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Editorial

Crèdits

Sumari

Estimats lectors i convilatans. Aquest número de la 
revista municipal LO PAS NOU, és el primer que 

de forma regular volem posar a les vostres mans cada 
trimestre de l’any 2016. De moment s’ha produït el pe-
tit miracle gràcies al suport incondicional de l’Ajunta-
ment, a la feina desinteressada i entusiasta dels que 
formem el Consell de Redacció i també de tots els col-
laboradors. Però mereix un comentari a part la gran 
rebuda que la publicació del núm.0, coincidint amb la 
Fira de la Perdiu, va tenir a tots i cadascun dels pobles 
que formen el municipi de Vilanova de Meià, ja que es 
va esgotar la primera edició i en vam haver d’imprimir 
uns quants números més perquè tothom en pogués 
gaudir. Moltes gràcies! 

 Una revista d’aquestes característiques i editada en 
una qualitat força notable, val bastants diners cada 
vegada que surt al carrer. La nostra voluntat és que 
puguem ser econòmicament autosufi cients a curt 
termini i la manera més directa d’aconseguir-ho és 
mitjançant la publicitat. Una publicitat que arribarà 
puntual quatre cops a l’any a totes i cadascuna de 
les llars dels pobles que formen el nostre municipi, 
però que també es podrà consultar a la pàgina web de 

l’Ajuntament. Creiem que és una bona oportunitat per 
tots aquells autònoms i empreses tant de dins com de 
fora del municipi, que vulguin oferir els seus productes 
i serveis. Valorem molt la fi delitat i la continuïtat i 
demanem que, sempre que sigui possible, la publicitat 
sigui per tot l’any. 

Una altra manera que hem cregut que també podria 
ajudar una mica a l’economia de la publicació és la 
creació dels AMICS DE LO PAS NOU. Una aportació 
anual de 10 € donarà dret a una revista trimestral per a 
l’AMIC, a part de la que rebrà directament a casa seva. 

Per últim, hem constatat que molts veïns tenien un 
especial interès en poder adquirir un exemplar de 
la nostra revista. Per aquesta raó, el preu de venda 
al públic de cada exemplar serà 1€, el qual es podrà 
adquirir a l’Ajuntament i als establiments habituals.

En aquest número, a part de les seccions habituals, 
donem una especial rellevància a la vila de Santa 
Maria de Meià, amb l’entrevista a la Rosario Aran i les 
imatges per recordar dedicades a questa població. 
Us desitgem una bona lectura.

El Consell de Redacció

Alcalde: Xavier Terré.  Redactors: Anna Audet, Ramon Bernaus, David Berral, Teresa Bonillo, Francesc Cardona Fonoll, Eloi Gabaldón, 

Alfons March, Iolanda Masanés, Rosa Roca. Col·laboradors: Josep Argerich, L luís de Boada, Artur Boria, Maria Brescó, Mar Eroles, 

Jordi Esteban, Cisco García, Sergi de Meià, Josep Anton Novau, Montse Puig, Elisabet Urbano.

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

NOTÍCIES DEL MUNICIPI
Gàrzola: Bitlles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
Lluçars: La carretera de Lluçars . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Sopar de grangistes de la Vall de Meià . . . . . . . . . . . . .  7
Tòrrec: Església de Sant Isidre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Vilanova de Meià: Èxit de públic a la
Fira de la Perdiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Vilanova de Meià a Lleida TV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Els Reis d’Orient arriben a Vilanova . . . . . . . . . . . . . . .  13

ASSOCIACIONS
Associació de Dones “La Coma de Meià”  . . . . . . . . . .  14
Associació de la Tercera Edat “Verge de Meià”  . . . . .  16
AMPA Escola “Mare de Déu del Puig de Meià” . . . . . .  17
Lokal VDM: música i solidaritat, protagonistes
de les activitats de tardor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

ELS LECTORS ESCRIUEN
Canvi climàtic i vida sostenible. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
La bella blanca catalana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21

REPORTATGE
El camí del Pas Nou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23

LES TERRES DEL MARQUESAT
L’Associació Cultural “Les Terres del Marquesat”  . . .  26

EL PASSAT I EL PRESENT
Les fonts del terme municipal de Vilanova de Meià . .  28

ESPAI GASTROCULTURAL
El paisatge com a fi l conductor per la creativitat . . . .  30

LA NOSTRA GENT
Entrevista amb la Rosario Aran, de cal Serafí
de Santa Maria de Meià  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

L’AJUNTAMENT INFORMA
Comptes municipals de l’any 2014 . . . . . . . . . . . . . . . .  35
Eleccions generals 20N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36

ESPORTS
III Vertical de les ànimes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38

L’Almanac del Montsec de Meià . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39

Remeis de la padrina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40

Climatologia novembre i desembre 2015. . . . . . . . . . . . .  41

Telèfons d’interès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41

Demografi a Municipi de Vilanova de Meià  . . . . . . . . . . .  41

Entreteniments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42

Imatges per recordar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43



Núm. 1 - Primer trimestre 2016   •   3

- El bar

- Les xerrades col·loquis

- El cinema a la fresca

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

Fes-te soci: cculturalst@hotmail.es

GÀRZOLA: BITLLES

Gàrzola té l’únic equip, federat i que competeix en 
una lliga regular, que hi ha al municipi de Vilano-

va. Aquest és un equip de bitlles tradicionals.

HISTÒRIA DE LES BITLLES
Esbrinar l’origen de les bitlles és una tasca pràctica-

ment impossible. Per les seves característiques –joc 
de llançament i punteria, senzillesa del joc i els seus 
elements– el podem situar a l’alba de la civilització. 
L’egiptòleg Sir William Matthew Flinders Petrie data 
la seva antiguitat al 3300 aC. sobre la base del desco-
briment a Nagada (Egipte) l’any 1895 d’elements d’un 
possible joc de bitlles. Aquest origen nilòtic també és 
defensat per altres historiadors.

També hi ha qui identifi ca els seus orígens amb la 
Polinèsia i Malàisia, d’altres advoquen per un origen 
grecoromà. En tot cas és evident que la seva pràctica 
és força allunyada dels temps actuals. 

Malgrat tot tenim la certesa que les bitlles varen ex-
perimentar una forta dimensió popular en plena edat 

mitjana. A Catalunya tenim dos antics documents que 
acrediten aquesta dimensió popular a casa nostra: el 
de Torroja (el Priorat) del 1376 i el d’Igualada (l’Ano-
ia) del 1402. En aquests documents s’hi troba tot un 
ventall de possibilitats que ajuden a comprendre les 
característiques socials del joc de bitlles. 

Fins l’any 1939 les bitlles formaven part del lleure 
del poble ras, juntament amb les cartes. Tots dos havi-
en esdevingut un joc d’apostes.

Generalment es jugava a bitlles en un espai on s’hi 
acostumava a reunir la gent: la plaça del poble, un 
carrer –aleshores de terra– davant d’una taverna o a 
la plaça de l’església. Sempre en llocs que facilitessin 
la presència de molta gent. Recordem que fi ns l’any 
1939 la juguesca era el motiu principal del joc de bit-
lles. La prohibició dels jocs d’apostes provocà que a 
partir d’aquest any les bitlles perdessin d’interès dels 
jugadors i de mica en mica va esdevenir una activitat 
oblidada. Tot i això en alguns pobles com a Montma-
gastre no s’hi va deixar de jugar mai. Durant aquells 

anys es continua jugant i fent apos-
tes als aplecs de la Vedrenya o de 
Bon Repòs.

En arribar la democràcia i amb 
la voluntat d’anar recuperant tradi-
cions i costums populars, que per 
diverses raons s’havien quasi per-
dut, les bitlles tornaren a fer acte 
de presència, principalment en 
pobles i comunitats rurals. Les co-
marques lleidatanes i tarragonines 
varen ser els artífexs d’aquesta re-
cuperació bitllaire. Concretament 
les comarques del Baix Camp, el 
Priorat, la Ribera d’Ebre, la Ter-
ra Alta, el Baix Ebre i el Montsià, 
de Tarragona, i el Pla d’Urgell, la 
Noguera, l’Urgell, les Garrigues i 
el Segrià, de Lleida, foren les pio-
neres d’aquesta recuperació. Bar-
celona no hi entrà fi ns al 1987 i el Informació publicada a Mundo Deportivo.

Notícies del municipi

- El teatre al carrer

- La setmana cultural 
de l’agost
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Baix Empordà, de Girona, recuperà les bitlles l’any 
2002. Una activitat popular i de lleure es transformà 
en un esport de competició federada. 

Com s’hi juga?
Cal un joc de sis bitlles i tres bitllots, i una esplanada 

de terra sorrenca. 

Bitlles:
Són cilindres de fusta d’alzina tornejada, més prim 

pel terç superior

Bitllots:
Són cilindres de fusta d’alzina tornejada, més prim 

per l’empunyadura pels que tiren amb bitllot de “bote-
lla”. El bitllot pels tiradors que tiren de garrot és més 
prim pel mig.

Els bitllots pesen entre un quilo i un quilo i quart.

Plantada de bitlles:
Les bitlles es planten en dues fi leres de tres colum-

nes. La distància entre bitlles és de 7,5 centímetres per 
la part més baixa. Per a les tirades ofi cials s’utilitza un 
motllo perquè les bitlles quedin plantades a la distàn-
cia que toca.

Una partida consta de nou tirades per jugador, divi-
dides en tres rondes de tres tirades cadascuna. 

La distància de tir és de 11,5 metres per als homes i 
9,5 per a les dones. Els més petits poden tirar de més a 
prop: 6,5 metres a partir de vuit anys, 8 metres a partir 
de deu anys i 9,5 a partir de dotze anys. 

L’objectiu del joc és tombar cinc de les sis bitlles 
mitjançant el llançament dels bitllots. En cada tirada 
tenim la possibilitat de llançar d’un a tres bitllots. 

Per tal de saber qui guanya la partida, les tirades es 
puntuen així:

1 - Cinc bitlles tombades: 10 punts 
2 - Sis bitlles ” 6 punts 
3 - Quatre bitlles ” 4 punts 
4 - Tres bitlles ” 3 punts 
5 - Dues bitlles ” 2 punts 
6 - Una bitlla ” 1 punts
7 - Cap bitlla ” 0 punts

EL CLUB DE BITLLES GÀRZOLA

El Club de Bitlles Gàrzola si bé va ser fundat l’any 
1992, les bitlles ja feia molt temps que s’havien recu-
perat amb tirades entre la gent del poble, grans tirades 
per la festa major i per pasqua i amb la participació de 
tiradors de Gàrzola en l’equip de Montmagastre que 
jugava la competició de la lliga.

Amb la col·laboració de la Comissió de Festes i 
l’aportació de 4.000 pessetes per cada casa que tenia 
algun soci (cal Solé, cal Gabaldón, cal Rosell, cal No-
vau, cal Gironi, cal Gili, cal Gabarra i cal Vilanova) es 
va posar en marxa el club. En va ser ànima i membre 
fundador i el presidí des dels inicis Rufi no Gabaldón. 
El president actual és Lluís Novau. El Club de Bit-
lles Gàrzola des dels inicis ha anat rebent l’aportació 
de jugadors dels pobles veïns: Lluçars, Santa Maria 
de Meià, Vilanova de Meià, Artesa de Segre, El Pont 
d’Alentorn, Alentorn,... L’any 2004 es proclamà el pri-
mer campió de la copa Generalitat de Catalunya en 
derrotar al Miralcamp a la fi nal que es disputà a Vila-

Quan falten dos partits per tancar la primera volta de la lliga, aquesta és la classifi cació:

Equip P.J. P.G. P.E. P.P. P. Favor B. Favor P. Contra B. Contra Punts

AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 10 8 0 2 5560 412 5273 379 16

C. B. PALOU 9 8 0 1 5035 380 4736 337 16

C. B. MALGRAT DE SEGARRA 10 7 1 2 5561 413 5350 383 15

C.B. CERVERA 10 7 0 3 5545 421 5297 388 14

C. B. PONTS 10 6 1 3 5429 387 5256 381 13

C. B. SOLSONA 10 6 0 4 5364 386 5346 379 12

C. B. AMETLLERS (CERVERA) 8 5 0 3 4275 306 4210 298 10

C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 10 4 0 6 5281 364 5289 371 8

C. B. VERGÓS 10 4 0 6 5170 375 5380 394 8

C. B. GÀRZOLA 10 4 0 6 5158 363 5360 389 8

C. B. TORDERA 10 3 0 7 5198 367 5425 394 6

C. B. CASTELLNOU DE SEANA-B 10 2 0 8 4997 345 5300 381 4

C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 9 2 0 7 4757 340 4816 343 4

C.B. CABANABONA - MIG SEGRE 10 1 0 9 5096 346 5388 388 2

Abans del partit contra el C.B. Ametllers de Cervera.
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decans. L’any 2006 fou campió de la 1ª Copa primavera 
Diputació ARA LLEIDA 2006.

Després de jugar molts anys a primera divisió, ara 
mateix el Club de Bitlles Gàrzola juga la lliga de Bitlles 
de Lleida de l’Associació esportiva de bitlles catala-
nes. De tardor a primavera, normalment els dissabtes 
a la tarda, cada quinze dies hi ha partit de bitlles a Gàr-
zola. Els enfrontaments són amb els clubs de bitlles 
de Cervera, Tàrrega, Solsona, Ponts, Agramunt, Caba-
nabona, Palou, Montgai, Malgrat... El Club de Bitlles 
Gàrzola organitza cada maig la tirada de bitlles de la 
festa de Santes Creus.

Formen la Junta directiva del club, Lluís Novau 
(President),  Angelina Ariaca (Secretària) i Josep Vi-
lana  (Tresorer).

Són tiradors aquesta temporada: Lluís Novau i Virgi-
li Gabaldon de Gàrzola, Angelina Ariaca i Josep Vilana 
de Lluçars, Jesús Gabaldon de Santa Maria de Meià; 
Pere Rocaspana, Josep Rocaspana, Juan Mora, Ma-
nel Porta i Ricard Codina d’Artesa de Segre i Melcior 
Mora de Butsènit.

Pel que fa a la competició, aquesta no és la millor 
temporada pel club. Els resultats dels darrers partits 
de lliga són:

5ª Jornada: 7 de novembre
Gàrzola 556   -   Cabanabona 548

6ª Jornada: 14 de novembre
Cervera 571   -   Gàrzola 501

7ª Jornada: 21 de novembre
Gàrzola 542   -   Palou 565

8ª Jornada: 28 de novembre
Tordera 487   -   Gàrzola 543

9ª Jornada: 12 de desembre
Gàrzola 532   -   Sió d’Agramunt 522

10ª Jornada: 19 de desembre
Malgrat de Segarra 584   -   Gàrzola 491

Text i fotos: Josep Anton Novau

Tirant a bitlles de garrot.

Lluçars, any 1957.

LLUÇARS:  LA CARRETERA DE LLUÇARS

Aquest és el relat d’uns fets que, 
gràcies a la nova revista mu-

nicipal Lo Pas Nou, quedaran per 
sempre en la història del municipi.

