carbassó

Roser, Sant Jaume, Sant Salvador, 
el Roser d’octubre, Sant Martí, La 
Puríssima i Nadal. 

A aquesta llista calia afegir-hi 
molts anys: Sant Antoni de gener,  
Sant Marc, Sant Antoni de Juny, 
Sant Joan, Sant Pere, Sant Gos de 
setembre, Tots Sants  i algunes al-
tres; sense oblidar-nos dels molts 
diumenges que amenitzaven les 
sessions de ball, especialment a 
l’hivern, primavera i tardor, que no 
tenien tantes actuacions fora vila. 
A partir de 1920 estableixen uns 

contractes fi xos amb la Junta de 
Festes de Vilanova, que els lloguen 
durant moltes èpoques de l’any a 
un preu fi xat per totes les festes 
del mes. A partir de 1925 aquests 
contractes són trimestrals, agafen 
tot l’any, a més  hi estaven incloses 
la majoria de les festes esmentades  
i els corresponents diumenges. 

Actuacions per particulars: 
El 1905, una serenata i un bateig. El 
1907, un casament amb esquellots. 
El 1913, la festa del diputat Rodés, 
un sarau i un comiat d’americans. 

El 1914, una comèdia, una altra fes-
ta del diputat Rodés, un diumenge 
a cal Cova, uns esquellots pel ca-
sament del Centenar i unes noces. 
El 1920, uns esquellots pel Lindo i 
la  victòria del diputat Rodés a les 
eleccions. El 1924, el bateig de l’Au-
lí. El 1926, dos saraus.

Actuacions eclesiàstiques. 
Durant aquests anys també hi ha 
constància d’actuacions de caire 
religiós, com poden ser: Dijous 
Sant, Corpus, una missa per Sant 
Eduard (1915) i segurament la ma-
jor part de les festes amb missa 
cantada en que consta la seva ac-
tuació en general però sense espe-
cifi car.

Les actuacions fora vila   
Durant els vint-i-quatre anys que 

tenim notícies, van actuar en 45 
poblacions diferents, algunes for-
ça allunyades, tenint en compte els 
mitjans de transport de que dispo-
saven, com és ara Vilanova de l’Agu-
da, Ponts, Tudela,  Bòixols, Àger, La 
Guàrdia, Cellers, Abella... La majo-
ria d’actuacions en poblacions peti-
tes eren per les festes majors o pa-

Els “Nois del Montsec”: Josep Bertran (Bep del Bentut), clarinet; Miquel Tres-cents (Que-
let), clarinet; Eugeni Marcó, clarinet; Manel Pinyero, trompeta; Rafael Cases, fi scorn; i Pere 
Santacreu, baix.
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tronals. enumerem els llocs en que 
van actuar més vegades :

Gàrzola: 17 actuacions, sempre 
per la Festa Major.

Lluçars: 13 actuacions, per la 
Festa Major i el Roser.

Fontllonga: 12 actuacions per la 
Festa Major.

Clua: 12 actuacions per la Festa 
Major.

Santa Maria de Meià: 12 actu-
acions (5 cops per la Festa Major, 

6 per Sant Sebastià i una festa de 
“mineros” l’any 1919).

Peralba: 11 actuacions per la 
Festa Major.

Artesa de Segre: 10 actuacions 
(4 vegades en sessions de ball, 2 pel 
Roser, 1 per Sant Antoni, 1 per San-
ta Cecília, 1 per Nadal i la visita del 
bisbe el 1922).

Alentorn: 9 actuacions. Va ser 
el primer poble en que van tocar 
(La Pau de 1904, repetint 4 vegades 

més per aquesta festa, 3 per Sant 
Antoni i una Festa Major).

També poden citar altres pobla-
cions: Oroners (6 actuacions), 
Baldomar (5), Isona (5), Matas-
solana (5), Folquer (4), Boada 
(3)...

Actuacions i ingressos 
El 1904, primer any en que te-

nim notícies, realitzen un total de 
7 actuacions, amb uns ingressos de 
73’30 pessetes. El 1905 hi ha comp-
tades 17 actuacions i uns ingressos 
de 103’5 pts. El 1910, 19 actuacions 
amb 125 pts d’ingressos. El 1913, 
26 actuacions  i 221’05 pts. el 1914, 
35 actuacions i 271 pts. El 1919, 37 
actuacions i 456’30 pts. El 1920, 
45 actuacions aproximadament 
i un total de 671’50 pts. A partir 
d’aquest any no podem especifi car 
les actuacions totals ja que les ac-
tuacions que feien a Vilanova no 
estan destriades i estan anotades 
en uns contractes a preu fet men-
sual o trimestral sens indicar-ne el 
nombre exacte. 

“L’ORQUESTRA DÒRIES”
Passada la Guerra Civil amb tot 

el daltabaix que va suposar, s’orga-
nitzà de nou l’orquestra de Vilano-
va, amb el nom diferent, la qual era 
formada també per sis músics i en 
formaven part alguns dels antics i 
la incorporació de nous membres. 
Dissortadament no van durar gai-
res anys.  N’eren integrants:

. Miquel Tressens (clarinet).

. Pere Codó (clarinet i saxofon).

. Josep Bertran (fi scorn).

. Ramon Torruella (saxofon).

. Marià Roqué (trombó).

. Modest Armengol (bateria). 

Ramon Bernaus i Santacreu

Orquestrina Els Nois del Montsec

Gent de Vilanova a l’ermita de Meià, entre els quals hi ha els músics de l’orquestra.
Drets, d’esquerra a dreta: desconegut, Rengueres, guàrdia civil, Isidret del Cota, desconegut, 
Eugeni Marcó i Rafaela Cases.
Asseguts: Pere Santacreu, Manuel Pinyeiro, Rafael Cases i Alfons Santacreu.

Interessats envieu les vostres dades a
lopasnou@gmail.com

i contactarem el més aviat
possible amb vosaltres

Anuncieu-vos-hi!
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PASSAT I PRESENT DE LA COMA DE MEIÀ. LES COVES I ELS QUERANTS

El Montsec és una muntanya 
calcària rica en fenòmens càrs-

tics, coves, balmes,  avencs o que-
rats, coneguts i explorats des de 
molt antic per la gent del país.  A la 
part de llevant del congost del Pas 
Nou, als caps de la cinglera, es tro-
ba la cova de l’Aigua, la qual té una 
galeria de 40 metres de llargada. 
Més al sud i prop de la carretera, es 
troba el querant del Pas Nou amb 
18 metres de fondària i el querant 
del Cinglo, amb una fondària màxi-
ma de 59 metres .

A Paús es troben dues formaci-
ons càrstiques notables, el querant 
Petit situat uns 200 m al nord de la 
font de Paús, amb una fondària de 
8 m i el querant Gran, situada a l’est 
del primer, amb vistes a la font de 
la Figuera i arribant a una fondària 
de 76 m. El querant de Meià, situat 
al nord del Puig, a poca distància 
a l’oest del camí de Rúbies, a l’in-
dret del bancal de de sòl Blandino, 
té una fondària de 22 m. El querant 
del riu Merler és el més popular de 
tots, ja que la boca es troba al peu 
de la carretera prop del banc de la 
Paciència, amb una fondària de 10 
m.

A la Fabregada trobem  la cova 
de les Monges, on a l’interior hi 
havia hagut el castell del poble i 
al barranc del Cabirol, la cova de 
Roca Roja. Al cim del Cogulló es 
troba la Cova del Macià, i al sud-est 
la cova dels Picals; a prop de Llu-
çars, la cova del Quinquilla.

