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Editorial
envolguts i benvolgudes amics, amigues, lectors
i lectores de Lo Pas Nou, el temps passa i amb
aquesta publicació ja en portem deu, dos palmells i
dos anys i mig de vida. La revista va creixent.
Cada trimestre els col·laboradors que van participant intenten oferir el millor del seu treball per anar
omplint Lo Pas Nou i els lectors ens ho demostren
amb l’agraïment de la revista, així que gràcies a tots
i a totes.
En aquesta publicació trobareu diferents articles,
des de l’actual nevada de l’últim dia de febrer, els passats Reis i els resultats de les últimes eleccions convocades el dia 21 de desembre pel govern espanyol
i de les quals en aquest primer trimestre de l’any esperàvem poder informar-vos de la constitució del nou
govern de la Generalitat de Catalunya, però que a hores d’ara i després de més de dos mesos encara no ha
estat possible, democràcia on?
Les associacions del municipi també han aportat el
seu granet de sorra amb les seves notícies i actes ce-

B

lebrats. El reportatge que ens parla de Santa Maria de
Meià ens mostra la part més històrica d’aquesta vila i,
fent una passada pels Rams de Lluçars i l’article dels
antics molins, fem una volta per la nostra història.
En dues seccions diferents trobareu dos grans experts en paleontologia, l’Antoni Lacasa i l’Àngel Galobart, gràcies a ells també anem coneixent una mica
més dels avantpassats de milions i milions d’anys a la
Terra.
Així doncs, heus aquí un petit resum del què podeu
trobar en aquest exemplar que esperem que us omplin
unes bones i gratificants hores de lectura.
Informar-vos que a la revista també trobareu diferents programes d’actes i esdeveniments que tindran
lloc en els pròxims mesos, entre ells la celebració de
la Festa de Santes Creus.
Desitgem a tothom una bona Setmana Santa i una
amenitzada Festa de Santes Creus.
El Consell de Redacció
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Notícies del municipi
LES NEVADES DEL FEBRER

E

ntre el 4 i 5 de febrer un mantell ben blanc va cobrir tota la
Serra del Montsec, Sant Mamet,
l’ermita del Puig de Meià i part del
Cogulló. La neu que més va durar
va ser la del Montsec que durant
una setmana ens va fer companyia
i semblava que no volia fondre’s.
Devia ser que s’anunciava que en
unes setmanes hi hauria neu “per
a donar i per a vendre” per tot el
principat català.
Aquesta primera nevada a les zones més altes del municipi van deixar el Pelat, el Pas Nou i l’Hostal
Roig ben cobert de neu i amb un
gruix considerable. Tan sols la pala
llevaneu va poder fer una mica de
via perquè els veïns del municipi que tenen granges en aquesta
zona, podessin abastir els animals.
Dies posteriors es van poder veure
imatges curioses com el vent que
bufava a la zona, aixecava la neu
pols i la feia volar per davant de les

Vista panoràmica de Vilanova de Meià.

muntanyes. Unes imatges esplèndides sens dubte.
Però finalment, el dia 27 cap al

tard i 28 de febrer, va caure una
bona nevada que va deixar gruixos
considerables a tots els pobles del

Vista de Santa Maria de Meià.

Entrada al poble de Lluçars.

Carrer Estiradors (Vilanova de Meià).

Plaça de les Bitlles (Gàrzola).

4

•

LO PAS NOU

Carrers de Tòrrec.

Carrer Sols (Santa Maria de Meià).

Carretera de Tòrrec.

Carrer Major (Gàrzola).

municipi, a part de moltes altres
zones de Catalunya on va nevar
abundosament. El paisatge arreu
era gris i blanc, però magnífic de
veure, tot i els impediments i problemes que sorgeixen quan neva,
però de tant en tant, benvinguda
és.
De bon matí, l’ajuntament de Vilanova de Meià va engegar el pla
“neucat” i calia treure la pala llevaneu per netejar els carrers i intentar que fossin una mica transitables, però com que no parava de

Cal Cabàs (Boada).