L’any 1954 Lluçars era un poble 
pobre, on no hi havia llum ni telè-
fon. El camí de Lluçars era estret, 
ple de pedres i forats, i quan plovia 
molt tots els carros es clavaven al 

fang. No hi havia aigua corrent a 
les cases i per això s’havia d’anar a 
buscar a la font. L’aigua de la font 
venia d’un serrat proper, anomenat 
la Teulera, a través d’una canona-
da de plom instal·lada cap a l’any 
1921. L’escola del poble estava en 
runes i les arques de l’A juntament 
estaven buides. 

Amb aquest panorama, el dia 5 
d’abril de 1954, Delfí Solé es va fer 
càrrec de l’alcaldia pedània de Llu-
çars, sense ni un cèntim a la caixa. 
Delfí Solé, sense cap oposició va 
exposar que el seu interès, si tenia 
una bona col·laboració, era dur a 
terme la construcció de la carrete-
ra, l’electrifi cació del poble, l’arri-
bada del telèfon i la reconstrucció 
de l’escola, a banda d’altres millo-
res que es poguessin fer.

El 29 d’abril de 1954, en Delfí i 
un altre veí de Lluçars van viatjar 
a Lleida amb l’objectiu de visitar 
l’Excmo. Sr. Gobernador, el senyor 
José Pagès Costart. Li van exposar 
els motius pels quals sol·licitaven 
la seva ajuda: volien fer les gestions 
necessàries per a la construcció
de la carretera, el telèfon i l’elec-
trifi cació. El governador, molt 
amablement, va mostrar el màxim 
interès i el seu secretari va prendre 
bona nota de totes les gestions. 
En poc més d’una setmana, el 8 
de maig, el senyor Pagès Costart 
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li va escriure una carta amb una 
còpia d’una nota que li dirigia el 
president de la Diputació de Llei-
da, en referència a les possibilitats 
per convertir en carretera el camí 
que portava a Lluçars. La còpia de 
la nota del president Víctor Hellín 
deia així:

“He recibido tu atenta carta del 
30 de abril por la que te interesas 
en convertir en carretera el cami-
no que conduce a Llusás, agregado 
de Vilanova de Meià. Un primer 
estudio alzado de esta carretera 
parece importar 660.000 ptas. lo 
que a primera vista escapa a las 
posibilidades de esta Diputación, 
aún cuando pueda tenerse en 
cuenta la aportación económica 
y en prestación personal que pu-
diesen realizar los vecinos de esa 
localidad. Caso de ser muy cuan-
tiosa la aportación de este pueblo 
y existir un vivo interés, podría 
hacerse un estudio más detenido 
y ver su posible realización.”

El 7 de febrer de 1955, en Delfí li 
va escriure una carta al president 
de la Diputació per demanar-li 
la direcció tècnica per a la cons-
trucció de la carretera; els jornals 
que calgués aportar fi ns acabar-la 
correrien a compte del poble de 
Lluçars i l’obra es duria a terme 
durant els mesos d’hivern. Un mes 
i uns dies més tard, el president de 
la Diputació li va enviar un ofi ci 
que deia:

“Esta dirección tiene el honor de 
informar que Llusás cuenta con 
una población de 127 habitantes 
y carece de carretera o camino 
vecinal que lo comunique con la 
red viaria general, por lo cual pa-

rece que procede se le conceda el 
auxilio técnico, un capataz y las 
herramientas para los trabajos a 
realizar durante la presente cam-
paña, difi riendo la concesión de 
auxilio económico hasta el ejerci-
cio próximo aprobado en el decre-
to Nº 128 de 16 de Marzo de 1955 
de esta Diputación Provincial.”

El 13 de novembre de 1955 la 
Junta Administrativa de la Enti-
dad Local Menor de Llusás, creada 
amb l’objectiu de liderar la gestió 
i formada per tres membres (Delfí 
Solé, president, i Antonio Salud i 
Josep Puigpinós, vocals), va publi-
car l’edicte següent:

“Acordada la imposición de la 
exacción relativa a ‘Prestación 
Personal y de transportes’ para 
el presupuesto extraordinario de 
1955 votado por esta Entidad Lo-
cal Menor de Llusás a los fi nes de 
ejecutar las obras de construcción 
de un camino vecinal y aprobada 
la ordenanza fi scal que regula su 
percepción, estará de manifi esto 
al público en las ofi cinas de esta 
Entidad Local Menor por el térmi-
no de 15 días para presentar las 
reclamaciones que estimen conve-
nientes.

Llusás, a 13 de noviembre de 
1955. Firma el Presidente Delfín 
Solé.”

L’hivern de 1956 semblava que 
seria suau, fi ns i tot per Nadal es 
podia anar amb mànigues de cami-
sa, però la nit de l’1 de febrer va 
arribar un front que durant el dia 2 
es va estendre per tota la península 
i va deixar unes temperatures mí-
nimes de –6,7 °C a Barcelona i de 
–10 °C a tot Catalunya. Va ser l’epi-

sodi de fred més intens del segle 
XX: vint dies, del 2 al 22 de febrer, 
amb temperatures sota zero; enca-
ra que feia molt fred, no hi havia 
neu, i curiosament el sol lluïa però 
no escalfava.

Després d’aquell hivern tan dur, 
amb temperatures extremes sota 
zero, en què es va perdre gairebé 
la totalitat de les collites de l’any 
i les olives de diversos anys poste-
riors, a banda de les que es van ge-
lar, el 17 d’abril de 1956 en Delfí li 
va demanar, o més aviat suplicar, 
al governador una subvenció per 
poder tirar endavant les obres de 
la carretera.

El 30 de maig de 1956 el presi-
dent de la Diputació li va enviar 
un ofi ci en què li deia que en com-
pliment del decret núm. 218, de 
març de 1955, s’havia redactat un 
projecte “dins dels límits de l’eco-
nomia aconsellable”, de forma que 
el camí fos comparable a la car-
retera provincial; es van projec-
tar obres de desguàs i es va dotar 
d’un modest però sufi cient fi rme 
de “Macadam”. En el mateix ofi ci, 
es reconeixien les difi cultats eco-
nòmiques que, per un poble com 
Lluçars, suposava la realització 
d’una obra d’aquesta envergadu-
ra, però el pressupost segurament 
permetria centrar el problema i es-
graonar, si calgués, l’execució del 
projecte. Per aquest motiu, la di-
recció va proposar l’aprovació del 
projecte esmentat sense cap més 
compromís per a la realització de 
l’obra.

Continuarà...                                                                                            
A.M.C.

Lluçars al fons. Com era abans.
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SOPAR DE GRANGISTES DE LA VALL DE MEIÀ

El divendres 11 de desembre  es va celebrar 
la 4ª edició de sopar de Nadal de grangistes 

de la Vall de Meià al restaurant de Cal Cirera. 
Cal destacar que cada cop l’assistència al 
sopar va en augment, i aquest any passat 2015 
una trentena de persones varen complir amb 
aquesta cita anual.

A més de la notícia d’aquest esdeveniment 
celebrat, val la pena remarcar que el sector 
ramader és el que dóna més feina a una bona 
part de la gent d’aquest municipi, per tant és 
prou important per la supervivència a dia 
d’avui. Del municipi de Vilanova de Meià no 
hi érem tots, però van venir la majoria i vàrem 
poder gaudir d’un bon sopar, rialles mil i passar 
una bona estona, que al cap i a la fi  també es 
tracta d’això… passar-ho bé tots junts.

David Berral Torruella

TÒRREC: ESGLÉSIA DE SANT ISIDRE

Just a l’entrada del poble trobem 
una petita capella, dedicada 

a Sant Isidre, que n’és el patró, 
pertany al barroc popular, dels 
anys 1801 – 1912, de teula àrab i 
lloses de pedra amb dues vessants. 
Església d’una nau amb capelles i 
sagristia adossades, a la capella de 
la dreta hi trobarem Sant Sebastià, 
invocat per la pesta, a la capella de 
l’esquerra i trobem la Immaculada, 
a l’altar major una imatge del patró 
Sant Isidre Llaurador. La façana 
principal és una composició 
barroca, amb un eix defi nit pel 
portal adovellat, amb arc de mig 
punt, un rosetó per a il·luminar 
el cor i una espadanya de dues 
obertures, amb arc de mig punt i 
dues campanes, rematades per un 
llosat amb pinacles barrocs.

La clau de la porta data de 1801, 
al centre del campanar de cadireta 
d’època posterior i fi gura una data 
diferent, la de 1912.

Goigs de Sant Isidre Llaurador

“Puix que sempre heu estat
Dels pagesos protector,
Guardeu-nos sempre del mal
Sant Isidre Llaurador.

Amb tanta fe i esperança

Llaureu la terra, suant,
Que una celestial lliurança
Obteniu sempre pregant.
La terra pe vós alcança
Grans fruits i abundor ....”

Com molt bé deia el nostre amic 
Pere Sala Roca en el seu llibre 
sobre Tòrrec:

“La nostra capella
El seu punt més enlairat el 

segueix presidint encara la capella 
dedicada al seu patró: Sant Isidre 
Llaurador i el seu petit campanar 
continua aguantant les dues 
campanes que escampant el seu so 
alegre per valls i serres continuen 
donant fe de l’existència del seu 
poblet.

La veu de les campanes ha estat 
durant centúries la veu de la seva 
història escrita dia a dia; Elles 
pregonaven als quatre vents els 
moments alegres i també les hores 
tristes dels Torregalls, la seva veu 
els parlava de: Foc per buscar 
ajuda, Somaten per posar-se en 
guàrdia, Alegria per algun nadó 
recent batejat, o bé per anunciar 
les festes nadalenques, d’ànimes, 
pels perduts i també a morts que 
adrecessin una oració.”

M’agradaria poder tornar a veure 
aquesta petita capella en tot el seu 
esplendor, deixar de veure com la 
pintura cau a trossos, poder fer que 
totes les esquerdes es tanquin, que 
els terres deixin de llevar-se per 
culpa de la humitat, poder tornar a 
veure un lloc el qual no hauríem de 
deixar caure entre tots.

Teresa Bonillo Gómez
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QUEVIURES SALA
• Queviures

• Formatge del país

• Embotits i carn 
del Pallars

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

gemmasala@gmail.com

• Pa i coques cuits
amb forn de llenya

• Vins de la terra...

VILANOVA DE MEIÀ: ÈXIT DE PÚBLIC A LA FIRA DE LA PERDIU

El diumenge 8 de novembre, Vi-
lanova de Meià va celebrar una 

nova edició de la tradicional i cen-
tenària fi ra de la perdiu comptant 
amb una notable afl uència de pú-
blic. Més de 12.000 visitants varen 
passejar pel recinte fi ral gaudint de 
més de 200 parades amb diversitat 
de productes del camp, artesania, 
antiguitats, roba, calçat, aviram, 
expositors de perdius, entre altres.

Donant un tomb pels emble-
màtics carrers, ens adonem que 
aquest dia cada cop més, ofereix 
la possibilitat a productors, comer-
ciants, fabricants, etc., de donar-se 
a conèixer en una de les fi res més 
antigues de la contrada. D’uns 
anys cap aquí, també podem dir 
que hi ha un signifi catiu augment 
d’expositors del municipi, així com 
Meià Xips, Cal Cabàs, formatgeria 
de Tòrrec, Molí d’Oli La Vansa, pro-

ductes de La Cabra Catalana del 
Montsec...

El dia de la fi ra, Vilanova es des-
perta molt d’hora, ja que quan en-

cara és fosc i prop de l’hora de l’al-
bada, els expositors d’aviram amb 
els seus galls, perdius, ocells, co-
mencen a ocupar el carrer princi-
pal de la vila i el que duu el nom del 
certamen, el carrer de la perdiu.

A partir de les nou del matí, la 
fi ra es considera oberta i diferents 
actes es van succeint fi ns al mig-
dia: 

Signatura al Llibre d’Honor.

Públic assistent.

Família Sergi de Meià.
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Enguany cap a les 10:30h, a 
l’ajuntament de la vila, l’alcalde 
Xavier Terré, regidors del Consis-
tori Municipal i d’altres autoritats 
convidades a l’acte, varen  rebre al 
xef Sergi de Meià, encarregat d’in-
augurar el certamen. Després de 
la corresponen signatura al Llibre 
d’Honor, es varen desplaçar cap 
als carrers que ocupaven el recinte 
fi ral. 

Durant el matí va tenir lloc l’ex-
hibició de tir amb arc a càrrec dels 
“Arquers del Montsec” d’Artesa 
de Segre, el taller demostració de 
capgrossos i màscares de perdiu 
de la Cristina Colilles de Balaguer,  
la inauguració dels capgrossos de 
les perdius amb l’acompanyament 
dels grallers Gorrallargs d’Oliola i 
els alumnes de l’escola “Mare de 
Déu del Puig de Meià”.

Els alumnes de l’escola varen 
tenir una participació molt impor-
tant durant tot el matí i el migdia, 
la qual cosa els agraïm a ells i a 
tots els pares, ja que varen donar 
l’ambient lúdic i festiu a la festa tot 
passant saludant amb els capgros-
sos de les perdius i les màscares a 
tothom qui hi era present.

Cap a les dotze del migdia, a la 
sala del Casal Municipal (al Sindi-
cat), es va presentar el llibre “La 
cuina dels bolets” a càrrec del Xef 
i autor del mateix, Sergi de Meià. 
A continuació, una altra presenta-
ció també en primícia,  la primera 
revista municipal “Lo Pas Nou”. 
Aquí ens agradaria comentar que, 
per motius diversos, molts dels 

Inauguració capgrossos.

Desfi lada alumnes de l’escola.

Lliurament de trofeus.

Grallers Gorrallargs d’Oliola i alumnes de l’escola.
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col·laboradors de la publicació no 
varen poder assistir, però sí que hi 
va haver una bona representació 
de la mateixa. Les dues varen ser 
tot un èxit.

La jornada, tot i estar en ple mes 
de novembre, va estar marcada 
per la calor, cosa que provocà que 
els expositors de perdius i altre 
aviram haguessin d’abeurar més 
sovint als animals. Per altra ban-
da, els visitants varen estar agraïts 
d’un dia tan esplèndid.

Al migdia, Sergi de Meià i diver-
ses autoritats assistents a l’acte, 
varen fer l’entrega dels trofeus cor-
responents als guanyadors de l’ex-

posició de perdius i aus exòtiques.
Un jovenet veí del poble, el Da-

vid Cuenca Durich, va rebre dos 
trofeus com a millor expositor i 
millor expositor local, rebi les nos-
tres més sinceres felicitacions. 

A continuació es detallen els di-
versos premis entregats:

Millors exemplars
1r  Pere Calzada Moré
2n  Laura Piera
3r  Joan Fariol Miret

Millors perdigots
1r  Pere Calzada Moré 
2n  Antonio Miró Olsina
3r  Joan Ardiaca Sauret

Presentació del llibre “La cuina dels bolets”.

Perdius.

La cabra catalana.

Cal Cabàs.

Meià Xips. A la dreta, expositors de perdius.