 A l’extrem oriental del munici-
pi trobem les coves de la Vansa, 
la cova de Gramenet i la cova de 
Montodó (aquestes dues últimes 
fora del municipi), indrets habitats 
des de l’Eneolític i el Bronze, fi ns a 
èpoques força recents.

També fora del nostre terme i a 
l’altre costat del Montsec, es tro-
ba la Vall de Barcedana, allí hi ha 
les dues coves més importants del 
Montsec de Meià: la Cova Fosca i la 
Cova del Gel, situades dins el mu-
nicipi de Llimiana. La Cova del Gel 
té una boca d’entrada de 10x40 m, 
amb un recorregut total de 185 m.  
Dues barreres calcàries interrom-

pen la baixada en un fort pendent 
que arriba fi ns a 67 m de profundi-
tat.  Uns coms de fusta recullen l’ai-
gua d’uns degotalls que es troben  a 
l’entrada, per poder beure. Aquesta 
cova havia estat habitada durant el 
període de l’Eneolític, tal i com ho 
demostren les restes de ceràmica 
que si han trobat. Mencionar també 
que durant la postguerra, s’hi van 
refugiar una companyia de maquis.  
En aquesta mateixa obaga, davant 

el poble de Matassolana, a  la dreta 
del riu Barcedana es troba la Cova 
Fosca, avui coneguda com la Cova 
Negra, la qual també havia estat  un 
assentament eneolític.

Tornant al nostre terme de Vi-
lanova de Meià, trobem coves im-
portants habitades per l’home en 
la prehistòria i que en els últims 
segles s’havien convertit en tan-
cats per ovelles o cabres, aquestes 
són la Cova del Barril, a la solana 

El passat i el present

Cova del Castejón.

Cova de Barmó.



38   •   LO PAS NOU

dels Ascallissos, la Cova del Cas-
tejón, la Cova del Pansot i la Cova 
de Barmó, on es poden veure les 
ruïnes de diversos tancaments pel 
bestiar.

Els germans Portí de cal Xaman 
varen ser els últims que van tancar 
les cabres a la Cova del Pansot i la 
de Barmó. Tenir els ramats a les 
coves era una tasca molt pesada, 
ja que suposava haver de caminar 
molt i tampoc es reunia les condi-
cions necessàries, sobretot les sa-
nitàries que es demanen avui dia. 
Només es treien els fems o el xerri 
quan les cabres sortien pel damunt 
de les parets que tancaven la cova. 
A vegades, algú del poble, anava 
amb les someres a buscar xerri per 
algun hort o bé per adobar alguna 
planta d’oliveres, abans no hi po-
sessin foc. El foc servia per anar 
cremant els fems i cremava lenta-
ment durant setmanes, per això 
aquestes coves encara es poden 
veure negres de fum, tot i que amb 
el temps van perdent aquesta fos-
cor de les pedres. Malauradament, 
el fum també podria haver eliminat 
alguna pintura rupestre existent.

Text i fotos: Francesc Cardona 
Fonoll

La bellesa de la Coma de Meià vista des la Cova del Barril.

Cova del Pansot.
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In memoriam

MODESTA BATALLA

Agraïment 

Modesta Batalla Macià ens va 
deixar l’11 de juny de  2017 

a  l’edat de 104 anys a Sallent i va 
rebre sepultura a la seva vila l’en-
demà. Agraïm molt totes les mos-
tres de condol rebudes per la mort 
de la nostra mare, sogra i padrina 
per part de tot Vilanova i també 
de l’Ajuntament. Quan va complir 
100 anys aquest li va fer arribar un 
gran ram de fl ors per commemorar 
el seu aniversari i fer present que 
tots els vilanovins s’unien també 
a la celebració. Si hagués estat bé, 
també us hauria agraït tot l’interès 
que heu demostrat durant aquests 
sis anys i mig que ha estat absent 
del seu poble i de la seva gent però 
tothora ha estat de cor i ànima amb 
tots vosaltres. Sempre et recorda-
rem.

La família.

A continuació, us deixem amb un 
poema que en el seu moment va es-
criure Delfín Solé Puig (A.C.S) per 
la Modesta Batalla (A.C.S.):

Modesta Batalla Macià

Una estrella catalana
molt cordial i humana
i de caràcter, sobirana.

La teva fraternitat
és un mirall de la societat,
pubilla de la Solidaritat.

L’amistat
és la teva veritat
pel bé de la Humanitat.

Que el Senyor
et conservi aquest do
que Ell és el millor protector.

Delfí Solé Puig, 1997 La Modesta al balcó de casa, Cal Tatx.
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UN NUTRIENT QUE S’AMAGA AL COR

Matemàtics i matemàtiques, 
metges i metgesses, enginyers 

i enginyeres, esportistes i un llar-
guíssim etcètera, etcètera. 

Persones resolent problemes que, 
a priori, no tenen solució, procurant 
trobar cures pels milers de malalties 
que colpegen a diari la societat, sal-
vant vides, creant edifi cis d’ensom-
ni, aconseguint reptes i fi tes que ens 
fan somiar i ens fan veure que som 
extraordinaris. 

Fama, fortuna, poder, glòria. Què 
busquem, què volem aconseguir al 
llarg de la nostra vida? Què ens om-
ple com a persones? Quins sons els 
nostres somnis?

Tots tenim fi tes, projectes, il·lusi-
ons. El camí, però, a transformar-los 
a realitat és, se’ns dubte, un camí 
ple d’entrebancs, aprenentatge i, so-
vint, felicitat efímera. 

AMOR. Això, penso, és el que ens 
fa lluitar, el que ens fa viure cada 
instant com si fos el darrer, el que 
ens permet treure forces d’allà on 
creiem que ja no en quedava. Amor 
per un pare o una mare, per la famí-
lia (que sempre procura està allà, en 
les madures i, sobretot, les dures), 
pels amics (que ho donarien tot i 
ho donaries tot per ells), per la teva 
parella (per qui et jugaries la vida) i 
per un fi ll (pel qui donaries la vida). 

Hi ha molts tipus d’amor, cadas-
cun és diferent i, a la vegada, ca-
dascun t’ofereix sentiments variats. 
Però, tots ells ens omplen de felici-
tat i vigor. Tots ells aconsegueixen 
treure un somriure, una llàgrima en 
el millor i pitjor dels cassos.  M’agra-
da pensar, quan l’ànim m’ho permet, 
que aquest és el nostre motor, o mi-
llor dit, la  gasolina que el posa en 
funcionament al llarg de tot el dia. 

Treballem, si tenim sort, en una 
feina que ens omple, doncs, segu-
rament, amb ella aconseguim sen-
tir-nos realitzats. Tot i no ser així, 
treballaríem per aconseguir capital 
per poder gaudir d’una estabilitat i 
ritme de vida que volem compartir 
amb molta d’altra o poca gent del 
nostre radi (que augmentem o dis-
minuïm al llarg de la nostra exis-
tència). 

Creixem envoltats de familiars, 
que ens protegirien d’un huracà. 
Juguem amb amistats que fem en 
el nostre pas per guarderies, parvu-
laris, escoles, instituts, tot seguit, 
carreres, pot ser, màsters i, per úl-
tim, companys de feina. Sí, utilitzo 
el verb “jugar”, doncs, no deixem de 
fer-ho mai. Si més no, tan debò, no 
deixéssim de fer-ho mai. 

Tan debò, no hi hagués sofriment. 
En ocasions, pot ser molt dolorós. 
Però, d’aquesta forma violenta i, no 
ens enganyem, cruel, observem el 
potencial que té aquest sentiment. 
Observem el potencial que tenien i 
haguessin tingut aquelles persones 
que marxen i ens deixen, per des-
gràcia, sense un company/a més en 
aquest viatge que és la vida. 