Font de Gàrzola.

Vista monestir de Santa Maria de Meià.

nevar, el gruix anava augmentant
constantment i la pala llevaneu va
haver de fer unes quantes sortides.
A la resta de pobles del municipi
també es va fer actuacions de neteja i retirada de neu, almenys fins
on la màquina podia arribar. En
alguns moments va ser una mica
difícil perquè no parava de nevar.
A la població de Lluçars el gruix
acumulat va ser de 20 cm, Gàrzola
20-25 cm, Santa Maria de Meià 3035 cm, Tòrrec 20-25 cm, Boada 2025 cm (indret de Cal Cabàs), camí

de Cal Bolló (Argentera) 40 cm i
Vilanova de Meià 30-35 cm.
Tot i amb això, la neu ha estat
molt benvinguda, encara que no a
tothom li agrada per la dificultat
que suposa per caminar pels carrers, transitar per les carreteres,
els camins que es queden encallats
i intransitables, etc, però tot i amb
això és un bé preuat per l’agricultura, muntanyes, rius i fonts del
país, ja que així es garanteix força
aigua durant una bona temporada.
A l’hora de tancar la revista, ja

El vent aixeca la neu del Montsec, vista des de Fabregada.
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El riu Boix al seu pas per la
font de l’Edra.

Església de Gàrzola.

Vivenda de Lluçars.

Pala llevaneu netejant carrers
(Vilanova de Meià).

havia parat de nevar i és clar, el
que no sabem és si tornarem a tenir neu de primavera com sol passar en aquesta zona de Vilanova de
Meià, però amb aquesta quantitat
caiguda, tenim assegurat un paisatge verd de primavera.
Gràcies a aquesta neu, els rius i
les fonts tornen brollen en abundància i el sembrats ploren d’alegria.
Text: Ramon Bernaus i Iolanda Masanés
Fotos: Ramon Bernaus, Teresa Bonillo, Francesc Cardona Fonoll, Alfons March, Jordi
Marcó, Anna Palacios, Rosa
Roca, Anna Sellart i Alba Vilanova.

Nens al pati de les escoles (Vilanova
de Meià).

Veïnes de Tòrrec gaudint de la neu.

MUNICIPI DE VILANOVA DE MEIÀ
Eleccions al Parlament de Catalunya, 21 de desembre de 2017
Les votacions a nivell municipal. El dia 21 de desembre de 2017
es van tornar a celebrar eleccions
al Parlament de Catalunya, en
aquest cas convocades pel president del govern espanyol, Mariano
Rajoy, després de l’aplicació de
l’article 155 de la Constitució, amb
el que havia tancat el Parlament i
intervingut el govern de la Generalitat de Catalunya. També havien
fet empresonar de forma injusta
dos activistes socials i una part del
govern de Catalunya, mentre que
l’altra part, amb el president al capdavant, eren a l’exili.
Tot i aquestes greus anomalies
6
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2017
Total votants
Abstenció
Vots nuls
Vots en blanc

287
49
4
1

democràtiques, la jornada electoral, com sempre, va transcórrer sense cap incidència. La mesa
electoral es va instal·lar al seu lloc
habitual, la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Vilanova. La participació
va ser massiva, 287 electors, el que
va suposar el 85,42% del cens electoral, encara més elevada que en
les eleccions del 2015. La victòria

85,42%
14,58%
1,39%
0,35%

2015
84,15%
15,85%
0,68%
0,68%

va ser pels tres partits sobiranistes
que conjuntament van obtenir 235
vots, el 82,9% dels votants.
El partit guanyador al municipi
de Vilanova de Meià fou ERC-Cat Sí,
que va obtenir 110 vots (38,8%); en
segon lloc va quedar JUNTSxCAT,
que va obtenir 105 vots (37,10%); en
tercer lloc va quedar la CUP amb