David Cuenca Durich.
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Millors parelles
1r  Laura Piera
2n  Pere Calzada Moré

Millor expositor
David Cuenca Durich

Millor expositor local
David Cuenca Durich

Millors aus exòtiques
1r  Antonio Barrachina Melgares
2n  Joan Ardiaca Cívico

3r  Ivan Torregrossa Sauret
4t  José Luís Cazorla

Premi per la constància a 
la fi ra: Joan Manel Torregrossa 
Giménez

Premi a l’expositor més jo -
ve: Adrià Sangenís Badia

Text: Iolanda Masanés

Fotos: Anna Audet i Rosa Sala

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

Presentació de la revista “Lo Pas Nou” a càrrec de Ramon Bernaus.

Formatge de Tòrrec.
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VILANOVA DE MEIÀ A LLEIDA TV

El dimecres 28 d’octubre i, en 
motiu de la celebració de Fira 

de la Perdiu que ja s’apropava, 
Lleida TV va desplaçar el seu plató 
a Vilanova de Meià per tal d’emetre 
des d’aquesta vila de la Noguera, el 
seu programa “Cafeïna Tour”.

Cafeïna Tour és un programa 
d’entreteniment que promou la Di-
putació de Lleida amb la fi nalitat 

de donar a conèixer les poblacions 
que formen la província. Aquest 
magazín s’emet cada tarda per Llei-
da Televisió a partir de les 15h.

El programa, conduït per la pre-
sentadora Mariví Chacon i el Xa-
vier Lozano, va recórrer llocs com 
l’emblemàtica església romàni-
co-gòtica de Sant Salvador, alguns 
indrets del paratge natural del 

Montsec de Meià i el Parc Recrea-
tiu, on es troba una de les primeres 
piscines que es van construir a les 
terres de Ponent.

L’alcalde del municipi, Xavier 
Terré, i el diputat Eloi Bergós, va-
ren ser els encarregats d’obrir la 
tertúlia de convidats que va tenir 
lloc al plató instal·lat a la Plaça Ma-
jor. Seguidament, l’historiador Ra-

Dues imatges d’actuacions infantils al plató instal·lat a la Plaça Major de Vilanova.

Entrevista a l’alcalde Xavier Terré, i al diputat Eloi Bergós.

En la secció gastronòmica del programa es va parlar amb productors de la zona que varen donar a conèixer els productes.

Ramon Bernaus va parlar, entre altres, dels orígens de la Fira.
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mon Bernaus va parlar 
dels orígens de la fi ra i de 
la història de la població. 
Les associacions Penya 
del Barça de Vilanova i 
la Vall de Meià, l’Associ-
ació de Dones “La Coma 
de Meià”, l’Associació 3ª 
edat “Verge de Meià” i el 
Club de Bitlles Gàrzola 
també hi varen ser pre-
sents. 

En la secció gastro-
nòmica del programa, 
es varen poder apreciar 
productes que s’elaboren 
en aquest municipi com 
la patata ecològica de Meià Xips, 
el formatge de Tòrrec i les mel-
melades i conserves de Cal Cabàs, 
sense deixar de nomenar també, 

l’exquisida perdiu que l’equip del 
programa va poder degustar al res-
taurant Racó del Montsec.

El programa es va acomiadar 

amb l’actuació musical 
amb fl auta travessera del 
Pol, la Mònica i l’Alba, es-
tudiants de música i que 
van estar acompanyats 
dels seus companys d’es-
cola “Mare de Déu del 
Puig de Meià”.

A continuació, els ano-
tem l’adreça de la pàgina 
web mitjançant la qual 
poden tornar a veure 
aquest programa en qües-
tió: http://lleidatelevisio.
xiptv.cat/cafeina/capi-
tol/cafeina-tour-a-vi-
lanova-de-meia-capi-

tol-1883
Text: Iolanda Masanés
Fotos: Josep Argerich
i Iolanda Masanés

L’equip del programa.

ELS REIS D’ORIENT ARRIBEN A VILANOVA

En  una afl uent i càlida rebuda, SS.MM. Reis d’Orient varen 
arribar el passat 5 de gener al Portal d’Ajós de Vilanova de 

Meià. 
Eren dos quarts de vuit de la tarda, quan enmig de soroll 

de petards i molta xerinola,  Ses Majestats acompanyats dels 
Patges Reials  arribaven a terres vilanovines. 

Carregats de regals  es van dirigir cap a l’ajuntament, on els 
van repartir entre tots els nens i nenes que els esperaven.  A més 
i com a gratitud de la benvinguda i la bona companyia, els Reis 
també varen donar un petit present ben dolç a tots els infants. 

Un cop Ses Majestats varen acabar l’acte per tornar a marxar 
cap a Orient, l’ajuntament va oferir un petit piscolabis al públic 
assistent. 

Esperem que l’any vinent tornin a visitar-nos i portin força 
regals per a tothom.

Text:  Iolanda Masanés
Fotos:  Josep Argerich
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Associacions

Celebració del Carnaval.

ASSOCIACIÓ DE DONES “LA COMA DE MEIÀ”

L’Associació de Dones “La Coma 
de Meià” va canviar de Junta el 

dia 31 d’octubre del 2015.
Els nous membres volem agrair 

en primer lloc a la junta passada, 
el seu esforç i dedicació per a dur 
a terme els actes que s’han anat 
fent durant els anys que han estat 
al capdavant de l’associació. 

Des de que es va fer el canvi i 
com sempre amb moltíssimes ga-
nes de fer diverses activitats, s’ha 
celebrat la castanyada, s’ha parti-
cipat a la Fira de la Perdiu i s’ha fet 
el Sopar de la Marató.

La castanyada va tenir lloc al 
restaurant de Cal Cirera, on hi va 
assistir un nombre important de 
sòcies i on totes ens ho varem pas-
sar d’allò més bé.

La participació a la Fira de la 
Perdiu, va comptar com cada any, 
amb la participació de moltes de 

les sòcies. La parada ubicada al 
garatge de Ca l’Hostalé, a qui l’as-
sociació agraeix moltíssim la seva 
col·laboració, s’omple aquest dia 

de color i diversitat de productes. 
La venda de melmelades,  amet-
lles garapinyades,  codonyat, sucs 
de fruita, labors, treballs manuals, 

CONSTRUCCIONS
REFORMES EN GENERAL

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

C/ ESGLÉSIA, 3  -  25736 LLEIDA

Parada a la Fira de la Perdiu. Sorteig regals Marató.
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etc., ajuden a participar per una 
bona causa i en aquesta passada 
edició del 8 de novembre del 2015, 

es varen recaptar 909,71€ destinats 
a l’Associació per la lluita contra el 
càncer.

Seguint amb els actes, dir-vos 
que el passat 6 de desembre es 
va celebrar el tradicional Sopar 
de la Marató a la Sala d’Actes de 
l’ajuntament, on varen assistir una 
seixantena de persones que varen 
gaudir d’uns plats ben saborosos 
i una divertida vetllada amb el 
posterior sorteig de regals en el 
qual es varen repartir molts pre-
mis. La recaptació de la nit va ser 
de 776€, destinats a l’ajuda en la 
recerca i la investigació de la dia-
betis i l’obesitat.

Agraïm la generositat de tots els 
col·laboradors que donen aquests 
obsequis i també als qui participen 
amb la seva ajuda desinteressada 
per tal de que aquests actes es pu-
guin realitzar amb força èxit. Mol-
tes gràcies a tots!!

Associació de Dones
“La Coma de Meià”

Text: Maria Brescó

Fotos: Anna Audet
i Josep Argerich

Sopar Marató.
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D’esquerra a dreta i de dalt a baix, tres imatges de la castanyada i una altra de la torronada per les festes de Nadal.

ASSOCIACIÓ DE LA TERCERA EDAT “VERGE DE MEIÀ”

Com ja sabeu, fa pocs mesos và-
rem tornar a obrir el local de 

l’Associació de la Tercera Edat Ver-
ge de Meià, de Vilanova de Meià. 

En aquest temps ha arribat l’hi-
vern i la nit ha apagat la llum des 
de mitja tarda. Això provoca que 
els padrins i padrines s’ho pensin 
abans de deixar la caloreta de la 
llar de foc i sortir al fred del carrer.

Però el local s’obre cada diumen-
ge de 5 a 7 de la tarda, i els agosa-

rats que desafi em la fredor juguem 
a cartes, al dominó, xerrem i riem 
tant com podem.

Hem llegit el conte “Els Arru-
gats, quina troballa més dolça”, 
de Carles Capdevila i dibuixos de 
Vero Cendoya, tot tastant els arru-
gats de l’obrador El Rosal, de Tàr-
rega. Hem celebrat la castanyada 
amb mistela, i per Nadal una torro-
nada amb cava.

Tenim en projecte menjar la 

mona el diumenge de Pasqua i ens 
agradaria fer una sortida interes-
sant.

Però per fer això necessitem que 
la primavera, la llum i el bon temps 
arribin aviat.

Anirem informant.

Salutacions.

Text: Montse Puig
Fotos: Pere Santacreu

C. Església, 3
Santa Maria de Meià 25736
La Noguera - Lleida
T. 973 41 51 04
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Els alumnes van elaborar panellets.

AMPA ESCOLA “MARE DE DÉU DEL PUIG DE MEIÀ”

Al setembre, després de la festa major de Vilanova 
de Meià, comença com cada any el curs escolar.

Els nens, emocionats per tornar a la seva petita però 
gran escola, afronten el nou curs amb molta il·lusió. 
Els pares commoguts també veiem com els nostres 
fi lls van creixent.

Durant aquests primers mesos a l’Escola Mare de 
Déu del Puig de Meià, s’han dut a terme diferents acti-
vitats que volem compartir amb tots vosaltres.

A la tardor: Ni fred ni calor, i la castanyada arriba a 
l’escola!!

 És una festa que enamora grans i petits, petits i 
grans. Enguany, i com és tradició, l’Associació de Ma-
res i Pares d’Alumnes de l’escola (AMPA) va posar a 
disposició de tota la canalla que volgués participar, 
una exquisida massa de la qual els nens en van elabo-
rar panellets molt creatius i deliciosos.

Les professores i els nens van gaudir de castanyes 
i panellets. I a la tarda mares i pares van preparar al 
pati de l’escola una divertida gimcana de la castanya-
da! Va ser molt divertit.

Un altre dia emocionant per tota la gent del munici-
pi és el dia de la Fira de la Perdiu. Enguany les famílies 
també volíem participar, i des de l’AMPA es va muntar 
una parada per recollir diners pels nens de l’escola. 
Vam posar a la venda: polvorons, loteria, calendaris 

amb imatges de llocs emblemàtics del municipi… Va 
ser tot un èxit!

I com a cirereta del pastís d’aquest primer trimestre 
a la nostra escola: la Benvinguda del Nadal.

Tots els nens i nenes emocionats i nerviosos espe-
raven l’arribada de pares, mares, padrins, germans 
per compartir amb tots nosaltres la màgia del Nadal.
I també la del tió, és clar.

Amb els seus poemes de Nadal i les seves boniques 
nadales, ens van fer viatjar en el temps, i ens van  
transmetre, un cop més, com la infantesa és l’etapa de 
la innocència i de la il·lusió. 

Esperem que hàgiu gaudit amb les nostres petites 
històries alhora que us deixem amb un bonic poema 
d’hivern:

“Ai, Quin fred! Quin fred!
La neu tapa els arbres perquè no tremolin
Els ocells s’amaguen al clot de la palla que tenen al niu.
El vent bufa als núvols
 I el sol es desvetlla
veu la terra blanca tan bella i somriu”

                                               (Joana Raspall)
Fins la propera.

Elisabet Urbano
Associació de Mares i Pares de l’Escola 
Mare de Déu del Puig de MeiàDivertida gimcana al pati de l’escola.

Parada de l’AMPA a la Fira de la Perdiu.

Nes i nenes a punt de compartir la màgia del Nadal.
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LOKAL VDM: MÚSICA I SOLIDARITAT, PROTAGONISTES DE LES ACTIVITATS DE 
TARDOR

Xavier Mayora va ser la veu de 
la 3a Nit de Cantautors del 

Lokal VDM. L’artista de la Figuero-
sa, impulsor del Festival Figa Rock 
i activista compromès amb la terra 
va presentar sota el nostre estimat 
rellotge, el seu últim treball ‘Nu i a 
la terra’. Mayora va vestir el con-
cert amb refl exions de caràcter so-
cial, polític i reivindicatiu. De fet, 
la cançó protesta és un dels pilars 

del seu repertori, juntament amb 
composicions poètiques que par-
len d’històries quotidianes.

Aquesta és la tercera Nit de can-
tautors que viu el Lokal. La inicia-
tiva va néixer ara fa tres anys amb 
un doble objectiu, acostar propos-
tes musicals de petit format i fer 
caliu la vigília d’una de les nostres 
festes més estimades, la Fira de la 
perdiu. 

570 euros per lluitar contra
la diabetis i l’obesitat

La solidaritat va marcar, com 
sempre, el mes de desembre al 
Lokal. Un any més, els lokaleros i 
lokaleres vam sumar esforços per 
recaptar diners per la Marató de 
TV3. En total vam aconseguir 570 
euros per a la investigació de les 
dues malalties metabòliques més 
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freqüents a Catalunya i que afecten 
persones de totes les edats: la diabe-
tis i l’obesitat.

El Lokal va viure una jornada 
intensa, plena de col·laboradors i 

sobretot de grans i petits de tota la 
Coma de Meià. 

Les activitats van començar al 
matí amb una cata de vins. L’enòleg 
Jordi París i Xavier Serra van capi-

tanejar una xerrada col·loqui molt 
participativa on els participants 
van poder catar 5 vins DO Costers 
del Segre i donar resposta a les se-
ves curiositats sobre el món del vi.

La tarda la van centrar dues ac-
tivitats. La ja tradicional tarda de 
jocs amb tres emocionants torne-
jos el de ping pong, futbolín i pò-
quer i l’espectacle de màgia del 
Mag Marc, que va deixar petita la 
llar de jubilats. 

La Nit va ser nit d’estrena. Els 
cantants locals i lokaleros Nil Por-
ta i Félix Marimon van debutar a 
casa i ens van presentar com sona 
VILACREW. Els vilanovins van sor-
prendre el seu entregat públic amb 
un repertori de rap en estat pur i 
poesia urbana de les que remouen 
els sentits. 

Dj Drawer, vingut expressament 
des de Cervera i de forma total-
ment altruista, va tancar un dia 
rodó on el Lokal va demostrar un 
cop més la seva empremta solidà-
ria.