Allà, ens donem compte de mol-
tes coses. Per desgràcia, quan no 
tenim quelcom, n’observem la seva 
absència. Des de trobar a faltar l’es-
tiu quan és hivern i l’hivern quan és 
estiu, fi ns a desitjar morir pel dolor 
que provoca el perdre un ésser es-
timat. 

L’amor, tot i que, alguns no ho vul-
guin reconèixer, és el nostre nutri-
ent principal. Ell ens alimenta i ens 
permet créixer i evolucionar. So-
vint, anem mancats d’aquest nutri-
ent. Imaginem-nos, la carència que 
ens provoca en el nostre organisme 
la carència de ferro, proteïnes, vita-

mines... Ens deixa, sovint, sense for-
ces. Per tant, é s comprensible l’es-
tat que assolim quan trobem en falta 
aquest aliment bàsic que, en comp-
tes d’entrar per la boca, passar per 
la laringe i entrar a l’estómac, entra 
pel cor, múscul i motor de tot el cos. 

Podria posar tants exemples que 
ens omplen el cor: un paisatge es-
pectacular, el primer petó, l’inici 
d’una relació de futur, adoptar i 
salvar una mascota, veure una pa-
rella gran fent-se un petó, veure els 
nens agafar-se de la mà i abraçar-se, 
transmetre i comprovar que has 
transmès, compartir afi cions i bons 
moments, tenir un fi ll, tenir pares, 
tenir amistats que et mostren la mi-
llor cara quan tot resulta indicar que 
és impossible donar-la i un llarguís-
sim, de nou, etcètera.

Per aquest motiu, perquè hi ha 
un llarg etcètera, hem de cercar i 
trobar aquells fets i moments que 
ens omplen del més gran dels sen-
timents, doncs, així, tindrem un 
potencial enorme per viure aquesta 
vida que, se’ns dubte, és un regal po-
der-la viure.

Pd: Gràcies a tots i totes els que 
m’ompliu el cor d’aquest nutrient 
més que necessari!

Text: Ivan Balagueró Masanés
Fotos Neus Mora Marín

Els lectors escriuen

Vista des des del Tossal de la Torreta, al fons Montroig.
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Els veïns que feien “petar la xerrada” 
al Portal d’Ajós són:

Asseguts, de dreta a esquerra: Jo-
sep Durich, Marcelo Bertrán, Josep 
Colomés, Jaume Nova u, Venancio Ma-
sanés, Sixto Acebrón, Joan Masanés.

Drets: Javier Segon i Josep Mar-
siñach

Quina collada! Aquí hi ha feina una estoneta, a veure si els podeu 
reconèixer i a més, que diríeu que estan celebrant? Qui s’arrisca a 
endevinar-ho? 
Envieu la vostra resposta al mail de la revista: lopasnou@gmail.com
 Solució i nom de les persones que han participat en la recerca, al 
pròxim número de la revista.

Pels pobles de Catalunya
hi ronda les nits d’estiu,
i la ciutat de València
el llueix de distintiu.

Som gent ben organitzada
que sortim cada matí
per endur-nos els queviures
que collim del teu jardí.

Recloses i presoneres
o lliures enmig del prat,
cada matí ens alimenten
amb el beure més preuat.

Entreteniments
QUI SÓN? Solució del número anterior

Endevinalles

Solucions número anterior: meravelL Os (meravellós) / Matí Sos (matisos) / La Con Temples (la contemples)

Per Jordi Esteban

Jeroglífi cs

Què fa el cavall? Un animal herbívor Gos amic de les persones cegues

(el rat penat) (les formigues) (les vaques)



42   •   LO PAS NOU

Taller d’escriptura

EL FI DE L’AMÀLIA

Com cada dia a les vuit s’obre la porta blava de 
la caseta blanca d’alt del turó de sabines verdes 

guardianes del camí que des del poble de pescadors 
s’enfi la fi ns el far. Com cada matí, l’Amàlia surt al pe-
tit porxo amb el primer cafè del dia i els melindros 
per sucar envoltada per la sonora i dolça veu de Mer-
cedes Sosa cantant “Alfonsina y el Mar”.

A l’Amàlia li agrada la primavera: la llum és nítida, 
el sol escalfa en justa mesura i el mar, un mar pletò-
ric de resplendor, que bressa suaument les barques 
amarrades al petit port de fusta als peus del poble 
i en canvi envesteix amb fúria les roques invasores 
unes passes més enllà. 

És aquesta calma la que l’ha fet arrelar en aquest 
indret, la calma, i la llum, i l’olor, i la solitud, tot això 
que li permet pensar per dins, posar colors als seus 
records i als seus somnis, sobre les teles blanques 
de 90 x 90 i restar hores contemplant la fi sonomia 
d’aquest paisatge que cada dia es desperta diferent. 

És aquest senzill i inabastable univers el què la im-
pulsa a mantenir interessants converses amb el ma-
jestuós far que neix del cor de les roques com un obe-
lisc romà, recte, fort, esplèndid. És el seu sentinella 
dia i nit, no falla mai, sempre té respostes segures, 
fermes, ràpides, com els rajos de llum que llença al 
mar. És el seu nord i, a vegades, el sud i, sempre el 
seu amic infrangible.

Però avui, què hi ha avui de diferent dins el cap 
de l’Amàlia que la fa mirar sense veure, contemplar 
sense extasiar-se, anar pel tercer cafè i no recordar 
que havia un grapat d’espàrrecs esperant a la cuina?. 
Només escolta una vegada i una altra la veu potent i 
clara de la Sosa: “... Alfonsina vestida de mar...”. 

Voldria esbrinar quin impuls irrefrenable va im-
pulsar a la gran poetessa argentina a endinsar-se 
en el mar per no tornar. Li agradaria penetrar en el 

cor d’aquella dona tan especial, per poder entendre 
perquè, amb el seu permís, la va abandonar la vida. 
I el cap de l’Amàlia, avui a les fosques, comença a 
cavil·lar: era l’Alfonsina una poetessa afamada, ella 
pintora sense haver venut mai un quadre; l’Alfonsina 
jove mare soltera, ella vídua jove i mare d’un fi ll que 
viu al Japó; a les dues els subjuga el mar; a les dues 
la soledat ha cremat llurs cors a pessics; amors per-
duts, malgastats; en el fons de les entranyes el fang 
i els pensaments, barrejats i lluitant sense treva; la 
por i la vergonya triturades fan un suc obscur que 
empastifa el cervell; caminar per una corda fl uixa on 
els peus no troben suport ni les mans olivera on aga-
far-se; cap lluna que indiqui el camí. No hi ha camí, 
i en aquest punt cal esborrar escrits vells, calar foc 
als racons antics, enviar ben lluny els aires respirats, 
trencar lligams oxidats i estripar pàgines viscudes. 
Cal dibuixar una nova idea, un senderó desconegut, 
unes petjades cap un fi : el mar.

En aquest moment l’esperit de l’Amàlia aterra so-
bre la tassa plena de cafè gelat i abandonat. 

El llarg viatge buscant el per què d’aquell fi nal po-
ètic i tràgic de la seva ànima bessona ha fet caure la 
nit sobre l’aigua, la Mercedes Sosa està en silenci i el 
far ja camina sobre el mar.

L’Amàlia respira fort l’aire salat, clava els ulls en el 
disc platejat que creix a l’horitzó i que tot ho il·lumi-
na. El color torna a les seves galtes.