2017
Candidatures
ERC-Cat Sí
JUNTSxCAT
CUP
PP
PSC
C’s
CatComú-Podem
PACMA

2015
Vots
110
105
20
17
14
11
5
0

%
38,8
37,10
7,07
6,01
4,95
3,89
1,77
0

Vots

%

Candidatures

35
14
5
2

12,07
4,83
1,72
0,69

CUP
PP
PSC
C’s

1
214
11
6

0,34
73,79
3,79
2,07

PACMA
JxSí
unió.cat
CatSíqueespot
20 vots (7.07%); en
quart lloc va quedar el PP amb 17
vots (6,01%); en el
cinquè lloc va quedar el PSC amb 14
vots (4,95%); en
sisè lloc va sortir
Ciutadans amb 11
vots (3,89%); i en
setè lloc CatComú-Podem amb 5
vots (1,77).
Cal
constatar
respecte a les mateixes
eleccions
del 2015, que aleshores havia guanyat JxSí amb 214
vots, i ara que els
partits han anat
per separat, entre
ERC i JUNTSxCAT,
encara han sumat

un vot de més, 215. La CUP ha baixat en 15 vots respecte a les altres
eleccions. El PP ha guanyat 3 vots.
El PSC ha guanyat 9 vots respecte
el 2015 (de 5 a passat a14), però
cal tenir present que ara anaven
junt amb Unió Democràtica i uns
quants votant que el 2015 van optar
aquesta formació (9 d’11), sembla
que han passat al PSC. Ciutadans,
el partir més votat a Catalunya, només va obtenir 11 vots, 9 més que
les altres eleccions. Finalment CatComú-Podem, va obtenir 5 vots, 1
més que CatSíqueespot el 2015.
Falta la comparativa amb el “no
referèndum” del dia 1 d’octubre de
2017. Tot i que els resultats no són
del tot comparables, ja que en ser
les votacions fetes amb cens universal van venir a votar a Vilanova
algunes persones de poblacions veïnes que van tenir greus dificultats
per fer-ho. A pesar de tot, només
del nostre municipi hi va haver una
participació superior al 70%. El resultat de l’escrutini del referèndum
va ser:
Total de votants:
302
Vots nuls:
0
Vots en blanc:
6
SÍ:
293
NO:
4
A nivell de la demarcació de
Lleida, els 15 diputats que estaven
en joc, en van repartir de la següent
manera: JUNTSxCAT: 6 diputats;
ERC: 5 diputats; Ciutadans: 3 diputats, i el PSC: 1 diputat.
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ELS 15 DIPUTATS PER LLEIDA

JuntsxCat
Josep Maria
Forné

JuntsxCat
Marc
Solsona

ERC
Gemma
Espigares

JuntsxCat
Imma
Gallardo

ERC
Francesc
Vilaplana

A nivell de tot Catalunya.
Amb aquests resultats, els 135 diputats que formen el Parlament de
Catalunya han quedat repartits de
la manera següent: Ciutadans, 36
escons; Junts per Catalunya, 34
escons; Esquerra Republicana, 32
escons; PSC, 17 escons; CSQP/CatComú, 8 escons; la CUP, 4 escons ,
i el PP, 4 escons.
Amb aquesta majoria absoluta
de 72 escons per part dels partits
sobiranistes, només falta que ben
aviat formin govern.