Text i fotos: Anna Audet
Lokal VDM

CASA DE COLÒNIES
Santa Maria
de Meià

Raó: Mn. Jordi Profi tós
C/ Ramon i Cajal, 5 - 25600 Balaguer
Tel. 973 44 53 42 / 656 54 68 97 - jprofi tos@yahoo.es
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Els lectors escriuen

CANVI CLIMÀTIC I VIDA SOSTENIBLE

Aquestes darreres setmanes 
s’ha parlat a tots els mitjans de 

comunicació mundials del canvi 
climàtic. S’ha celebrat a París la 21 
Cimera sobre el canvi climàtic on 
194 països han començat a pren-
dre’s seriosament l’amenaça glo-
bal de les emissions contaminants 
(CO2) sobre la sostenibilitat de la 
vida al Planeta. La crisi ambiental 
que pateix la nostra Mare Terra 
s’està agreujant i si no s’hi posa 
remei abans de 10 anys es traves-
sarà, diuen els entesos, la línia de 
no retorn de la resiliència del seu 
ecosistema. 

La resiliència és la 
capacitat que té un 
sistema de recupe-
rar el seu equilibri 
després de patir una 
emergència, un ac-
cident o una amena-
ça persistent i conti-
nuada. Seria el que 
anomenen la “força 
de la natura”. Pas-
sada la línia, l’eco-
sistema es degrada 
i es destrueix, no 
es capaç de recupe-
rar-se. Els científi cs 
han anunciat el començament de 
l’Antropocè. Per primer cop, una 
espècie animal, la humana, està 
afectant el clima global i posant en 
perill la sostenibilitat de la vida al 
Planeta Terra i en conseqüència de 
la espècie. 

El més antic registre-fòssil-fl or 
trobat en tot el món, és la nostra 
M ontsechia Vidalii pertany al 
Cretaci-Juràssic (125-130 milions 
d’anys). Les petjades més recents 
a nivell mundial, de dinosaures pe-
tits que es troben a les llinasques 
de la Vall d’Ariet, es situen en el 
Cretaci fi nal, fa 65,5 milions d’anys. 
Els estris i atuells ceràmics de vida 
quotidiana que s’han trobat a la 
Cova dels Muricecs de Llimiana 
pertanyen al Paleolític Mitjà (30/40 
mil anys), el Dolmen del Cogulló, 
al Bronze Mig (1500ac/1200ac). 
Aquestes dades poden explicar la 
dimensió temporal de la evolució 

de la vida vegetal i animal en rela-
ció a la espècie humana i la seva 
petjada ecològica.

A principis del segle dinou (1820-
1840) va començar a Anglaterra 
una revolució, la industrial, que 
basada en la màquina de vapor i 
la utilització del carbó com a font 
d’energia, va provocar el principi 
dels canvis més grans en les relaci-
ons de producció i consum des del 
Neolític. L’acumulació des de lla-
vors de les emissions de CO2 pro-
duïdes per la utilització dels com-
bustibles fòssils (carbó i petroli) 

han produït el forat de la capa de 
l’ozó que ens protegeix de les radi-
acions solars i per tant de l’escalfa-
ment de la Terra. Els casquets po-
lars s’estan fonent, el nivell del mar 
pujant i les seves corrents com la 
del “Niño” modifi cant el seu recor-
regut, els règims dels vents, de les 
pluges i de les temperatures. El 
canvi climàtic ja és una evidència 
i l’Antropocè ha començat.

Com és que les estacions de l’any 
ja no són el que eren i els nostres 
conreus i horts tampoc? Per què 
la pluja no sap ploure i ens porta 
rovinades i sequeres? On són els ri-
erols, les fonts i les basses? Què se 
n’han fet d’aquelles fl ors, plantes i 
animals del nostre terme de només 
fa cinquanta anys? L’Assumpció 
Batalla, fi lla d’Abella de la Conca i 
mestra al Pallars, ens ho explica en 
un capítol del seu llibre Antics ofi -

cis i costums que es perden al Pa-
llars i al Pirineu, publicat el 2007 
per Garsineu edicions de Tremp. 

“Amb motiu d’una visita 
que vaig fer l’estiu passat a un 
d’aquests edifi cis que en diuen 
autosostenibles, vaig recordar 
les masies d’ara fa cinquanta 
anys on mai no es llençava res i 
gairebé tot es feia a casa. Allò sí 
que era autosostenible de veritat! 
Abastir-se de tot el necessari de 
maners sana, ecològica i equili-
brada no és cap novetat ni tam-
poc cap ofi ci però, el que està clar 

és que implica una 
forma de vida que 
malauradament ja 
no existeix.

Amb els dits de 
la mà podria con-
tar els productes 
que no podíem fer: 
bacallà, arengades, 
sucre, xocolata, 
plàtans, taronges, 
arròs, medicines 
i poca cosa més. A 
casa nostra, com 
la majoria, teníem 
una mica de tot i no 
gaire de res. Gràci-

es al forn, cada vuit o deu dies 
pastàvem pa i podien fer coca dol-
ça, coca de samfaina, panadons a 
l’estiu i mones per Pasqua.

Els cereals els collíem pel pa i 
pels animals i el vi i l’oli els fèiem 
pel “gasto” i de vegades, per ven-
dre. L’oli el fèiem amb olives prò-
pies que molíem al molí del poble 
d’on tornàvem amb bots d’oli per 
omplir el trullol. A l’altre molí li 
portàvem els cereals i en tornà-
vem amb farina o farinot. D’altra 
banda, el vi el fèiem a la premsa 
de casa i el guardàvem al celler: vi 
blanc, vi negre, vi clar, vi cuit, vi 
premsat i most. El que es tornava 
agre s’utilitzava com a vinagre.

També menjàvem ametlles, 
nous, avellanes i tota classe de 
fruita dolça. Aquesta última la 
menjàvem a l’estiu i la seca la 
guardàvem per l’hivern, junta-
ment amb orellanes, fi gues seques 

Montsechia vidalii.
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i altres coses que conservàvem. 
També teníem quatre arnes (ei-
xams d’abelles) per endolcir les 
tisanes i els pastissos i fèiem su-
cades de pa amb vi, mel i nous. 
Deliciós!

La llet la trèiem de les vaques 
que llauraven la terra i criaven 
vedells per vendre i de les dues o 
tres carretes que també ens dona-
ven cabrits. Com que d’ous ens en 
sobraven, els veníem al mercat. 
La carn fresca eren conills, pollas-
tres, colomins, galls d’indi i caça 
durant la temporada. A l’estiu 
però, menjàvem peix fresc del riu 
i alguna que altra granota. Es-
pellàvem les anques i a dinar de 
festa major! Tampoc no faltaven 
les truges que criaven mamellons. 
Sempre, ens quedàvem tres o qua-
tre per fer mondongo quan fossin 
ben grassos. I és que el porc, amb 
les diferents maneres de conser-

vació, ens durava tot l’any. Embo-
tits, pernils, amb sal, confi tat, etc.

Amb les deixalles de l’oli i sosa 
fèiem el sabó, amb la cendra bulli-
da el lleixiu i amb les sobres dels 
plats bruts alimentàvem els porcs. 
Per escalfar-nos teníem el sol al 
matí i el treball quan era de dia i 
el foc per la nit. Precisament, era 
de nit quan preparàvem el menjar 
dels porcs, el nostre, el de les ga-
llines o el sabó. Com que envasos 
no n’hi havia, les poques ampolles 
de vidre que teníem es reutilitza-
ven contínuament. Tanmateix, 
les paperines de paper que ens 
donaven a la botiga acabaven ser-
vint per encendre el foc. Aleshores 
ningú no sabia què era un cubell 
de les escombraries”. 

 
Allò sí que era vida autosufi cient!

Lluís de Boada

LA BELLA BLANCA CATALANA

EL RAMAT DE VILANOVA
Farà aviat 5 anys que es va ini-

ciar el projecte de recuperació 
de la Cabra Catalana a Vilanova 
de Meià, a partir de 21 exemplars 
procedents del ramat del Ton Pe-
llissé de St. Salvador de Toló, als 
que s’han anat afegint alguns pocs 
exemplars procedents d’altres ra-
mats prospectats a les comarques 
de la Noguera i els Pallars, tots ells 
ramats que apareixen molt bar-
rejats però amb la presència ex-
cepcional d’alguns individus molt 
propers morfològicament al tipus 
català. Amb tots aquests fragments 
d’aquí i d’allà ens vam embarcat en 
la recomposició del que devia ser 
la raça de cabra pròpia i genuïna 
d’aquest petit país prepirinenc.

En aquests moments cuidem un 
centenar llarg d’animals i voldríem 
començar a estimular la formació 
d’altres nuclis, que seran l’inici de 
nous ramats que poc a poc aniran 
consolidant la raça i acabar repo-
blant les nostres serres.

LA RAÇA 
La Cabra Catalana és la raça prò-

pia del Montsec i les serralades 

prepirinenques de la Catalunya in-
terior. Es tracta d’uns animals molt 
adaptats a les terres aspres i roca-
lloses poblades d’alzinars i garrics, 
muntanyes que, pràcticament, no 
accepten cap altre tipus de bestiar 
herbívor domèstic, degut als cos-
ters escarpats i la vegetació densa 
i espinosa. En aquests medis que 
ens són familiars, la cabra hi troba 
el seu hàbitat potser perquè altres 
bestioles no s’hi adapten fàcilment.

La Cabra Catalana, igual com les 
altres races de cabres serranes, fa 
un bon aprofi tament d’aquests me-
dis vegetals més pobres i, tradici-
onalment els humans n’han pogut 
extraure productes com  la  carn, 
la llet, les pells,... sense gaires més 
requeriments que acompanyar-les 
en el seu deambular alimentari 
diari (altrament dit pasturar), ne-
cessitant molt poca terra agrícola, 
doncs arable, que hauria de quedar 
reservada a la producció directa 
d’aliments per les persones.

Rosell i Vila, l’any 1928 tipifi ca la 
Cabra Catalana com la cabra prò-
pia de les muntanyes del Pre-Pi-
rineu. S’hi refereix com a Catalana 
perquè devia ser la població de 

cabra més abundant a la Catalu-
nya interior en aquella època. En 
les darreres dècades ha sofert una 
decadència fi ns arribar gairebé a 
l’extinció, qüestió molt lligada a 
l’impacte de la industrialització en 
el camp, que ha provocat una pèr-
dua de l’autonomia de les poblaci-
ons pageses en general i una gran 
degradació de les pagesies locals 
en tots els seus aspectes:

- pèrdua de la biodiversitat cul-
tivada degut a l’abandó de les lla-
vors, les varietats i les races locals 
adaptades a cada territori,

- ús indiscriminat de productes 
químics com herbicides,... que mal-
meten la terra i la salut del bestiar 
i de la gent

- monocultiu de cereals desti-
nada a l’alimentació dels animals 
confi nats en granges massifi cades.

A més a més de la carn i la llet 
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de gran qualitat que la cabra pot 
extraure de les nostres contrades 
costerudes, els ramats de cabres 
feien una tasca de manteniment 
de la vegetació i dels espais oberts 
forestals que, darrerament, en ab-
sència de ramats, han anat fent-se 
impenetrables i perillosos en cas 
de foc. 

Aquesta adaptabilitat dels ani-
mals i l’equilibri del medi que afa-
vorien amb el seu transitar quo-
tidià, són raons prou importants 
com per defendre-la com a un 
patrimoni comú a conservar i fer 
evolucionar.

A Catalunya només hi queden 
3 races autòctones de cabra: la 
Blanca de Rasquera, la Pirinenca 
i la Catalana, totes elles cabres 
de muntanya i de carn, cap d’elles 
pròpiament lletera. La Raça Cata-
lana, tot i ser considerada de carn, 
presenta un petit potencial lleter 
que desenvolupat a través d’una 
selecció pagesa, podria donar uns 
aprofi taments mixtos al cap d’unes 
quantes generacions.

JORNADA DE LA
CABRA CATALANA 

Des del 2011 hem anat  celebrant 

anualment una jornada festiva 
dedicada a la Cabra Catalana per 
festejar que tirem endavant mal-
grat les difi cultats. La jornada vol 
ser un retrobament de tota la gent 
de la terra que creu en el retorn 
de la cabra i de la seva cultura, 
que creuen en la lluita per una pa-
gesia lligada a la terra, a les plan-
tes i a les bèsties, una pagesia no 
explotadora i que no s’entrega als 
designis de la indústria, del diner 
i les multinacionals. Volem reunir 
cada any també la gent que ens ha 
ajudat i animat a anar endavant i a 
totes aquelles persones que es vul-
guin afegir i compartir el dia amb 
nosaltres.

Després de 4 anys centrant la 
celebració dins el nucli urbà de 
Vilanova (els 2 primers anys al Ca-
sal i els altres 2 a la plaça Major), 
aquesta darrera edició del 2015 
hem volgut pujar de nivell fi ns al 
pla de l’ermita de Meià, incloent-hi 
un seguit d’actes:

- pujada popular amb el ramat 
fi ns al Puig de Meià,

- trobada pagesa per refl exionar i 
dialogar sobre les preocupacions i 
necessitats comunes,

- dinar popular amb cassolada de 

crestó i varietats de vegetals recu-
perades (per a 133 persones),

- música tradicional amb els 
grups Lauzeta i Pony Pisador,

- recital poètic i musical “de la 
terra i del bestiar” gràcies a les 
aportacions de la gent.

Quedeu totes i tots convidats a 
la propera edició de la tardor del 
2016.

Artur Boria
Equip de la Cabra Catalana
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Reportatge

EL CAMÍ DEL PAS NOU

Les antigues comunicacions
Fins a fi nals del segle XIX amb 

la construcció de la carretera que 
puja d’Alentorn, els camins que 
comunicaven Vilanova amb els po-
bles veïns, solien ser de ferradura i 
generalment en força mal estat. La 
major part eren antics camins me-
dievals,  mentre que algun, potser, 
resseguia el recorregut d’algun tros 
de calçada romana. Tot i que no 
coneixem per aquí cap  fragment 
d’aquestes carreteres enllosades 
dels romans com la que tenen al 
coll d’Àger, amb tota seguretat que 
per la Coma de Meià en passava 
una de secundària. El pare Pascual 
del monestir de les Avellanes (se-
gle XVIII) donava notícies d’uns 
fragments d’aquesta via romana al 
coll d’Orenga i al Montsec, prop de 
Meià. Aquesta calçada secundària 

provenia de la vall d’Àger, passava 
pel coll d’Orenga cap a la Coma de 

Meià, i des d’aquí 
pujava pel coll de 
Cabeces cap Fabre-
gada, les Marrades, 
Coma d’Espinalt, 
Bon Repòs i bai-
xava cap a Isona 
(AESO), important 
ciutat romana. Fins 
i tot s’especula amb 
una altra calçada se-
cundària que pujava 
cap a la Coma de 
Meià provinent de 
Lluçars i travessava 
el riu Boix pel Molí 
de Mig  per ajun-
tar-se a la que venia 
del coll d’Orenga. 
Fa pensar aques-

ta possibilitat el pont del Molí de 
Mig, l’origen del qual podria ser 

Mapa del Marquesat de Camarasa de meitat del segle XVI on 
apareix el congost de LO PAS NOU.

Mapa de Catalunya de 1608 on apareix LO PAS NOU (encerclat). Institut Cartogràfi c i Geològic de Catalunya.
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el d’una  via romana, ja 
que és l’únic dels antics 
ponts que, per la seva 
amplada, permet el pas 
de carruatges.