Serena, decidida, com gronxada per la vida, diri-
geix les seves petjades pel camí de les sabines cap el 
seu fi : el far.

Montse Puig
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EL VIRGILI DE CAL ROSELL

En Virgili va néixer a Pozose-
co (Cuenca), fi ll d’una família 

benestant que va sofrir l’horror de 
la guerra civil espanyola. És el se-
gon de set germans, fi ll de Rufi no 
Gabaldón Martínez i de Rosalia Es-
cribano. El seu pare, que va ser du-
rant molts anys secretari de l’Ajun-
tament d’Alarcón (Cuenca), era 
un home honest, de bona cultura, 
incapaç de preveure les desgràcies 
que li provocaria la guerra. Empre-
sonat per la República per no vo-
ler col·laborar en actes que anaven 
contra la seva consciència, després 
de la guerra el franquisme també 
el va posar a la presó. Aquest em-
presonament li suposà la pèrdua de 
totes les seves propietats i deixar 
en la pobresa més absoluta a la Ro-
salia i els seus fi lls. 

En Virgili va venir de Pozoseco a 
Gàrzola quan només tenia 13 anys, 
allunyant-se de gran part de la seva 
família per reunir-se amb el seu 
germà Jesús que havia vingut abans 
per acabar el seu servei militar a la 
mina del Montsec. D’aquesta mane-
ra volien, tots dos, tenir l’oportuni-
tat de treballar per fer-se un futur 
aquí. Anys més tard seva mare i els 
altres cinc germans també van anar 
arribant a Gàrzola.

: P Virgili, on vas néixer? 
: R Vaig néixer a Pozoseco, Cuen-

ca. Proper al municipi de Motilla 
del Palancar.

: P Com era la teva vida allí?
: R La vida era bastant negra. 

Vaig néixer l’any 1934 i la guerra 
va començar el 1936. Recordo que 
passaven els avions i la gent s’ama-
gava. Després va venir la postguer-
ra, va ser una crisi, gairebé per 
tothom. Molts dies no podíem anar 
a estudi, ja que havíem d’ajudar a 
casa amb feines com anar a buscar 
llenya, herba pels conills i guardar 
les vaques. Com que érem set ger-
mans i la mare estava sola, la vida 
era molt difícil.

: P Quan vas venir cap a Gàr-
zola?

: R Vaig venir quan tenia 13 anys 
i mig, l’any 47. Vaig venir amb tren 

fi ns a Lleida. Allí m’esperaven els 
meus germans Jesús i Amado que 
em venien a buscar amb bicicleta i 
vam anar fi ns a Gàrzola.

: P Per què vau venir a Gàrzo-
la?

: R L’Amado era un germà gran 
de part de pare, que va venir a fer 
de mestre a l’escola de Gàrzola. 
Després, quan el Jesús va fer la 
mili, l’Amado va aconseguir que 
anés a fer el fi nal de la mili a la 
mina del Montsec. Després ja vaig 
venir jo. I a poc a poc, els meus al-
tres germans.

: P Què vas trobar quan vas ar-
ribar aquí?

La nostra gent

El Virgili de petit. Virgili a la mili.

Instal·lacions Elèctriques

Joan Caubet Sanjosé

Instal·lador autoritzat pel
Departament d’Indústria

C/ Mare de Déu de Salgar, 27
25730 Artesa de Segre

(Lleida)
electrica.caubet@gmail.com

Instal·lacions

Reparacions

electrica.caubet@gmail.com696240921
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: R Em va tocar treballar de mos-
so a Gàrzola, vaig estar 4 anys a Cal 
Farré. El primer any guanyava 250 
pessetes al mes. I era un noi molt 
treballador. Després vaig anar a 
Cal Munda de Seró on vaig passar 
2 anys. Després vaig anar a fer la 
mili, i quan vaig acabar vaig tornar 
a Gàrzola, ja que la meva família va 
començar a menar a mitges l’argen-
da del Farré.

: P Quan vas començar a feste-
jar?

: R Vaig començar més o menys 
quan tenia 24 anys amb l’Elvira de 
Cal Rosell, amb qui em vaig casar.

: P Com va ser el Casament? 
: R Jo tenia 26 anys. El vam fer 

a casa, a Cal Rosell. La Maria del 
Gepo va preparar el menjar i uns 
altres van coure la carn. També te-

níem cava i de tot. La gent va que-
dar molt contenta. Entre la casa i el 
cobert, abans hi havia un estable, 
que ara ja no hi és. Allí vam posar 
llençols a les parets i ho vam deixar 
una mica curiós.

: P Com era Cal Rosell en 
aquell temps?

: R En aquella època la feina es 
feia tota amb braços i amb l’aju-
da dels animals, com a tot arreu. 
L’economia del poble es basava 
en els trumfos. Després de ca-
sar-me, tota l’economia del país 
va començar a pujar ràpidament.
Amb l’ajuda de les màquines, es va 
poder començar a fer molts sacs de 
trumfos i també a fer granges. Jo, 
a Cal Rosell, vaig començar a fer 
una granja de pollastres. Tot i que 
també fèiem alguns porcs i altres 
animals.

: P Com va ser la construcció 
de la granja? 

: R En aquella època era un 
temps en què podies invertir en 
qualsevol cosa i demanar crèdits. 
Amb la devaluació de la moneda, 
el tornaves fàcilment. Tot i això, jo 
era una persona força prudent i no 
vaig córrer els riscs que es podien 
prendre.

Cap a l’any 72, havia invertit els 
meus estalvis a la Borsa, però no 
anava massa bé i si els treia, en 
perdia més de la meitat. Així que 
vaig deixar-los allí i vaig començar 
a fer la granja amb només el que jo 
guanyava en aquell moment fent 
trumfos.

: P Com has vist l’evolució del 
poble durant aquests anys?

: R Tot, el poble i el país va pu-
jar molt a partir dels anys 50. L’ar-
ribada dels tractors va permetre 
cultivar més patates de les que es 
feia en aquell moment, i gràcies a 
l’increment de la demanda de men-
jar de les grans ciutats, tot el que 
es produïa es podia vendre. Tam-
bé, l’arribada de l’aigua potable i la 
llum va augmentar molt el nivell i la 
qualitat de vida al poble. 

: P Quines són les activitats 
que fas actualment?

: R Ha, ha, ha. Dormir tant que 
es pot i menjar. Bé, també em cui-
do de l’hort i d’un camp d’olivers. 
També m’agrada escriure poesia en 
català, encara que no vaig estudiar 
mai aquest idioma, i alguns cops 
segurament faig algun error.

: P Voldries recitar algun vers?
: R Sí, un vers d’una poesia que 

Boda Virgili i Elvira.

CASA DE COLÒNIES

Santa Maria de Meià

http://www.coloniessantamaria.com

Raó: Mn. Jordi Profi tós

C/ Ramon y Cajal, 5 - 25600 Balaguer

Tel: 973 44 53 43 / 676 78 15 45

Correu: jprofi tos@yahoo.es
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vaig dedicar al meu germà gran Je-
sús. Diu així:

Els nostres inicis a Catalunya,
no van ser gaire eloqüents,
per començar no enteníem res,
i no teníem amic ni parent.

Amb el temps les coses van canviar,
ens vam anar aclimatant,
i vàrem trobar unes companyies
 celestials,
que varen omplir les nostres vides 
com mai podíem imaginar.

Que moltes gràcies Catalunya,
i per tant als seus habitants,
que jo mai podré pagar,
la glòria que he trobat.

: P Quin consell donaries a la 
joventut d’avui en dia? 