JuntsxCat
Xavier
Quinquillà

ERC
Montserrat
Fornells

JuntsxCat
Montserrat
Macià

C’S
Jorge
Soler

JuntsxCat
Anna
Geli

C’S
Javier
Rivas

34

37

ERC
Meritxell
Serret

C’S
David
Bertran

ERC
Bernat
Solé

PSC
Òscar
Ordeig

CeC

32
17
8

135

4

E S C O N S

3

Composició del Parlament de Catalunya

Ramon Bernaus i Santacreu

VILANOVINS A BRUSSEL·LES, 7 DE DESEMBRE DE 2017

T

ot va començar el dia 6 de desembre de matinada. Vam emprendre camí cap a Brussel·les amb
el cotxe carregat de roba d’abric,
menjar, llaços de color groc, estelades i un sol pensament: defensar
la llibertat del nostre país. La nit
era freda i ens esperaven 14 hores
de camí per endavant.
La primera parada la vam fer
a Toulouse per esmorzar en una
àrea de servei. Allà va ser on vam
trobar gent coneguda de Ponts i
on el color groc es va començar a
fer notar. El bar estava ple de gent
amb bufandes, jaquetes, barrets i
llaços de color groc. Tots empre8
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níem el mateix camí i teníem un
objectiu comú.
Ens vam assentar per menjar-nos l’entrepà i mentre escalfàvem el cos amb un cafè amb llet
bullint, vam començar a parlar
amb la gent de la taula del costat.
Va ser aleshores quan ens vam
adonar que una d’elles era la Mont
Plans de la Cubana, l’actriu que
va interpretar una de les famoses
Teresines de TV3! Ella també feia
camí cap a Brussel·les i com no,
amb la indumentària corresponent
del moment, el color groc.
El viatge va ser llarg i pesat. La
carretera estava plena de catalans

que ens dirigíem a Brussel·les i
les parades als freqüents peatges
s’amenitzaven amb els clàxons de
tots els cotxes al uníson i entonant
el cant “els peatges seran sempre
nostres!”. Desprès del llarg camí
recorregut, finalment a les 22h de
la nit vam arribar a l’hotel de Lovaina, abans d’anar a descansar
però vam penjar l’estelada, aquella
nit tocava dormir sota les estrelles
de Bèlgica.
L’endemà el nostre objectiu era
clar, la manifestació pacífica amb
inici al parc del Cinquantenari.
Brussel·les es va despertar amb
el crit de “Desperta Europa” i les

Núria Jaime, Elena Puigpinós, Carles Jaime i Josep Mª Segura a la Milers d’estelades onejaven al centre de Brussel·les
capital belga.

Vilanovins a Brussel·les.

previsions d’assistents de l’organització es va multiplicar fins a
provocar un canvi d’última hora
en el recorregut de la protesta.
La capçalera d’una de les manifestacions pacífiques més nombroses mai aplegada a Brussel·les, estava formada pel president cessat
Carles Puigdemont, els consellers
destituïts Antoni Comín, Clara
Ponsetí, Lluís Puig i Meritxell Serret i la candidata d’ERC, Marta Rovira.
Els milers de catalans aplegats
vam recórrer els carrers de Brussel·les, passant per davant de les
institucions europees, amb els
crits de “Llibertat”, “Ni un pas
enrere”, “Puigdemont president”
i “Els carrers seran sempre nostres”. Ni el fred, ni la pluja d’aquell
dia van impedir que el sentiment
de tot un país trepitgés amb força
i cridés amb més energia que mai.

El centre de Brussel·les ple de gom a gom.

Al final del recorregut va ser el
torn dels parlaments polítics, al
qual es va posar punt i final amb
l’emocionant cantada de l’Estaca i
dels Segadors.
La cara de satisfacció i el sentiment de la feina ben feta era evident entre tots els assistents. I tal i
com va afirmar Carles Puigdemont
davant dels aplaudiments dels
milers de catalans aplegats: “Tots
junts havíem escrit una altra pàgina a la història d’Europa, una
pàgina magnífica, que s’hi reconeixerà qualsevol demòcrata que
vulgui construir una Europa millor”.
Tot i donar-se la manifestació
per acabada, durant la tarda del
mateix dia, els milers de manifestants vam traslladar el color groc
fins al centre històric de la ciutat.
La Grand Place estava plena d’impermeables de color groc, men-

tre que el mateix Manneken Pis
es va vestir amb l’uniforme dels
bombers i es va protegir del fred
d’aquell dia amb una bufanda de
color groc.
I finalment, tot va acabar el dia
8 de desembre a la nit quan vam
tornar a trepitjar la nostra Vilanova. Havien estat tres dies intensos
i molt emocionants. Arribàvem a
casa amb la sensació d’haver format part d’un moment històric pel
nostre petit país, un moment que
podrem explicar amb gran satisfacció als nostres fills, quan ells
finalment, gaudiran d’una Catalunya lliure.