El camí de l’Escala
del Pas Nou

El Montsec de Meià 
només era travessat fi ns 
al segle XIV per camins 
molt precaris i cabane-
res de bestiar, mentre 
que el camí medieval 
que pujava cap a la Con-
ca i el Pallars Jussà res-
seguia l’antiga calçada 
romana que portava a 
Isona per Fabregada i 
Bonrepòs. Aquests ca-
mins eren el de la Porte-
lla Blanca, el pas del camí Rama-
der, el pas de les Eugues, el graell 
la Merla, el graell de Nerill... El 
camí que passava pel congost del 
riu Boix que des de les obagues de 
la Roca Alta i la Roca dels Arç tra-
vessa el Montsec de Meià, va ser 
obert en època més tardana.

Arnau de Llordà, que formava 
part d’una branca lateral de la fa-
mília Meià, redacta el seu testa-
ment dia 31 d’agost de l’any 1348. 
Com que no tenia fi lls, nomena 
hereu universal de totes les seves 
possessions el monestir de Santa 
Maria de Meià, en l’època en que 

era prior comendatari Hug 
de Turillén. Entre els béns 
que formaven el seu patri-
moni hi havia els pobles 
i termes de la vall de Bar-
cedana: Castelló Jussà de 
Sant Miquel de la Vall, Sant 
Cristòfol de la Vall i Sant 
Martí de Barcedana. Quan 
va morir, van portar el seu 
cos al monestir de Santa 
Maria juntament amb el 
seu cavall i les seves ar-
mes que es van oferir a la 
Mare de Déu de Meià. Les 
despulles foren enterrades 
en una sepultura de pedra 
que estava situada a l’antic 
temple romànic, davant de 
l’altar de Sant Benet. El sar-
còfag estava recolzat sobre 

sis columnes i era cobert amb re-
lleus de fi gures i palmetes. A la 
tapa portava una petita fi nestra 
on es podien veure les restes del 
cavaller. Aquesta sepultura sembla 
que s’identifi ca amb la quarta de 
les incrustades al mur de l’actual 
temple i és la que té els relleus en 

Detall del mapa de Catalunya de 1608 on apareix LO PAS NOU.
Institut Cartogràfi c i Geològic de Catalunya.
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més bon estat de conservació. 
No és fi ns a partir  d’aleshores 

que els priors de Meià fan obrir el 
camí de l’Escala del Pas Nou, per 
tal de tenir un camí directe i en bo-
nes condicions per arribar als po-
bles de la vall de Barcedana, dels 
quals eren els barons i formaven 
part de la seva jurisdicció tempo-
ral. 

Aquest camí de bast sortia del 
portal de la Font de Caps cap a la 
Creu, l’era del Duro i les plantes, 
fi ns arribar al Banc de la Pacièn-
cia. Baixava cap al Riu Merler i 
per l’esquerra tornava a 
pujar per damunt la Font 
de l’Hedra, fi ns a creuar el 
riu Boix pel Pont la Gata. 
En aquest indret es pot 
resseguir encara el camí 
vell. Pel marge esquerra 
del riu Boix i seguint en 
part el traçat de la car-
retera actual, arribava a 
Barmó i deixava a la seva 
dreta el trencall que puja-
va a Fabregada i Bonre-
pòs. Tot seguit s’enfi lava 
per sota dels Ascorrals 
cap a la Font de la Figue-
ra, i continuava pel peu 
del barranc cap a l’Escala 
del Pas Nou. Travessava 
tot el congost a ran de la 
llera del riu, en molts in-
drets en forma d’escales 
tallades al cinglo, conti-
nuava cap al Desfarrador 
i el cap del terme on es 
trobaven els Enforcants. 
Era aquí on els batlles del 
Capítol de canonges de 
la Seu d’Urgell, senyors 
jurisdiccionals del terme 
de Vilanova de Meià, en 
nom del rei, posaven les forques 
on penjaven i esquarteraven els 
condemnats a mort, per avisar del 
pa que s’hi donava als delinqüents 
i malfactors que vinguessin per 
aquest camí cap a la Coma. Des 
d’aquest indret la branca principal 
del camí continuava cap a l’Hostal 
Roig, Matassolana i els pobles de 
la vall de Barcedana, mentre que 
una altra branca baixava cap a 
Currolda, Toló i Sant Salvador de 
Toló. En el mapa de Catalunya de 
1608, aquest congost del Montsec 
ja és conegut com lo Pas Nou.  

Cap al 1842 quan Pasqual Madoz, 
redacta el seu Diccionario, dei-
xa escrit que el camí del Pas Nou 
era el millor i més còmode dels 
tres camins que travessaven la 
serra del Montsec (el Coll d’Ares 
i els Terradets, al Montsec d’Ares 
i el Pas Nou al Montsec de Meià). 
També explica que el nostre era  
el més concorregut i el que oferia 
més seguretat al viatger. 

L’actual  carretera del Pas Nou, 
formava part de la via de comuni-
cació que s’havia de construir des 
de Vilanova de Meià fi ns a Vilamit-

jana, baixant per la vall de Barce-
dana. Segons expliquen la gent 
gran, va infl uir decisivament en la 
seva construcció el diputat de la 
nostra demarcació, el Sr. Rodés, al 
qual se li dedicaven grans festes a 
Vilanova entre el 1913 i el 1920 per 
l’interès que mostrava cap a la nos-
tra comarca. Aquesta carretera va 
ser enginyada l’any 1917 i molt avi-
at van començar les obres. L’any 
1922 ja es treballava al Pas Nou. 
Dissortadament aquesta carretera 
mai es va acabar i la major part 
de la calçada es tan estreta que no 

permet passar a la vegada dos ve-
hicles, especialment quan travessa 
el congost del Pas Nou. A fi nals de 
1939 quan les tropes de Franco van 
trencar el front del Montsec, van 
baixar per aquesta carretereta tot 
i que els soldats republicans en re-
tirada havien volat el mur del Pas 
Nou i els tres ponts sobre el riu 
Boix. Ningú es va recordar d’aques-
ta via de comunicació i es passava 
per uns pontets precaris de taulons 
fi ns el 1969 (30 anys després!), en 
que es van tornar a reconstruir 
amb pedra i ciment. Actualment 

ja està construïda la car-
retera asfaltada fi ns a Lli-
miana i l’embassament de 
Terradets, però el pas pel 
congost del Pas Nou, i en 
general tota la carretera 
des de Vilanova, té el ma-
teix traçat i dimensions  
que l’any 1922 quan es va 
fer de bell nou, ara fa 93 
anys. Això fa que avui es-
tigui completament obso-
leta i desfasada pel tràn-
sit que hi passa i pel que 
potencialment hi passaria 
si estigués ben condici-
onada. Ara és una via de 
comunicació tercermun-
dista, impròpia d’un país 
avançat que forma part de 
la Unió Europea i que en 
comptes d’unir el territori 
encara el separa. 

Ara, més que mai, els 
pobles de la Coma de 
Meià pateixen les con-
seqüències d’aquest l’aï-
llament i de la manca de 
comunicacions, que no 
ha permès crear llocs de 
treball en serveis turístics 

i molt menys en la indústria, i que 
ha fet emigrar el jovent, alhora que 
s’envelleix la població i va minvant 
de manera alarmant. Cada vega-
da la nostra comarca i els nostres 
pobles s’assemblen més a un bo-
nic paisatge de pessebre molt mal 
comunicat i amb molt poca gent, 
però això sí, molt tranquil, del  que 
periòdicament en venen a gaudir 
els estressats pobladors de les 
grans ciutats que hi tenen cases de 
segona residència.  

Ramon Bernaus i Santacreu

L’escala de Lo Pas Nou en una imatge de començament segle XX.
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Les Terres del Marquesat

L’ASSOCIACIÓ CULTURAL “LES TERRES DEL MARQUESAT”

L’embrió de l’Associació Cul-
tural “Les Terres del Mar-

quesat” comença el 1993 a Ca-
marasa, on un grup de persones 
entusiastes organitzen sortides 
culturals per donar a conèixer el 
municipi. El 1997 s’amplien les 
activitats culturals a alguns muni-
cipis que integraven l’antic Mar-
quesat de Camarasa (Alòs de Bala-
guer, Camarasa, Cubells, Montgai 
i Vilanova de Meià), amb el lema 
“Sortides Culturals Mediambien-
tals Les Terres del Marquesat”.  
L’increment i acceptació d’aques-
tes visites fa que s’ampliï a altres 
activitats com és ara conferències, 
cursets, simposis, exposicions... 
organitzats a les poblacions que 
en formen part.  Els objectius de 
l’Associació estan basats en cri-
teris de solidaritat, sostenibilitat i 
respecte al país i el seu patrimoni. 

Durant més de 20 anys d’activitats 
s’han donat a conèixer la  pràcti-

ca totalitat dels pobles que forma-
ven les Terres del Marquesat, però 
també de la Noguera, de part dels 
dos Pallars, de l’Urgell, amb incur-
sions al Solsonès, a l’Alt Urgell, a la 
Segarra, al Bages, a l’Alt Camp i a 
les terres de la Franja. Hem tractat 
sobre tot temes d’història i art, es-
pecialment d’àmbit local; així com 
botànica, geologia i paisatge. Però 
també artesania, gastronomia, et-
nografi a, folklore, medi ambient i 
canvi climàtic.

Us presentem el programa d’acti-
vitats per l’any 2016 i confi em que 
siguin del vostre interès.    

Ramon Bernaus
Associació Cultural
Terres del Marquesat

QUEVIURES SUSANA
Elaboració pròpia

Venda directa al consumidor

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

Conferència de l’Aplec de Geologia celebrat a Vilanova de Meià  (juny del 2015).

Visita cultural a Torà (abril 2014).
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Programa de les visites culturals, any 2016

Febrer

28/02/2016 - Diumenge
Visita conjunta amb el Centre 
Excursionista de Balaguer i l’As-
sociació les Peülles del Montsec: 
Caminada des d’Alberola a Mon-
t essor
Esmorzar: De camp - Dinar: A casa
Lloc de trobada: Cubells 7:45h. Al-
verola 9h00 (Plaça)

Març

25/03/2016 - Divendres Sant
Castelló de Farfanya. Punt d’in-
terès miner i monumental
Esmorzar: A casa - Dinar: De res-
taurant
Lloc de trobada: Cubells 9h. Cas-
telló de Farfanya 10h (Pàrquing del 
pont sobre el riu Farfanya-entrant a 
la dreta)

Abril

30/04/2016 - Dissabte
La religiositat de Manresa: La 
Cova de Sant Ignasi, ruta Mo-
dernista i Museu de Geologia.
Visita a càrrec de: Dr. Josep Bi-
osca (Professor Conservador de 
Paleontologia del Museu Valentí 
Masachs de la UPC de Manresa i del 
Geoparc de la Catalunya Central i 
del Dr. Josep Ma Mata-Perelló 
(President del Comitè Científi c del 
Geoparc de la Catalunya Central). 
Esmorzar: A Manresa - Dinar: De 
restaurant
Lloc de trobada: Cubells 8h. Man-
resa 10h, bar Fibus, davant UPC

Juny

11/06/2016 - Dissabte
Sant Ramon- La Manresana i 
Montfalcó Murallat

Esmorzar: A casa - Dinar: De res-
taurant
Lloc de trobada: Cubells 9h. Agra-
munt 9:15h (Restaurant Blanc i
Negre)

Juliol

02/07/2016 - Dissabte tarda
Alòs, on es fonen les pedres i 
l’aigua: Font de l’Espadella. Es-
tret de Mu
Lloc trobada: Camarasa 17h (Ca-
pella de Sant Isidre) - Alòs de Ba-
laguer 17:30h (Pont del riu Ctra. de 
Rubió, davant la Font)

02/07/2016.- Dissabte tarda
“Quinzenes Jornades de la Pre-
història a les Terres del Mar-
quesat”
Conferència: Sobre dòlmens i 
menhirs. Entre la llegenda i la 
realitat.
A càrrec de: Dra. Ma Àngels Pe-
tit (Departament de Prehistòria de 
la Universitat de Barcelona)
Lloc de trobada: Casal Cultural 
d’Alòs de Balaguer a les 20h
ENTRADA GRATUÏTA

Agost

9/08/2016 - Dimarts
Conferència sobre: El Patrimoni 
geològic de les Serralades Cos-
taneres Catalanes
A càrrec de: Dr. Josep Ma Ma-
ta-Perelló (Catedràtic de minera-
logia de la UPC de Manresa)
Lloc de trobada: Casal Cultural 
d’Alòs de Balaguer a les 20h
ENTRADA GRATUÏTA

10/08/2016 - Dimecres
Montblanc geologia i història. 
A càrrec de: Dr. Josep Ma Ma-
ta-Perelló (President del Comitè Ci-
entífi c del Geoparc de la Catalunya 
Central) i Ramon Bernaus (Ca-
tedràtic emèrit d’història de l’IES 
d’Agramunt)
Esmorzar: Opcional de restaurant 
- Dinar: De restaurant
Lloc de trobada: Cubells 08h. 
Agramunt 8:15h (davant del Kipps). 
Montblanc 9:30h Bar Casal Mont-
blanquí (C/ Muralla Sta Tecla, 16)

12/08/2016 - Divendres
Arsèguel: On el Cadí aixopluga 
acordionistes i teixidors de llana.
Esmorzar: A Adrall. Dinar: De res-
taurant
Lloc de trobada: Cubells 7:45h. 
Passat Ponts (Restaurant Can Valls) 
8:15h. Adrall 9:45h (Restaurant L’Es-
tanc)

18/08/2016 - Dijous
Conferència sobre “Solucions al 
canvi climàtic”
A càrrec de: Josep Roqué (Doc-
tor Ciències Químiques)
Lloc de trobada: Sala d’Actes de 
l’Ajuntament de Vilanova de Meià a 
les 20h
ENTRADA GRATUÏTA

19/08/2016 - Divendres
La Pobla de Segur, un dels bres-
sols de la Cultura, la Ciència i la 
Tècnica Catalana.
A càrrec de: Llorenç Sànchez i 
Vilanova (escriptor i estudiós del 
Pallars i Creu de Sant Jordi)
Esmorzar: Pobla. Dinar: Hotel Solé
Lloc de trobada: Camarasa 8:15h. 
Pobla de Segur 9:30h (Hotel Solé)

23/08/2016 - Dimarts
“GRAN DINAR DE CLOENDA 
amb un resum audiovisual de les 
visites d’estiu”
Prèviament es farà una visita 
per Marcovau-Foradada i Rubió.
A càrrec de: Ramon I. Canyelles 
(Expert en història local i coordina-
dor del Centre d’Interpretació “L’Es-
pai Transmissor de Seró”
Lloc de trobada: Cubells 9h. Mar-
covau 9:15h (al mig del poble)
Esmorzar: de Camp (amb magdale-
nes i Porró del Marquesat)
Dinar: De restaurant (Restaurant 
del Pont d’Alentorn)

Setembre

17/09/2016 - Dissabte
Redescoberta de Montgai i But-
sènit- La tecnologia del sabó
Esmorzar: A casa - Dinar: De res-
taurant
Lloc de trobada: Cubells 9:30h. 
Montgai 10h (Plaça de l’Ajuntament)



28   •   LO PAS NOU

El passat i el present

LES FONTS DEL TERME MUNICIPAL DE VILANOVA DE MEIÀ

Al terme municipal de Vilanova 
de Meià hi ha una gran quan-

titat de fonts d’aigües naturals, 
fresques i molt saludables, que 
procurarem recordar-les totes. 
Moltes han desaparegut perquè en 
els últims anys ha plogut molt poc, 
altres per l’abandonament dels 
propietaris de les fi nques on esta-
ven ubicades o per altres interes-
sos. En aquest moment, entre les 
sequeres i una cosa i una altra ens 
estem quedant sense fonts.