: R Que tot el que facin, ho facin 
amb moderació. A la vida s’ha de 
vigilar perquè a vegades algú s’en-
gresca amb alguna cosa i ho deixa 
tot a perdre.

. . .
Passat el temps, deixant 

de banda les desgràcies que 
van caure sobre la família 
d’en Virgili, a Pozoseco, po-
dem veure’n la part amable 
i positiva de la història, la 
que ens ha donat la sort de 
conèixer tots els germans 
Gabaldón i les seues famí-
lies. Després de passar tots 
per Gàrzola, es van instal-
lar, el Jesús “Letxero” a San-
ta Maria, el Virgili i el Rufi no 
a Gàrzola mateix, l’Amado a 
Balaguer, l’Adrià a Vallfogo-
na de Balaguer i el Juliete 
a Valladolid. El Rosalio va 
morir molt jove d’accident. 
La Rosalia, la mare, enca-
ra va tenir temps de veure 
com s’espavilaven els seus 
fi lls, però també de plorar la 
mort del Rosalio.

 Text i fotos: Eloi 
Gabaldón Celebració dels 80 anys.

Serveis Agraris

Cal RieraCal Riera
S.L.S.L.

TRANSPORTS i
MOVIMENTS DE TERRA

Tel. 973 46 06 80

Mòbil 607 380 130

PONTS (Lleida)

“Cal Riera”
Servei de gasolinera, bàscula,

rentador de cotxes i camions

Ara també ens podeu trobar a

E.S. BONAREA MANRESA
Pol. Ind. Els Dolors C/ Sallent, 50

607 71 38 32  08243 Manresa

Dr. Fleming, 15  -  Tel./Fax 973 461 060  -  Mòbil 607 38 01 30

25740 PONTS (Lleida)

C/ Ponent xamfrà Xaloc POLÍGON INDUSTRIAL
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L’Almanac del Montsec de Meià
COSTUMARI DE TARDOR

OCTUBRE: Mes de 31 dies, desè del nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 07h 49m i es pon a les 19h 33m.
El dia 31 surt a les 06h 23m i es pon a les 17h 47m.
El dia 22 el sol entra a la constel·lació de l’ESCORPÍ. 

El diumenge 29 d’octubre a les 3 de la matinada, els 
rellotges es retardaran una hora, per adaptar-nos a 
l’horari ofi cial dels països del nostre entorn, tot i això 
encara anirem una hora per davant del meridià, que és 
la nostra hora real (l’antiga hora vella o del sol).

Les fases de la lluna:
Lluna plena el dia 5 a les 18 h 40 m 
Quart minvant el dia 12 a les 12 h 25 m 
Lluna nova el dia 19 a les 19 h 12m 
Quart creixent el dia 27 a les 22 h 22 m 

DATES ASSENYALADES I COSTUMARI
Ens diu l’Amades que és el mes més trist i pobre de 

l’any pel que fa a costums, ja que durant el seu curs no 
s’escau cap festa assenyalada ni cap dia excepcional 
ni remarcable. Segurament que en aquest mes els pa-
gesos es dedicaven a preparar la terra per sembrar i al 
escurçar-se el dia, i amb tanta feina, no tenien temps 
per gaires celebracions. La collita del blat, i en general 
dels cereals, era l’activitat més important dels pagesos 
mediterranis. Del bon resultat d’aquestes feines en de-
penia la subsistència. 

Quan l’octubre és arribat,
sembra el sègol, l’ordi i el blat.

Quan l’octubre va a la fi ,
tots els ocell d’hivern ja són aquí.

La lluna d’octubre. Era creença general que mirar 
la Lluna feia tornar mesell, per això sempre s’aconse-
llava que se la mirés com menys millor. El mes d’octu-
bre, però, es creu que se la pot mirar de fi t a fi t sense 
temor ni perill. També es creia que aquest mes, si en 
veure per primera vegada la lluna nova s’escau portar 
força diners al damunt, es tindrà prosperitat i riquesa 
fi ns la lluna nova de novembre. Les noies casadores 
de Lleida consultaven la lluna plena d’aquest mes per 
saber com els anirien els afers amorosos. En anar-se’n 
a dormir, se la miraven fi t a fi t i li cantaven i creien que 
es casarien amb el xicot que somiessin. Amb un moca-
dor de seda plegat amb set dobles, es miraven la lluna 
i creien que trigarien tants anys a casar-se com cares 
feia la lluna a través de semblant telescopi.

L’octubre vanitós,
cobreix set llunes enganyós.

Quan a l’octubre es fa fosc,
busca la vora del foc.

Dia 7: Mare de Déu del Roser. Tal dia com avui de 
l’any 1571 va tenir lloc la batalla de Lepant en que l’ar-
mada cristiana dirigida per Joan d’Àustria va derrotar 
la fl ota otomana. En record d’aquesta victòria fou ins-
tituïda la festa de la Mare de Déu del Roser i de la Mare 
de Déu de la Victòria. A la catedral de Barcelona es 

conserva la imatge del Crist de Lepant, talla que por-
tava com a mascaró de proa la galera de l’almirall. És 
una de les últimes grans empreses navals en que Cata-
lunya va participar molt activament. De totes maneres 
avui és pròpiament la festa de la Mare de Déu del Ro-
sari, que sovint es confon amb la del Roser. Aquesta és 
més antiga i es celebrava a Catalunya molt abans de la 
batalla de Lepant, el primer diumenge de maig.

A l’església de Sant Salvador de Vilanova de Meià, 
l’any 1641, l’altar de la Mare de Déu del Roser era situ-
at a l’actual capella de Sant Antoni i el presidia la imat-
ge gòtica que encara es conserva. Ja existia aleshores 
una confraria sota aquesta advocació.
Dia 11: Sant Joan XXIII, papa. Joan XXIII (1958-
1963) és el nom que prengué Angelo Giuseppe Roncalli 
en ser elegit papa. Havia estat consagrat bisbe el 1925, 
nomenat visitador apostòlic de Bulgària i més tard de-
legat apostòlic de Turquia i Grècia. Pius XII el va enviar 
el 1944 com nunci a París, i el 1953 el va nomenar car-
denal patriarca de Venècia. Tot just elegit papa va con-
vocar un sínode a Roma i el concili ecumènic Vaticà II, 
que començà les seves sessions el 1962. Obrí l’Església 
Catòlica al diàleg amb el món i va afavorir les relaci-
ons amb els cristians de les diverses confessions. El 
seu magisteri quedà refl ectit en les encícliques Mater 
et Magistra (1961) i Pacem in Terris (1963).
Dia 12 d’octubre: La Mare de Déu del Pilar 

Us sona aquesta cantarella espanyolista de quan 
anàvem a l’escola?: “Día de la Hispanidad. El día 12 
de octubre de 1492 los españoles, dirigidos por Colón 
y protegidos por los Reyes Católicos, descubrieron 
América. A partir de dicho día, España comenzó a 
cumplir en las tierras descubiertas su misión civili-
zadora y evangelizadora llevando a ellas su lengua, 
su religión, sus costumbres y adelantos de todo gé-
nero. Pero, además, los españoles se unieron en ma-
trimonio con los naturales de las tierras conquista-
das y, como consecuencia de esta mezcla, surgió un 
amor recíproco entre americanos y españoles que ni 
el tiempo ni las fronteras han sido capaces de des-
truir: la Hispanidad”. 

El frare dominic Bartolomé de las Casas, al segle 
XVI, que va arribar a ser bisbe de Chiapas Mèxic) 
i va lluitar tota la vida contra l’esclavitud a que els 
espanyols sotmetien els indis americans; en la Bre-
vísima relación de la destrucción de las Indias, di-
rigida al futur rei Felip II, que llavores era l’encarregat 
dels assumptes de les Índies, ja li deia: “Els cristians 
han tingut dues formes principals per extirpar de la 
terra aquelles pobres nacions. Una, a través d’injustes, 
cruels, sagnats i tiràniques guerres. L’altra, un cop han 
mort tots els que podien anhelar o sospitar o pensar 
en llibertat, oprimint-los amb la més dura, horrible i 
aspra servitud en que mai homes ni bèsties van poder 
ser sotmesos”.

Ramon Bernaus i Santacreu
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CLIMATOLOGIA DESEMBRE 2016, GENER I FEBRER 2017 - VILANOVA DE MEIÀ
JUNY
Temperatura mitjana: 22,6º C 
Mitjana de les T màximes: 31º C
Mitjana de les T mínimes: 15,7º C
T màxima absoluta: 36,7 C Dia: 15
T mínima absoluta: 8,5º C Dia: 7
Precipitació total: 85,9 mm
Precipitació màxima en 24 h: 30,8mm Dia: 2
Velocitat mitjana del vent: 1,2 m /s
Direcció dominant del vent:  S
Ratxa màxima absoluta: 12,6 m/s Dia: 28
Humitat relativa mitjana: 55%
Pressió atmosfèrica mitjana: 948,2 hPa
Dies de pluja: 12
 Dies: 1,2,3, 4, 5, 9, 20, 21, 25, 26, 27 i 28

JULIOL
Temperatura mitjana: 24,3º C
Mitjana de les T màximes: 32,8º C
Mitjana de les T mínimes: 16,9º C
T màxima absoluta: 37,8º C Dia: 30
T mínima absoluta: 7,4º C Dia: 1
Precipitació total: 14,1mm
Precipitació màxima en 24 h: 7,3mm Dia: 8
Velocitat mitjana del vent: 1,3 m/s
Direcció dominant del vent: S
Ratxa màxima absoluta: 15,8 m/s Dia: 8
Humitat relativa mitjana: 52%
Pressió atmosfèrica mitjana: 948,7 hPa
Dies de pluja: 4
 Dies: 8, 9, 19 i 21

AGOST
Temperatura mitjana: 24º C
Mitjana de les T màximes: 32,1º C
Mitjana de les T mínimes: 17,5º C
T màxima absoluta: 38,2º C Dia: 3
T mínima absoluta: 8,6º C Dia: 11
Precipitació total: 22,1mm
Precipitació màxima en 24 h: 19,3mm Dia: 9

Velocitat mitjana del vent: 1,2 m/s
Direcció dominant del vent: S
Ratxa màxima absoluta: 13,2 m/s Dia: 24
Humitat relativa mitjana: 53%
Pressió atmosfèrica mitjana: 949,8 hPa
Dies de pluja: 4
 Dies: 10, 15, 24 i 30

JUNY

DEFUNCIÓ a Vila-
nova de Meià, dia 11: 
Modesta Batalla Macià 
(104 anys), natural de 
Vilanova de Meià.

JULIOL

NAIXEMENT a 
Tòrrec, dia 9: Marcel 
Nayach Camps, fi ll de 
Jaume i de Roser.

MATRIMONI a Vila-
nova de Meià, dia 14: 
Emili Castells Mañé (veí 
de Vilanova de Meià) 
amb  Maria Luisa Prune-
ra Basurte (veïna de 
Lleida).

DEFUNCIÓ a Santa 
Maria de Meià, dia 16: 
Josep Eroles Gual (86 
anys), natural d’Artesa 
de Segre.

AGOST

Mes sense registres.

Nota: A partir d’aquest tri-
mestre, la revista Lo Pas 
Nou, informarà de la po-
blació del municipi on ha 
tingut lloc el moviment de-
mogràfi c.

DEMOGRAFIA MUNICIPI DE VILANOVA DE MEIÀ

CONSTRUCCIONS

REFORMES EN GENERAL

CIPRIÀ GIURGI GIURGI
SANTA MARIA DE MEIÀ

Tels. 678 02 26 73 - 973 41 51 04

C/ ESGLÉSIA, 3 - 25736

R L

i així conjuntament participarem
a fer més gran la revista.

Informeu-vos-en
al telèfon 973 415 005

Feu-vos AMICS
DE LO PAS NOU!

El petit Marcel de Tòrrec.
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Cuina i remeis de la padrina

CONSERVA DE TOMATA NATURAL
Estem en temporada de tomates, 

per això podem aprofi tar per fer 
uns quants pots de conserva.

Aquestes conserves de tomata 
natural, van molt bé per tenir-los a 
mà en els nostres plats diaris, com 
per exemple el sofregit, per fer una 
salsa o per menjar directament amb 
sal i oli…

Per elaborar-la necessitarem: (no 
posarem les quantitats de cada pro-
ducte perquè cadascú en faci la que 
li vagi bé)

Tomates

Pots de vidre que tanquin hermè-
ticament

No hi posem ni sal ni oli, perquè 
quan s’hagi de consumir cadascú 
l’amaneixi al seu gust.

Per començar, netejarem les to-
mates traient-li el ramet.

Mentrestant, farem bullir una olla 
gran amb aigua.

Quan tinguem les tomates netes, 
les posarem a la pica de l’aigüera i 
li tirarem l’aigua bullent per escal-
dar-les.

Les deixarem reposar uns 10 mi-

nuts i les passarem per aigua freda.
Quan ja estiguin refredades, els hi 

traurem la pell, que al estar escalda-
des, sortirà sense problemes.

Agafarem els pots de vidre, i hi 
anirem posant les tomates. Quan 
ja estiguin plens els tancarem i els 
posarem en una olla amb aigua al 
bany maria.

Al cap d’uns 10 minuts ja es po-
dran treure i deixar-los refredar.

Ja tenim la conserva feta per 
guardar-la al rebost.

Bon profi t!

CONSERVA DE SOFREGIT DE TOMATA
Una altra manera de fer conserva 

de tomata en les nostres contrades, 
és conservar-la en forma de sofre-
git.

D’aquesta manera, quan es vulgui 
cuinar qualsevol plat que porta de 
base el sofregit, només caldrà obrir 
el pot de conserva i posar-lo a la 
cassola.

I com es fa, us preguntareu? 
Doncs molt fàcil, aquí en teniu la 
recepta.

Per començar, necessitarem: (no 
posarem les quantitats de cada pro-
ducte perquè cadascú en faci la que 
li sembli)

Unes tomates
Unes cebes
Pots de vidre que tanquin hermè-

ticament.
No hi posem ni sal ni oli, perquè 

quan s’hagi de consumir cadascú 
l’amaneixi al seu gust.

Començarem netejant i pelant les 
tomates. Les posarem dins una olla 
i les farem bullir, sense aigua, fi ns 
que vegeu que la tomata s’ha reduït 
més o menys a la meitat.

Mentre  la tomata bull, pelarem i 
tallarem a la juliana les cebes.

Les posarem en una cassola, bas-
tant ampla, i les ofegarem fi ns que 
es tornin rosses.

I us preguntareu: com s’ofeguen 
les cebes? doncs molt fàcil, s’aga-
faran les cebes dins la cassola amb 
una mica d’aigua i les taparem per-
què facin xup-xup. Quan vegeu que 
es tornen rosses, ja es poden treure.

S’agafa les tomates i les cebes i es 
passen per la batedora elèctrica.

Quan ja estiguin triturades agafa-
rem un colador bastant fi , on sola-
ment hi hauran quedat les llavors.

La mescla, es posa a dins els pots 
de vidre i es tanquen ben “apretats” . 
Desprès es posen al bany maria du-
rant uns 10 minuts.