La Coma de Meià és molt rica en 
fonts d’ aigües potables, podríem 
dir que a cada fi nca hi ha una font, 
i si no, a la fi nca del veí.

No fa gaires anys quan els page-
sos treballaven les fi nques de sol 
a sol, sigui amb l’aixada o amb el 
parell de les mules i l’aigua sempre 
era necessària, sobretot al temps 
de segar i de batre. A les eres, els 
més petits eren els encarregats 

d’anar a buscar un selló d’aigua 
fresca a la font que hi havia més 
a prop. I els pastors sempre pro-
curaven amorriar les ovelles on 

hi hagués unes bones ombres i 
una bona font. Endarrere queden 
aquells dinars o berenars famili-
ars, d’amics o festes de jovent a les 

Font Ampolla.
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fonts principalment: la font de la 
Figuera, Font Blanca, Font de Paüs 
i d’altres. Avui, molts han canviat 
les fonts pels restaurants. Antiga-
ment els metges recomanaven als 
pares que els nens beguessin aigua 
de Vilanova que porta calç per re-
forçar els ossos; avui tot són me-
dicaments, amb l’aigua bona que 
tenim a les nostres fonts. Molts la 
compren embotellada i tractada 
químicament i amb conservants 
perquè amb el temps no es faci do-
lenta dins les botelles.

Avui les terres no es treballen 
amb mules ni vaques, ara tot es fa 
amb els tractors amb aire climatit-
zat, amb una bona nevera i molts 
amb l’aigua embotellada. La font 
de la Figuera podrem dir que és la 
font més important del terme, és 
l’or de la Coma de Meià que sub-
ministra aigua al poble de Vilano-
va, als horts i a les granges. També 

hi ha algunes fonts anomenades 
Fonts Mentideres, que només por-
ten aigua quan plou molt o bufa el 
vent de llevant, les més conegudes 
són les del Pas Nou i sobre tot la 
que es troba a la trencada del ter-
me al Pla de les forques, a llevant 
de l’Hostal Roig. 

 És molt probable que alguna 
font hagi passat desapercebuda, 
algunes estan oblidades. Algunes 
d’aquestes fonts me les va escriure 
en vida una persona que estimava 
molt Vilanova, el Vicentet de ca la 
Savina, el Vicent Sarri Huguet. 

FABREGADA: font del Mateu a 
Roca Roja, font de sòl Marto, font 
sol Gramenet, font de sòl Ramon 
de l’Isaac, font sòl Andreu del Far-
ro, font de sòl Fontana, font de sòl 
Pubill, font de la Llober, font de sòl 
Peretet, font de sòl Catxep. PARA-
DIS: Font del Gandol, font de la 
Peixera, font del Mateu. BARMO: 

font Blanca, font de la Figuera, 
font la Pedra, font del Pansot, font 
del Boix, Font de l’Isaac. MONT-
SEC de MEIA, terme de Vilano-
va: font de Paüs, font del Joaquim, 
font del Porta, font del Nari, font 
de Meià, font del Caubet, font del 
Sitó, font del Mans, font del Manel. 
ESCALLISOS: font del Rengue-
res-Albert, font la Bepa, font del 
Bons SOLANS: font del Vicent, 
font del Porró, font del Gramenet. 
Als PRATS: font del Pereta, font 
del Sitó. font del Cagaestaques a 
sòl Joaquim, font del Tresó a sòl 
Blandino. SAMPONS i SARRAT 
DEL RIU: font de l’Hedra, font de 
la Canal, font de l’Ampolla, font de 
la Fita, font de les Gilaberdes, font 
del Mullor, font de la Sarguera, font 
de la Teulera, font del Torro, font 
de les Costes, font del Gall, font del 
Mañé. OBAC: font de l’Estanquer, 
font de l’Estasia, font del Masover. 
ASPASSADES i RIUET: font de 
les Aspassades, font del Barrena, 
font de Sant Jordi, font del Porta, 
font del pont del Riuet, font del 
Pontet, font del Farrandó, font del 
Perolives. SISCAR: font del Perot, 
font del Jepo, font del Dr. Pere, 
font de la Celestina, font de la Tos-
ca. COMALLONGA:: font del Por-
ta i font del Novau. TOSCA: font 
del Barbeta, font del Fontana, font 
del Cabaler, font del Clot del Pe-
dro. COGULLO: font del Tossal.

La importància que antigament 
tenien les fonts del nostre terme, 
queda mostrada en aquestes fotos 
que són postals de cal Tatx de la 
dècada del 1920.

Text i fotos:
Francesc Cardona Fonoll

Font Edra.

EL SINDICAT

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

BAR - RESTAURANT
CASAL MUNICIPAL
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Espai Gastrocultural

EL PAISATGE COM A FIL CONDUCTOR PER LA CREATIVITAT

Quan em poso a treballar i a 
pensar en els plats que vull 

servir, hi ha 2 pilars que venen al 
meu cap:

1. el paisatge
2. la tradició

El paisatge, sol vindre sempre 
amb una imatge del Montsec, la 
seva olor, el seu color, el seu tacte 
que es representa amb milers de 
fl ors, plantes, animals, pedres, ai-
gua, arbres i la seva gent.

La tradició, sol vindre amb la 
imatge dels fogons de la iaia, la 
mama i tanta gent que anat preser-
vant el llegat històric, que es basa 
en l’entorn de la cuina i de la taula, 

àpats de festa i àpats 
de diari.

El paisatge de Vila-
nova, els seus pobles i 
el seu entorn ens brin-
den una varietat de 
productes meravello-
sos, poc explotats en 
sistema com a marca 
del territori.

Com a Vilanoví, sem-
pre, estic en constant 
pensament de com po-
der crear una estruc-
tura que faci de pont 
entre els productes, 
el territori i els consumidors d’ar-

reu del país, tenint en 
compte que la qualitat 
dels mateixos, és ex-
cepcional.

La unió de les gents 
que produeixen, per 
crear una marca úni-
ca, s’hauria de pre-
parar amb l’ajut de l’ 
institució més forta  
del poble i fer que els 
Vilanovins, de tots els 
pobles, es sentin orgu-
llosos dels seus pro-
ductes. 

Aquesta unió produ-
eix, estimació pel ter-
ritori i creativitat en 
l’àmbit de compartir 
experiències i buscar 
noves fórmules de 
promoció.

Som afortunats, en 
aquest aspecte i la 

percepció de que es pot crear un 
producte, no només material, a ni-
vell turístic, que es basi en la gas-
tronomia, em fa pensar en l’opor-
tunitat de brindar als establiments 
del poble, la meva ajuda en tot el 
que calgui, a nivell de receptes, 
tècniques i evolució, per augmen-
tar l’ importància d’aquest reclam 
turístic.

Siguem conscients del que se’ns 
és donat i fem-ne un ús conscient, 
sostenible i durador, que aporti 
muscle econòmic al nostre estimat 
poble.

Qui en arribar al nostre poble, no 
es queda meravellat amb les vistes 
majestuoses del Montsec i de la 
vila, doncs, oferim la oportunitat 
de tastar-lo en tots els seus aspec-
tes gastronòmics, oferint una gas-
tronomia que vagi del producte al 
plat.

 
Sergi de Meià

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
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La nostra gent

ENTREVISTA AMB LA ROSARIO ARAN, DE CAL SERAFÍ DE SANTA MARIA DE MEIÀ

Un cop passades les festes na-
dalenques i en companyia del 

Ramon Bernaus, enfi lem camí cap a 
la residència: Almenara, la Guàrdia, 
el Tarròs i la Fuliola, on des de fa 
uns anys viu la Rosario Aran, una de 
les veïnes més estimades de Santa 
Maria de Meià. Amb ella esperem 
recordar vells temps i passar una 
bona estona. 

Lo Pas Nou: Per començar, ex-
plica’ns com et presentaries.

Rosario Aran: Em dic Rosario 
Aran, sóc fi lla de la Vall d’Ariet, 
però la meva vida l’he passat a 
Santa Maria. Quan vaig començar 
anar a l’escola vaig anar a Santa 
Maria. Als catorze anys vaig anar 
a Vilanova de Meià a estudiar “el 
Corte”. Després ja em vaig casar i 
vaig anar a viure a Santa Maria, on 
he viscut tota la vida, fi ns quan em 
vaig començar a trobar malament 
del dolor i els vaig dir als meus fi lls 
que jo volia anar a viure a una resi-
dència. Des de fa uns anys visc a la 
Fuliola, on estic de meravella. 

P: Parla’ns una mica de la 
teva infantesa.

R: Vaig néixer el 27 de gener de 
1922, en una família de deu ger-
mans on només quatre vam so-
breviure, tres noies i un noi, a Ca 
l’Aran de la Vall d’Ariet. 

P: De petites a què jugàveu?
R: Quan era petita jugàvem al 

Plam, un joc que consistia en fer 
un dibuix a terra, tirar una pedra 
i saltar: plam, plam. Hi havia molts 
jocs que ara ja no els coneixeu. 
Jugàvem amb els nens, com ara el 
Modesto de Cal Segaler, la Maria 
de Cal Moliner i amb els qui anà-
vem a l’escola. 

P: Parla’ns de l’escola i del 
seu dia a dia.

R: Anàvem a l’Escola de Santa 
Maria de Meià, a peu matí i tarda. 
Agafava una cistelleta amb el dinar 
i anava a dinar a casa d’una tieta 

que tenia al poble. No baixava sola, 
baixàvem amb la Maria del Mo-
liner, el Modesto i el Marcelo del 
Segaler, el Quildo del Maleno i la 
Leonor del Moliner. A les nou ha-
víem de ser a la Placeta. El mestre 
posava una bandera a dalt al balcó 
de l’Escola, la bandera republica-
na, i tots: au, cap dalt. Fins a les 
dues quan paràvem per dinar. Des-
prés tornàvem fi ns a les quatre, i 
llavors, caminant tornàvem a casa 
a peu, una hora de camí. 

El mestre era el Sr. Safont. No-
més n’hi havia un, era republicà i 
ens feia fer moltes coses. Anàvem 
els nens i les nenes barrejats. Tot 
ho fèiem en català, per això jo ara 
sé escriure i llegir el català. Aquí 
a la Residència m’han fet llegir en 
públic, perquè era l’única que sabia 
fer-ho i encara avui llegeixo en ca-
talà.

P: Com eren els teus dies de 
joventut?

R: Als catorze anys vaig deixar 
l’escola i vaig anar a estudiar “el 
Corte” (era una activitat reservada 
per a les noies, consistent en anar 
a aprendre a cosir i fer la pròpia 
roba, tant de la llar com la de ves-
tir) a Vilanova, amb la Casta, on 
també hi anava caminant. Un dia, 
a la classe, ens va portar una pa-
langana plena d’aigua i ens va dir 
que poséssim totes el dit a dins, i 
ens va preguntar: Com esteu? Ella 
mateixa va contestar la pregunta
i ens va dir: “Amb el dit a l’aigua i
el cul al vent”. Hi anàvem moltes 
noies a cosir, de Vilanova, de Llu-
çars, de Gàrzola,... 

P: Recordes què feies quan va 
esclatar la Guerra?

R: Jugàvem a cartes a baix al 
Serradet. Va venir de caçar l’Enric 
del Segaler, sortia de la Creueta i 
ens va dir: “Si ho sabéssiu. A San-
ta Maria cremen l’església! Es ve-
uen unes fl ames, cremen tot lo de 
l’església”. Vam quedar tots morts 
i vam dir: mira ja ha esclatat una 
guerra. Llavors vam tornar cap a 
casa. La Rosario acompanyada del seu marit a l’hort de casa.

Una foto recent de la Rosario Aran.
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P: Explica’ns com vas viure el 
confl icte.

R: De la Guerra no se’n pot expli-
car gaires coses bones. Jo cuidava 
una senyora de Cal Ros (una casa 
que hi havia al costat de la nostra) 
que estava malalta del tifus, perquè 
jo sempre he estat molt ajudada i 
molt activa. I ella estava al llit i 
em deia: “Què plou? Sento tronar 
molt”. I eren les bombes que tira-
ven els avions. 

També hi havien molts soldats 
que voltaven per aquí i passaven 
per les cases a buscar menjar. En 
va venir un a casa i em va demanar 
que li’n donés. Li vaig contestar que 
no teníem res, que cada dia passa-
ven soldats demanant-ne. I ell em 
va contestar: “¿No tenéis nada? 
¡Maldita sean los catalanes!”.

Vam haver de marxar de casa 
quan la desbandada i només s’hi va 
quedar la mama a vigilar un porc. 
Vam anar a Cal Boliart, on hi ha-
via molta gent. Als homes els feien 
posar un mocador al cap, i tapats 
amb una manta es posaven al llit 
perquè es pensessin que eren do-
nes. S’amagaven perquè no volien 
anar a la guerra. 

El meu home sí que va anar a la 

Guerra. El van capturar i el van 
portar a Cervera, a l’antic Teatre 
de la Passió. Després el van enviar 
a un camp de concentració a Fran-
ça, perquè era d’esquerres. Ell mai 
no va voler tornar a Cervera. Des-
prés, un cop acabada la guerra, hi 
havia un camió que ens portava a 
veure la Passió i no va voler venir 
cap vegada. 

P: I en el moment d’enamo-
rar-te, com va ser el teu festeig?

R: En acabar “el Corte”, vaig 
començar a ballar a la Vall d’Ariet 
amb tots els xicots, menys amb el 
que em vaig casar. 

Un dia parlant amb ell li vaig dir: 
“Aquí no pujareu gaire, perquè no 
som gaires xicotes i no us agrada 
gaire”, i ell em va contestar: “Jo 
penso pujar molt aquí dalt, però 
per la que menys et penses tu. No 
pujaré per tu, no”. I el diumenge 
vinent va tornar a pujar. I sempre 
més. Vam festejar tres anys, fi ns 
que ens vam casar. 

Durant els tres anys del festeig 
em pujava a veure cada dia a casa, 
caminant, des de Santa Maria. Em 
feia unes cartes molt boniques, ja 
que sabia molt d’escriure. Cami-

nàvem per allí i a mi no em van 
guardar mai. La persona que es vol 
guardar, s’ha de saber guardar ella 
sola. Jo he estat una persona molt 
responsable per tot. Jo no vaig 

Imatge de la festa del Corpus de com es preparaven els altars per tot el poble.