I ja tenim el sofregit per tot l’any.
Bon profi t!

Text i fotos: Joana Bernaus i 
Clavera

Interessats envieu les vostres dades a
lopasnou@gmail.com

i contactarem el més aviat
possible amb vosaltres

Anuncieu-vos-hi!
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ORACIÓ DE L’ÀVIA

En aquest llit em fi co, no se si 
m’hi moriré, Deu ens guardi del 
dimoni i de tot el seu poder, en 
aquest llit m’he fi cat, set àngels 
m’he trobat, tres als peus, quatre al 
cap, la Verge Maria pel meu costat, 
que diu el meu nom, dorm i reposa 
no tinguis por de cap mala cosa, si 
cap mala cosa hi ha la Verge Maria 
et despertarà.

Nativitat Sala Riudaubàs

QUE MENGEM?

TOMÀQUET

És ric en vitamina A i C, un po-
derós estimulant de la gana. Ideal 
per preparar mascaretes contra 
els barbs. La pell del tomàquet, 
madura els furóncols quan es posa 
directament a la zona afectada així 
com per a qualsevol gra infectat de 

la cara, consumit com a suc o sopa 
és bo per les angines alleujant-ne 
el dolor, i utilitzat com a cataplas-
ma ajuda a mitigar els dolors de 
lumbago.

El tomàquet es compon sobretot 
d’un 95% d’aigua, el que vol dir que 
desprès de comprar un quilo de 
tomàquets, transportem 950grams 
d’aigua, 0,3% de greixos, 1% de 
proteïnes, 3% de deixalles, 0,5% de 
cel·lulosa i una sèrie de micro nu-
trients, com calci, ferro i fòsfor, vi-
tamines A i C, molt licopè i tot això 
en prou feines unes 25 calories per 
cada 100 grams.

Actualment els científi cs han 

descobert que el licopè que és un 
pigment de la família dels carote-
noides, i responsable del color ver-
mell característic dels tomàquets, 
i on es troba gairebé en forma ex-
clusiva, es un compost soluble en 
greixos que no forma l’home en el 
seu organisme, sinó que s’ha d’ob-
tenir a través de l’alimentació i que 
prevé contra el càncer, sobretot de 
pulmó, pròstata i tracte digestiu. 
Els experts recomanen ingerir en-
tre 3 i 7 mil·ligrams de licopè al dia, 
fet que suposa consumir al voltant 
de set menjar rics en productes de-
rivats del tomàquet per setmana.

Resumint, les seves qualitats nu-
tritives, podem dir que el tomàquet 
es un aliment que conte varietat 
de nutrients essencials per l’orga-
nisme i que són benefi ciosos per la 
salut. Conte vitamines C, A, K i les 
dels grups B, i minerals com Fòs-
for, Ferro, Calci, Magnesi, Manga-
nès, Zinc, Coure, Potassi i Sodi.

Teresa Bonillo Gòmez
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Aula d’Extensió Universitària d’Agramunt

Dimecres 4-10-2017

Acte inaugural

“Intel·ligència Emocional”

Maria Navarrete, Llicenciada en 
Belles Arts i Màster en Educació 
Emocional i Neuroeducació

Dimecres 18-10-2017

“Periodisme internacional:

explicar i viure el 

confl icte”

Carme Colomina, 

Periodista del diari 
Ara

Dimecres 8-11-2017

“El Papa Francesc: reformes i  

resistències”

Vicens Lozano, Pe-
riodista i historiador. 
Reporter de TV3 envi-
at especial al Vaticà

Divendres 24-11-2017

Sortida cultural a Barcelona.
Visita guiada al “Palau de la Mú-

sica Catalana”

Dimecres 13-12-2017

“Les millors anècdotes de la 

Història de la ma-

temàtica”

Claudi Alsina, 

Doctor en Ciències 
Matemàtiques

Dimecres 10-1-2018

Assemblea general de l’Aula

Dimecres 24-1-2018

“L’origen del català.

Com neixen les 

llengües?”

Maria Macià, Pro-
fessora de català i 
editora

Dimecres 7-2-2018

“Els Vikings”

Francesc Bailón, 

Antropòleg especi-
alitzat en el poble 
inuit

Dimecres 21-2-2018

“El poder de les creences”

Rosa Pavón, 

Diplomada en 
Psicologia i Coach 
especialista en 
intel·ligència emo-
cional

Dimecres 7-3-2018

“De Catalunya als Estats Units”.

Antoni Bassas, 

Periodista i guio-
nista de ràdio i tele-
visió català, actual 
membre l’equip 
directiu del diari 
Ara

Dimecres 14-3-2018

“El Guernica, de Pablo Picasso”

Esther Solé, Doctora en Història 
de l’art

Dimecres  21-3-2018

“Revolució Políti-

ca del segle XXI”

David Fernandez, 

Periodista i polític

Dimecres 4-4-2018

“Aigua i Ànima”

Josep Borrell, 

Poeta i assagista

Dimecres 18-4-2018

“Models de governança”

Carme Borbonés, 

Catedràtica en Peda-
gogia i expresidenta 
de Càritas de Cata-
lunya

Divendres 4-5-2018

“Antonio Vivaldi, 

retratista de la 

natura”

Joan Vives, Profes-
sor d’Història de la 
Música

Dimecres dia 16-5-2018

“L’experiència 

israelí: l’Estat 

d’Israel i els Kib-

butz”

Josep París, Ge-
neració Kibbutz

Dimecres 23-5-2018

Sortida pel nostre territori.

Dimecres 6-6-2018

“El mite del jardí perdut en la 

literatura del se-

gle XX”

Vicenç Villatoro, 
Escriptor i perio-
dista

Dimecres 13-6-2018

Lliurament de Diplomes i acte 

de cloenda del curs

PROGRAMA PER AL CURS 2017-2018

L’AEUA d’Agramunt forma part de la xarxa d’Aules 
promogudes per la Universitat de Lleida (UdL), 

amb la fi nalitat d’apropar la cultura a la gent gran del 
territori. L’Aula d’Agramunt es va crear el curs 2014-
2015. Les classes es realitzen els dimecres a les 5 de la 
tarda al Foment Parroquial d’Agramunt i tenen una du-

rada d’una hora. El preu de la matrícula és 25€ i dóna 
dret a un diploma acreditatiu de la UdL. Per matricu-
lar-s’hi cal passar per les ofi cines de l’Ajuntament de Vi-
lanova de Meià on tenen les instruccions i els impresos.

La Junta Directiva  
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Diada de Catalunya

MOLTA GENT ARREU

L’onze de setembre passat, va ser una festa gran. 
Ens vam trobar a Barcelona més d’un milió de ca-

talans per a celebrar la Diada. A la plaça Catalunya era 
difícil entrar, ja que “El Foraster” hi parlava i a més, 
també hi actuava l’Elèctrica Dharma.

Al matí, s’havia fet la multitudinària ofrena fl oral 
al monument de Rafael Casanova. Al passeig de Grà-
cia-Gran Via, hi havia molt ambient, a l’igual que al 
Fossar de les Moreres.

Al passeig de Sant Joan, just a sota de l’Arc de Tri-
omf, hi tocaven “els Pets” i altres conjunts; hi havia 
tanta gent jove que no es podia ni passar. En molts 
llocs s’aixecaven castells humans, davant l’admiració 
del públic. A La Pedrera, hi havia una colla de noies 
que ballava sardanes, entre elles una noia negreta amb 
l’estelada a l’esquena, altres rotllanes omplien el car-
rer. A la Diagonal-Rambla Catalunya, a l’obelisc, fi lma-
va TV3, era ple d’estelades, tres helicòpters sobrevola-
ven el cel i als micròfons es parlava diversos idiomes. 

LA GENTADA

Hi havia infi nitat d’autocars, moltíssimes motos que 
s’havien aplegat al Bruc i van baixar en caravana cap a 
la Diada que se celebrava a Barcelona, cotxes particu-
lars, gent que havia vingut amb tren… Es podia veure 
gent amb dues crosses, amb cadira de rodes, fi ns i tot 
gent que caminava com podia amb el bastó, gent gran 
que plorava, potser perquè sabien que tenien l’objec-

tiu a prop i pensaven que no ho veurien mai més. Per 
a molts, més que una trobada, va ser una emoció, un 
desig, un sentiment llarg de temps acaronat. Gent de 
totes les edats que vibraven en l’esperança. 

Castellers actuant per la Diada.
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A LA MANERA DE CONCLUSIÓ

Sembla que aquesta vegada ens en sortirem. Ens so-
breposarem a les amenaces, els atacs de tota mena, a 
les mentides, als insults. Als aterratges de policies i 
guàrdia civils a hotels de la Costa Brava, a les prohibi-
cions de propaganda de l’1.O, als controls d’imprem-
tes i revistes. Des de fora ho deuen veure com criatu-
rades, si no estès fet tot amb mala fe, potser amb un 
toc de desesperació, si pensen en les conseqüències 
de que Catalunya se’ls escapi  de les mans. El nostre 
mèrit es que nosaltres ho vàrem encaixar tot amb tran-
quil·litat, sense aldarulls, pacífi cament, cívicament.

Text i fotos: Bartomeu Jové

L’ONZE DE SETEMBRE. 1714

El passat 11 de setembre es va celebrar la Diada 
Nacional de Catalunya. Va ser multitudinària, mai 

s’havia vist reunida tanta gent aplegada en diferents in-
drets del Principat. És un motiu que ens dóna marge 
per endinsar-nos en la història de com es van produir 
els fets.

Parlarem de la darrera defensa de Barcelona, l’11 de 
s etembre de 1714, les posteriors capitulacions, l’entra-
da de tropes a la ciutat vençuda i tot seguidament la 
repressió borbònica.

L’ÚLTIMA DEFENSA
Després d’un setge del 28 de juliol de 1913, a la mati-

nada d’aquell 11 de setembre, a dos quarts de cinc, les 
forces del Duc de Berwick, el nou cap borbònic, van 
llençar l’atac defi nitiu. Els defensors de Barcelona van 
aguantar i es van retirar en ordre cap a l’interior men-
tre protagonitzaven violents contraatacs. Poc abans 
de les vuit del matí, Villaroel retornà, i amb el que que-
dava de cavalleria catalana i amb soldats d’infanteria, 
va atacar pel Bornet, però la infanteria francesa va 
repel·lir les seves forces. En paral·lel, el conseller en 
cap Rafael de Casanova, amb la sagrada bandera de 
Santa Eulàlia venerada pels barcelonins junt amb les 
forces milicianes, va atacar pel baluard de Sant Pere. 

En un dur combat els catalans van destrossar de les 
Guàrdies Espanyoles i les Valones, i Berwick  va tenir 
que enviar nombroses tropes per mantenir la posició. 
Es lliuraven violents combats.

Els borbònics dominaven un sector de la muralla i 
els descampats de fora, però no podien entrar dins el 
casc urbà que era defensa aferrissadament. Els durs 
combats es van perllongar per hores. Els dos exèrcits 
estaven esgotats. 

Vista de la concentració a Barcelona.

fontaneria  calor  fred  aigua  llum  energies renovables

696 145 650
   moc.liamg@igreneivres

Lluís Cases Vidal



Núm. 8 - Tercer trimestre 2017   •   53

SINTO SALA
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. Construccions

. Rehabilitacions

. Reformes en general

EL SINDICAT

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

BAR - RESTAURANT

CASAL MUNICIPAL

Va ser a les tres de la tarda que els catalans van tocar 
a parlament i Berwick el va acceptar. La rendició va 
comportar la salvaguarda de persones i béns. La resis-
tència a ultrança del darrer dia i el contraatac amb la 
bandera de Santa Eulàlia havien salvat Barcelona de 
la destrucció.

CONSEQÜÈNCIES POSTERIORS
La derrota de 1714 suposà la repressió dels catalans 

que havien defensat la causa austriacista i el consti-
tucionalisme català. El sotmetiment es va estendre a 
milers de persones entre detinguts, deportats, con-
demnats i executats. Molts catalans van haver d’exi-
liar-se per a salvar les seves vides, majoritàriament 
a Viena. Un nou imaginari col·lectiu s’imposava als 
catalans, sota un règim qualifi cat per molts historia-
dors de “terrorisme militar”. Es diu que defensaven la 
ciutat un miler de catalans, i en front tenien un exèr-
cit de 40.000 soldats.

Desenes d’edifi cis i espais clau de Barcelona van 
ser ocupats pels vencedors. S’ordenà als gremis la de-
claració dels seus béns i propietats, especifi cant-ne 
el valor i els lloguers, les famílies que hi vivien o l’es-
tat de conservació dels edifi cis, per aplicar-hi un nou 
impost. Així, s’obligà els gremis a fi nançar la guerra 
que acabaven de perdre.

Les institucions principals (Corts, Generalitat i 
Consell de Cent) foren dissoltes i s’aboliren les fi gu-
res del virrei i del governador, la Reial Audiència, les 
vegueries i les universitats.

Tot i que el Dret Civil català fou respectat, la redac-

ció del Decret de Nova Planta del Principat de Catalu-
nya, orquestrat per Felip V, (1716) s’emmotllà a l’abso-
lutisme borbònic.

S’obligà a utilitzar el castellà a la documentació ofi -
cial i a l’ensenyament i es restringí al català a l’àmbit 
privat.

De fet, és conjugat que cada 11 de Setembre cele-
brem l’efemèride d’una desfeta, i alhora una reivindi-
cació d’uns drets que se’ns van arrabassar per la força. 
La mateixa cançó des de la posició de domini i dels 
impostos per aconseguir fi nançament, s’ha anat repe-
tint durant els anys. Fins quan...?

Text: Bartomeu Jové



Imatges per recordar

Any 1975, festa major de Gàrzola. Partit de solters contra casats. Equip dels solters. Drets, d’esquerra a dreta: Simó Novau, 
Josep Anton Novau, Pere Sala, Jaume Novau, Domènec Puig i Claudio Bosch. Sota, d’esquerra a dreta: Robert Berné, Josep 
Boliart, Pere Rocaspana, Lluís Novau i Miquel Novau.

6 d’abril de 1972, Josep Maria Gavin visitava 
la nostra vall per fotografi ar totes les esglé-
sies. A Gàrzola va demanar si algú el podia 
acompanyar fi ns a l’església d’Argentera. 
El Robert Berné i el Miquel Novau li van por-
tar. Com agraïment en Gavin els va fer aques-
ta foto. Més de 22000 fotografi es d’esglésies 
de Catalunya i Andorra, entre altres coses, és 
el que podem trobar a l’arxiu Gavín que des 
de 2007 està dipositat al monestir de Santa 
Maria de Bellpuig de les Avellanes.

Fotos: Eloi Gabaldón i Josep Anton Novau



CASA CIRERA
C/ Calderers, 11
Vilanova de Meià
25735 (Lleida)

Tel. 973415081
Web: 

www.casacirera.com 
Correu electrònic: 

casacirera@hotmail.es 