La Rosario fent de majorala pel Corpus.
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pensar mai malament d’ell ni ell 
mai de mi. 

P: Mentre vivies a la masia, 
quines feines realitzaves? 

R: M’estava a casa i ajudava la 
mama. 

P: Com va ser el teu casament?
R: Em vaig casar el dia 14 de 

juny de 1941 a l’ermita de Sant Bar-
tomeu de la Vall d’Ariet amb Anto-
nio Cairó, de cal Serafí. Pel meu 
casament duia un vestit negre, 
perquè portava dol per la mort del 
meu pare. Sinó, no hi hauria anat 
vestida de negre, perquè la meva 
padrina que vivia a Barcelona em 
portava vestits i sempre havia anat 
molt ben vestida, em feien anar 
molt mudada. 

P: Què va signifi car per tu 
anar a viure a Santa Maria i 
deixar la Vall d’Ariet?

R: Després de casada vam anar 
a viure a Santa Maria, a Cal Serafí, 
on el germà gran del meu marit ja 
s’havia casat i el matrimoni no ha-
via anat bé. La gent ens deia: “Com 
la deixeu anar a viure en aquella 
casa?”, però no em vaig escoltar 
ningú. Jo el volia molt i ell a mi 
també. L’Antonio va morir i jo en-
cara duro una mica. 

Els primers dies de viure a Santa 
Maria em vaig enyorar una mica, 
per això cada diumenge anàvem a 
la Vall d’Ariet a veure la meva fa-
mília. Després em va anar passant, 
vaig tenir la canalla,... Et concen-

tres i et passa, ja tens la teva res-
ponsabilitat. Però sempre pensa-
va: “Ai la Vall d’Ariet, la casa és la 
casa”. 

P: Quines activitats realitza-
ves? 

R: Quan vaig arribar a Cal Sera-
fí, la meva sogra em va donar el 
“mando” de tota la casa i tota la 
feina va ser per a mi. Vaig ajudar 
en tot. Vaig segar el Prat, lligar gar-
bes i a recollir-ho tot. Després el 
meu sogre em va dir: “Aquest any 
sí que has treballat. T’he de com-
prar una màquina de cosir, que ja 
te l’has guanyat”. I encara ara la té 
la meva fi lla. 

P: I l’oci, com funcionava? 
R: A Santa Maria tenien un gra-

mòfon a l’ajuntament i cada diu-
menge hi havia ball. Hi anava mol-
ta gent, sobretot la joventut. 

Recordo quan van portar la pri-
mera televisió, al Teleclub. La va 
comprar l’ajuntament. Hi anàvem 
tots. A mi m’agradava molt un pro-
grama que es deia “Reina por un 
dia”. Quan anàvem a veure la te-
levisió tots havíem de portar-nos 
una cadira de casa, perquè a la sala 
no hi havia cadires. No calia pagar 
res, era gratis. 

P: Com celebràveu les festes 
més assenyalades? 

R: La festa més important era la 
Festa Major, en què es feia un gran 
ball amb orquestra. Era una festa 
molt gran, una Festamajorassa. 

També fèiem les festes de Corpus, 
trèiem el Sant Crist, fèiem altars 
amb catifes de fl ors, cantàvem i 
decoràvem els balcons amb els co-
brellits més macos que teníem.

P: Quins canvis has vist a San-
ta Maria? 

R: N’he vist bastants. Ara no hi 
ha ningú que ho pugui explicar, 
potser només quedo jo. Llavors 
tots érem un, del meu temps ja 
no en queda cap. Encara recordo 
quan van posar la llum, que la va 
posar un de Vilanova, el Castejón, i 
després van posar l’aigua. 

P: Quines són les teves afi ci-
ons? 

R: A mi m’ha agradat molt de co-
sir i també ballar, jo era molt ba-
lladora. També m’ha agradat molt 
anar a missa, no hi faltava mai. 
Quan vaig entrar a Cal Serafí, els 
vaig dir que a mi m’agradava molt 
d’anar a missa els diumenges i em 
van respectar sempre. Procurava 
deixar-ho tot a punt abans d’anar-
hi i no els va faltar mai de res. M’ha 
agradat sempre, des de petita, 
quan vaig veure la primera llum ja 
tenia l’instint de la fe. I aquesta fe a 
mi em salva i em fa estar tranquil-
la. És per això que aquí vaig poder 
venir tan tranquil·la. 

També m’agradava molt anar 
d’excursions, però al meu home 
no. Jo hi anava amb les amigues 
del poble, amb l’Eugènia, la Maria 
del Felip, la Nati,... Anàvem a dinar 
a Calaf, a la Bogart. Quins records! 
Ens ho passàvem molt bé. 

P: Quan vas decidir anar a 
viure a la Residència? 

R: Vaig decidir-ho quan feia ja 
uns anys que anava amb camina-
dor i tenia molt dolor. Llavors, un 
dia els vaig dir als meus fi lls: “Mi-
reu, baixeu-me a una residència 
on no em falti res”. Ells van dir de 
posar-me algú a casa perquè em 
cuidés, però jo els vaig dir que no. 
Que pagant, volia que em cuidessin 
bé. Llavors van començar a buscar, 
i una noia del Cap d’Artesa ens va 
parlar d’una residència a la Fulio-
la. Vam mirar-ho i vam decidir que 
seria un bon lloc. L’últim dia abans 
de baixar cap aquí, en sortir de 
missa, va venir tota la colla cap a La Rosario amb les amigues de Santa Maria, assegudes a la plaça.
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casa. El Sebastià del Miqueló 
em va preguntar si estava ben 
decidida. I tant, li vaig contes-
tar: “Mira, jo no vull fer patir als 
que no tenen cap culpa. Els he 
demanat que em portin a una 
residència i que em cuidin ben 
cuidada”. Ell va contestar: “Ca-
rai quina lliçó ens dónes”. 

P: Explica’ns un dia aquí a 
la Fuliola.

R: Mira, aquí jo estic molt 
bé, no em falta de res. Ara no 
puc fer gran cosa, d’ençà que 
m’han operat del peu. Bé, en-
cara dibuixo una mica. Abans 
de Nadal vaig participar en un 
concurs per fer la Felicitació 
de Nadal de les residències de 
Lleida i el vaig guanyar. Però 
a la Residència he fet moltes 
coses de cosir, sobretot benè-
fi ques per a la Marató. Algunes 
vegades també anem a l’escola del 
poble a ensenyar coses als nens. 

P: Quan va ser l’última vegada 
què vas pujar a Santa Maria? 

R: Per la Festa Major de l’any 
2013. Des de que sóc aquí només hi 
he pujat un parell de vegades. 

Acabem l’entrevista amb aques-
tes preguntes.

P: Explica’ns un bon record 
del poble.

R: Hi vaig estar molt bé, tota la 
vida i amb tothom. No hi ha ningú 
que pugui dir mal de mi, sempre 
era la primera d’anar a ajudar.

P: Quin és el teu lloc pre-
ferit de Santa Maria? 

R: El meu lloc preferit de 
Santa Maria és casa meva. 
Ara, per mi, casa meva és San-
ta Maria. 

P: Dóna’ns un bon con-
sell.

R: Feu el bé i no faceu el 
mal. Si feu el bé us en sortirà 
bé sempre, i si feu el mal, us 
sortirà mal. Del bé sempre en 
surt bé i del mal no en surt res. 
A tots els de Santa Maria els 
desitjo que visquin ben feliços, 
que jo també en sóc. 

I així acabem carregats 
d’energia, després d’haver 
rebut una lliçó d’optimisme i 
de bona fe. Deixem una dona 
feliç i contenta, algú que té la 
seguretat que no ha fet mal a 

ningú, que ha ajudat tothom i que 
ha rebut i rep tot l’amor que ha do-
nat al llarg de la vida. 

Text: Rosa Roca

Fotografi es: Maria Carme 
Cairo Aran i Rosa Roca

Guanyadora postals de Nadal.

PARC RECREATIU
VILANOVA DE MEIÀ

Piscina
Pista poliesportiva
Bar

C/ Piscines, s/n - Vilanova de Meià - Tel. 973 41 51 99
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L’Ajuntament informa

COMPTES MUNICIPALS DE L’ANY 2014

RESUM DE LA LIQUIDACIÓ DE L’ANY 2014

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol Descripció
Crèdit pressupostari 

defi nitiu
Obligacions 

reconegudes netes
Obligacions pendents 

de pagament

1 Despeses de personal 85.100,00 85.086,38 0

2
Despeses corrents en béns i 
serveis

231.648,55 216.721,50 53.134,04

3 Despeses fi nanceres 6.800,00 4.677,57 1,47

4 Transferències corrents 7.800,00 7.657,00 6.320,98

6 Inversions reals 38.138,90 32.952,27 24.341,45

7 Transferències de capital 100,00 0 0

8 Passius fi nancers 18.600,00 18.260,91 0

TOTAL 388.187,45 365.355,63 83.797,94

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS

Capítol Descripció
Previsions 

pressupostàries 
defi nitives

Drets reconeguts
nets

Drets pendents de 
cobrament

1 Impostos Directes 96.000,00 108.401,50 12.957,74

2 Impostos Indirectes 15.000,00 18.754,26 0

3
Taxes, preus públics i altres 
ingressos

58.825,16 81.326,08 35.404,72

4 Transferències corrents 171.623,55 178.512,88 99.670,88

5 Ingressos patrimonials 14.000,00 14.259,94 819,87

7 Transferències de capital 32.738,74 17.093,74 17.093,74

TOTAL 388.187,45 418.348,40 165.946,95

ROMANENT DE TRESORERIA 133.122,07 €

RESULTAT PRESSUPOSTARI 52.992,77 €

ENDEUTAMENT 116.331,96 € 

RESUM ACORDS DELS ÚLTIMS TRES MESOS

Mes de setembre

- Aprovar la ratifi cació de l’acta fundacional i els es-
tatuts de l’Associació del Geoparc.

- Aprovar l’autorització de transport escolar pel 
curs 2015/2016.

- Aprovar la introducció de la cabra Montesa al TM 
d’Alòs de Balaguer

- Aprovar el canvi de preu de l’arrendament del bar 
de les piscines.

- Autoritzar ús de la sala d’actes i ajut econòmic a 
Cultures Trobades.

- Aprovar adjudicar obra acabament del Centre 
d’Interpretació del Montsec.

Mes d’octubre 

- Aprovar el canvi de nomenament a la Comissió de 
delimitació de terme.

- Aprovar la modifi cació de les ordenances fi scals 
per a l’any 2016. Es modifi quen les següents:  Es-
combraries: habitatge 43,41€; hotels, establiments 
de restauració i alimentació 85,57€; cases de colò-
nies 316,25€. Impost de vehicles de tracció mecà-
nica: un coefi cient multiplicador de 1,365. Impost 
sobre béns immobles: Urbana 0,535%; Rústica 
0,325%; especials 0,483%.

- Aprovar cedir ús espai punt d’informació del 
Montsec a la Penya del Barça.

- Aprovar posar cartell prohibit aparcar al C/ Mont-
sec de Gàrzola. 

- Autoritzar deixar passar tub d’aigua pel camí del 
Montsec.

- Aprovar la moció per demanar que no s’apliqui el 
fort increment de les taxes de residus.
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- Aprovar sol·licitar ajut per la millora de vials aptes 
per a vehicles d’extinció d’incendis.

Mes de novembre

- Aprovar nomenament nou tresorer a ajuntament.
- Aprovar modifi cació de crèdit 1/2015 amb un im-

port total de 49.998,78€.
- Aprovar la recuperació del segon quart de la paga 

extra de l’any 2012.

- Aprovar la subscripció al diari el Punt Avui. 
- Aprovar alta al portal de transparència del Con-

sorci AOC.

Mes de desembre

- Aprovar el calendari fi scal per a l’any 2016. 
- Aprovar pagament indemnització sinistre vehicle.
- Acceptar la retirada de la cabina telefònica.
- Aprovar realització d’obres al casal municipal.

Aquest any 2016 al municipi de Vilanova de Meià es procedirà, per 
part de la Gerència Territorial del Cadastre a Lleida, a efectuar la 
regularització cadastral tant a les unitats urbanes com rústiques i 

té afectacions tributàries tant en l’impost sobre béns immobles de naturalesa 
urbana com rústica.  (Més informació a l’Ajuntament de Vilanova de Meià)

ELECCIONS GENERALS 20N

RESULTATS A VILANOVA DE MEIÀ

Partit Vots %

ERC-CATSI 97 41,45

Democràcia i Llibertat 77 32,91

En Comú Podem 25 10,68

PP 17 7,26

PSC-PSOE 10 4,27

unio.cat 5 2,14

Ciutadans 2 0,85

PACMA 1 0,43

Cens  344

Vots 236 68,60

Abstencions 108 31,40

Vots nuls 2 0,85

Vots en blanc 0 0,00

RESULTATS A LA PROVÍNCIA DE LLEIDA

Partit Vots % Diputats

Democràcia i Llibertat 48.005 24,28 1

ERC-CATSI 44.002 22,26 1

En Comú Podem 30.329 15,34 1

PSC-PSOE 24.650 12,47% 1

PP 22.260 11,26 0

Ciutadans 17.770 8,99 0

unio.cat 4.839 2,45 0

PACMA 1.763 0,89 0

UPYD 774 0,39 0

VOX 491 0,25 0

Recortes Cero - Grupo Verde 391 0,20 0

PCPC 311 0,16 0

Diputats a escollir   4

Cens  299.069

Vots 199.533 66,72

Abstencions 99.536 33,28

Vots nuls 1.827 0,92

Vots en blanc 2.121 1,07

47
DIPUTATS

12

9 8
8

5

5

Distribució dels diputats catalans dels 350 que conformen el Congrés de l’Estat 
Espanyol.

Distribució dels vots i percentatge a Vilanova.

97 (41,45%)25
(10,68%)

10
(4,27%)

17
(7,26%)

77 (32,91%)

5
(2,14%)

2

1

(0,85%)

(0,43%)
Nuls 2

PACMA

(0,85%)
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DIPUTATS DE LLEIDA

ELS SENADORS

Toni Postius. Lleida, 31 anys
Enginyer en Informàtica de Gestió i 
llicenciat en Dret, actualment presideix 
el grup de CiU a l’Ajuntament de Lleida. 
El 2011 va fer el salt a la primera línia 
política com a regidor a la Paeria. És 
gerent de la federació territorial de CDC.

Maite Rivero. Llavorsí, 48 anys
És diplomada en Turisme i treballa com 
a funcionària del cos administratiu de la 
Generalitat, principalment al departa-
ment de Cultura. Va encapçalar la llista 
de CiU a Esterri i ha estat senadora els 
últims quatre anys.

Xavier Eritja. Sallent, 45 anys
Llicenciat en Geografi a i Història i amb 
postgrau en Gestió Cultural, resideix a Llei-
da i actualment treballa en l’administració 
pública en el CatSalut. Activista cultural 
i polític, va presidir l’Ateneu Popular de 
Ponent i lidera Òmnium Lleida.

Ramon Alturo. Durro, 60 anys
És enginyer tècnic. Ha estat professor 
de Secundària i delegat dels serveis 
territorials d’Educació a Lleida. Durant 
dos anys fou president de Convergència 
de les Terres de Lleida. Ha estat senador 
les dues últimes legislatures.

Jaume Moya. Barcelona, 43 anys
Viu a Florejacs (la Segarra), va estudiar 
Dret i és procurador de tribunals. Està 
vinculat a l’Assemblea Nacional Cata-
lana. Ha publicat un llibre sobre els 
castells de la comarca i ha dirigit set 
edicions de la Fira de Florejacs.

Jordi Souto. Malpàs, 50 anys
És llicenciat en Filologia Hispànica, 
màster en Anàlisi Política i postgrau en 
Anàlisi Política, Estratègies i Decisions. 
És funcionari del cos de professors de 
Secundària. Ha estat director general 
d’Administració Local.

Mònica Lafuente. Osca, 42 anys
Viu a Mollerussa. És llicenciada en Dret i 
té estudis de postgrau en Gestió i Admi-
nistració Local. Ha estat gerent del PSC 
a Lleida, regidora a Mo lle russa, cap del 
gabinet de la conselleria d’Agricultura i 
diputada al Parlament.

Miquel Àngel Estradé. Les Borges, 58 anys
Llicenciat en Dret, Filosofi a i Ciències de 
l’Educació, va ser alcalde de les Borges 
Blanques en dues etapes i diputat al 
Parlament entre el 2003 i el 2006. Va 
ser vicepresident del consell nacional 
d’ERC entre el 1999 i el 2003.

SINTO SALA
C/ Església, 32
25735 Vilanova de Meià
Tel. 636 889 942

. Construccions

. Rehabilitacions

. Reformes en general

www.radiomateu.com

A Ràdio Mateu obrim la nova

FERRETERIA d’Artesa
A més, com sempre, també hi trobareu:

•  parament de la llar
•  electrodomèstics
•  telefonia mòbil lliure

Obert de dilluns a diumenge!!

Ctra. d’Agramunt, 24 - Tel. 973 400 130 - Artesa de Segre
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Esports
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L’Almanac del Montsec de Meià

COSTUMARI D’HIVERN 2016

GENER:

Mes de 31 dies, primer del nostre calendari. Els 
dies són curts i freds, som en ple hivern.

El dia 1 el sol surt a les 7h 18m i es pon a les 4h 32m.
El dia 31 el sol surt a les 7h 5m i es pon a les 5h 6m. 
El dia 20 el sol entra a la constel·lació d’AQUARI

Fases de la lluna:

Quart minvant el dia 2 a les 5h 30 m. del matí
Lluna nova el dia 10 a la 1h 31m. del migdia
Quart creixent el dia 16 a les a 11h 26 m. de la nit
Lluna plena el dia 24 a la 1h 46m. del migdia.

Nota: Totes les hores indicades són de Temps Uni-
versal seguint el fus horari del meridià de Greenwich. 
Per això s’ha d’afegir una hora perquè es correspon-
gui amb l’horari ofi cial. Esperem tornar aviat a l’hora 
del meridià o solar (“hora vella”), de la que mai ens 
n’haurien d’haver tret.

DATES ASSENYALADES I COSTUMARI:

Des dels voltants de Nadal fi ns a primers de febrer 
es feien llargues vetlles a la vora del foc, on es cre-
mava molta llenya, es feien torrades, es cantaven 
cançons i es contaven rondalles. Era un conservatori 
de tradicions i de llegendes, ja que aquestes eren ex-
plicades pels padrins i la gent d’edat i eren escoltades 
amb atenció per la gent jove i per la mainada. 

Pel gener
tanca la porta 
i encén el braser.

Segons sia el gener
menjaràs el pa de l’any que ve.

El gener és el millor mes per a podar i cavar les 
vinyes. Aquestes feines, en ser el dies curts, antiga-
ment es feien a preu fet. També és una bona època 
per plantar, podar i treballar els arbres fruiters de 
fulla caduca, com és ara ametllers, pruneres, presse-
guers, albercoquers, pomers, perers... 

Dia 1: Diada de Cap d’Any.

Festa de la  circumcisió  del  Senyor, l’Emmanuel.
Onomàstica dels que es diuen Manuel. 

Avui era el dia en que començaven a llogar mossos 
i jornalers, i s’introduïen canvis i alteracions en els 
tractes i en els preus dels jornalers que continuaven. 
També se solia pagar la soldada als qui cobraven per 
anys. Comença un nou any amb al·lusió a la llargada 
del dia. 

Per ninou
s’allarga el dia,
però no s’allarga el sou.

Dia 6: Epifania del Senyor. Adoració dels 
Reis.     

Dia 17: Sant Antoni Abat, conegut popularment 
com Sant Antoni del porquet i dels ases, una de les 
festes més celebrades antigament per la pagesia. 

Dia 20: Sant Sebastià.

* * * * *

EL CALENDARI

El calendari que utilitzem actualment (Calendari 
Gregorià) per comptar els mesos i els dies de l’any, 
té l’origen en el calendari que utilitzaven els romans 
i a poc a poc, a causa de la colonització de les ter-
res conquerides, es va anar estenent per tot l’Imperi. 
En desaparèixer l’Imperi Romà al segle V dC ens va 
quedar aquest llegat, com també ens van quedar les 
llengües romàniques que provenen del llatí (català, 
italià, francès, gallec- portuguès, castellà...) i el dret. 
Explicarem per capítols curtets, algunes coses curio-
ses relatives al nostre calendari i els seus orígens, la 
qual cosa demostra que tot plegat és una invenció de 
l’home i una convenció que a tots ens va bé, però que 
a primera vista sembla inalterable. 

GENER:

Aquest mes no existia en el primitiu calendari romà 
que només tenia deu mesos, dels quals el primer era 
el març i l’últim el desembre. Cal fe notar que encara 
avui fem servir els noms dels mesos com setembre, 
octubre, novembre i desembre, fent referència als 
mesos setè, vuitè, novè i desè d’aquest antic calenda-
ri. El mes de gener fou afegit en el calendari primitiu 
per Numa Pompili (segon rei de Roma, successor de 
Ròmul que va viure entre els segles VIII i VII aC) i el 
va col·locar com a primer mes de l’any. La reforma 
gregoriana del segle XVI el mantingué en el mateix 
lloc. El seu nom llatí és januarius que deriva pro-
bablement de Janus, divinitat a la que se li atribueix 
dues cares com al mes de gener que gira una cara cap 
a l’any vell i l’altra cap al nou. També potser que deri-
vi de la paraula janua (porta), ja que el gener, com a 
primer dels mesos, és la porta de l’any. 

FEBRER:

Tampoc existia aquest mes a l’antic calendari dels 
romans. En la reforma de Numa Pompili es van afe-
gir dos nous mesos, el gener (januarius) i també 
el febrer (februarius), quedant defi nitivament l’any 
dividit en 12 mesos com en l’actualitat. Pels romans 
aquest va ser el mes dotzè, i el dedicaven a uns ritus 
purifi catoris, les februalia, d’on li vingué el nom. Ac-
tualment té 28 dies els anys comuns i 29 els anys de 
traspàs.

Ramon Bernaus i Santacreu
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Remeis de la padrina

En èpoques llunyanes on la me-
dicina no era a l’abast de tot-

hom, els remeis era el que curava 
a la gent, a Tòrrec una dona forta, 
de gran sabiduria, en sabia un gra-
pat d’aquestes coses. Quan tenia 
temps m’explicava a la plaça dife-
rents oracions i remeis casolans, 
aquesta dona era la Nativitat Sala 
Riudeubàs. Com ja us he comen-
çat dient, era una dona forta, gran 
cuinera, mare, àvia, tieta, amiga i 
sobretot era una persona a la que 
li agradava ajudar als seus veïns, 
havia fet néixer molt nens que ara 
s’han convertit en homes i dones 
d’aquest poble.

En aquest apartat us explicaré 
uns quants remeis casolans que 
ella em va explicar, per tal que això 
sigui un petit homenatge a aquesta 
gran persona.

“REMEI PER LA FEBRE”

Agafar unes fulles de col gros-
ses i picar-li els nervis que tenen, 
escaldar-les al foc fi ns que surin, 
desprès sucar-les amb llard i posar 
això  damunt del ventre. Han d’es-
tar tèbies.”

EFEMÈRIDES

Primer cop que es fa servir 
anestèsia en una operació

Crawford Williamson Long 
va ser un metge i farmacèutic 
nord-americà principalment re-
conegut per ser un dels primers a 
utilitzar èter etílic com a anestèsic. 
Long va utilitzar l’èter per primera 
vegada el 30 de març de 1842 per 
extirpar un tumor del coll d’un pa-
cient, James M. Venable, en Jeffer-
son ( Geòrgia). Més tard va utilit-
zar l’èter en diverses amputacions 

i en parts. Els resultats d’aquestes 
aplicacions no es van publicar fi ns 
l’any 1848 al diari “The Southern 
Medical and Surgical Journal”

ETIMOLOGIA

 Els pantalons

El nom en ve de Venècia, on del 
segle XVI al XIX es feien moltes 
obres a la Commedia dell’arte. 
Un dels personatges més carac-
terístics que apareixia en escena 
era Pantaleó, nom molt comú a 
Venècia, ja que Sant Pantaleó, era 
màrtir cristià, n’és un dels patrons. 
El personatge portava unes calces 
ajustades a les cames i lligades a la 
cintura. Les obres de La Commedia 
van recórrer mig Europa. Alguns 
comerciants anglesos, a fi nals del 
segle XVII, van relacionar aquest 
nom pantaloons amb unes calces 
que des d’aleshores tants homes i 
dones porten avui dia. En l’actua-
litat, doncs, portem calces amb el 
nom d’un sant del segle IV.”

Per Teresa Bonillo

Anuncieu-vos a
LO PAS NOU!

Per a més informació,
truqueu al telèfon

973 415 005
i demaneu per la Iolanda

Feu-vos AMICS
DE LO PAS NOU!

i i així conjuntament participarem
a fer més gran la revista.

Informeu-vos-en
al telèfon 973 415 005

Gràcies pel vostre interès
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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

CLIMATOLOGIA NOVEMBRE I DESEMBRE 2015  - VILANOVA DE MEIÀ

Novembre
Temperatura mitjana: 8,5º C
Mitjana de les T màximes: 14,5º C
Mitjana de les T mínimes: 4,0º C
T màxima absoluta: 22,7º C Dia:   07
T mínima absoluta: -3,7º C Dia:   24
Precipitació total: 41,4mm
Precipitació màxima en 24 h: 41,2mm Dia:   2
Velocitat mitjana del vent: 1,3 m /s
Direcció dominant del vent: N
Ratxa máxima absoluta: 16,4 m/s Dia: 26
Humitat relativa mitjana: 78%
Pressió atmosfèrica mitjana: 954,2 hPa
Irradiació solar mitjana diària: MJ/m2

Dies de pluja: 2 Dies: 2 i 21

 
Desembre
Temperatura mitjana: 6,9º C
Mitjana de les T màximes: 13,4º C
Mitjana de les T mínimes: 2,3º C
T màxima absoluta: 17,8º C Dia: 17
T mínima absoluta: -3,4º C Dia: 14
Precipitació total: 0,0mm
Precipitació màxima en 24 h: 0,0mm  
Velocitat mitjana del vent: 1,1 m /s
Direcció dominant del vent: N
Ratxa máxima absoluta: 5,2 m/s Dia: 20
Humitat relativa mitjana: 77%
Pressió atmosfèrica mitjana: 959,6 hPa
Irradiació solar mitjana diària: MJ/m2

T EL ÈF ONS  D ’ INT E RÈ S 

DEMOGRAFIA
MUNICIPI DE
VILANOVA DE MEIÀ

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

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

Novembre

NAIXEMENT:

Dia 14: Sílvia Cairó Sala, 
fi lla d’Héctor i d’Eva

Desembre

DEFUNCIONS:
Dia 9: Rosario Novau Coixet (93 anys), 
natural de Vilanova de Meià

Dia 11: Joan Puigpinós Gardeñes (71 anys), 
natural de Tòrrec (Vilanova de Meià)
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Entreteniments

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

Armari

El mot arma ve del llatí i signifi ca el mateix que en l’actualitat. 
L’armari era, doncs, el moble on es desaven les armes. Els cavallers, 
que duien armadura, necessitaven uns espais alts per penjar-hi l’elm, 
la cuirassa, la llança... Més tard a l’armari hi van col·locar també 
copes i altres objectes de metall.

La roba es desava en mobles més aviat plans, com baguls, caixes 
de núvia, calaixeres, etc. Amb el temps –i amb el costum cada cop 
més estès de penjar la roba– els antics armaris van deixar de contenir 
armes i van ser llocs molt adients per posar-hi vestits de manera que 
no s’arruguessin...

Arrossegar

El verb arrossegar o rossegar sembla clar que signifi ca “dur un 
objecte de manera que vagi fregant el terra”. El que no sembla tan clar 
a primera vista és que aquest verb tingui a veure amb els cavalls... El 
seu origen és “fer estirar per les ròsses”. Les ròsses són cavalls vells i 
atrotinats. Fa més de set-cents anys rossegar era acomplir un suplici 
que consistia a lligar un condemnat amb una corda a una ròssa i 
fer-la recórrer així, els carrers i camins del poble o ciutat. La força 
expressiva de la paraula es va anar diluint fi ns al nostre signifi cat més 
genèric i menys agressiu.

per Jordi Esteban

T’HO DIC I T’HO AMAGO!

(1)

Les que jo tinc són ben meves.
No me les demanis pas:
no sigui cas que et maregis
o agafi s mal de cap.

(2)

He nascut per no estar quiet
i seguir-te arreu on vas.
Vull que em miris, que m’escoltis
i em grapegis, si és el cas.

(3)

La que duu punxons al cap,
el que lluu un cos primet
i la que porta més panxa
són a punt per al banquet.

MOTS AMAGATS

QUI ÉS?

(Un àtom - Bola
  Una tómbola)

(Nus
  Nus)

Solucions:

T’ho dic i t’ho amago:

Quina atracció posaran 
aquí?

Com anaven els banyistes?

Mots amagats:

Endevineu qui és la senyora de 
la fotografía. Aquí teniu tres pistes 
que us poden ajudar:

1. Va néixer a Lluçars
2. Va ser mestra a Tremp
3. Va morir l’any 1962

Envieu la resposta al mail de la 
revista: lopasnou@hotmail.com

En el pròxim número es publica-
rà la solució i el nom de les perso-
nes que ho hagin encertat. 1. (Les ulleres)

2. (El mòbil)

3. (La forquilla, el ganivet i la cullera)
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Imatges per recordar

Gent de Santa Maria de Meià a buscar aigua a la font de la plaça Jalpí. Foto de Jordi i Jesús Mitjans (Ca l’Aran).

L’esglèsia i el monestir de Santa Maria de Meià, des de la plaça Jalpí al juliol del 1905, quan encara no s’havia cosntruit 
l’actual campanar. (foto CEC)
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