Text: Josep Mª Segura, Núria
Jaime, Elena Puigpinós i Carles Jaime
Fotos: Elena Puigpinós i Núria
Jaime
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LA CISTELLA DE NADAL DEL SUPERMERCAT DISBO
SALA
Com ja és tradició, les festes de Nadal s’esperen amb molta alegria
i les entitats locals, siguin associacions o comerços, solen vendre
loteria, exposen cistelles de Nadal per sortejar, etc. Al supermercat Disbo Sala de Vilanova de Meià, enguany també varen fer una
espectacular cistella que per fortuna va recaure al senyor Josep
Eroles de Santa Maria de Meià. La nostra més gran felicitació.
Francesc Cardona Fonoll

Josep Eroles amb la cistella de Nadal.

LA MÀGICA NIT DE REIS
La nit del 5 de gener és una nit
màgica per tots els infants i Ses
Majestats tenen moltíssima feina;
poder arribar a totes les llars del
món és un gran repte. A Vilanova
de Meià van arribar puntuals i tothom els esperava amb alegria.
Enguany els Reis van arribar pel
carrer de la perdiu i a mesura que
s’apropaven, els petards assenyalaven que tot era a punt de començar,
els nervis i la cridòria dels nens i
nenes afloraven cada cop més.
SS.MM. Reis d’Orient portaven
un bon nombre de regals a la seva
carrossa els quals després de la
benvinguda varen ser repartits als

Anuncieu-vos-hi!
Interessats envieu les vostres dades a
lopasnou@gmail.com
i contactarem el més aviat
possible amb vosaltres

HOSTAL
MONTSEC
C. Església, 3
25736
Santa Maria de Meià
La Noguera - Lleida
T. 973 41 51 04
676 781 545
info@hostalmontsec.cat
www.hostalmontsec.cat
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LLENCERIA
MITGES
BANYADORS
Carme, 15
25007 LLEIDA
Tel. 973 237 499
monraballenceria

NOTÍCIES DE L’EMD
DE SANTA MARIA
DE MEIÀ

infants presents a la sala d’actes
de l’ajuntament de la vila. Llaminadures i regals van omplir les mans
dels vailets.
Un cop Ses Majestats varen acabar l’acte satisfent els desitjos dels
més petits i apunt per tornar a marxar cap a Orient, l’ajuntament va
oferir un petit piscolabis pel públic
assistent.
Esperem que l’any vinent tornin
a visitar-nos i que cap nevada els
impedeixi arribar.

Durant l’any 2017, l’EMD
de Santa Maria de Meià ha
dut a terme la “Pavimentació de l’encreuament del
cementiri” amb un pressupost de 2.178€, dels quals
2.050€, han estat subvencionats per la Diputació de
Lleida.

Text: Iolanda Masanés
Fotos: Josep Argerich i Francesc Cardona Fonoll

RECORDS D’ARGENTERA
CAL CASETA

Q

uan lo Pauet i la Matilde es
van casar, van viure en la
caseta situada a la plaça d’Argentera, tocant a cal Cisteller, antic
castell d’Argentera, on tenien la
casa els senyors del terme (els
Capaccio) fins que es va abolir les
jurisdiccions senyorials. Van tenir
dues filles (la Maria i la Carmeta)
i quatre fills (l’Arturo, el Sisquet,
el Joan i el Rosendo). Aquests
anaven quan podien a l’escola de
Gàrzola, ja que algunes vegades
s’havien de quedar a guardar el ramat o a realitzar altres feines de
la casa.
Al davant de la casa tenien un
corral amb cabres i ovelles. Ells
no tenien gaires finques, però això
no era un gran problema ja que al
terme d’Argentera hi havia molts
terrenys comunals on podien pasturar tots el ramats del poble.
En aquella època eren molt
abundants els conills de bosc, les
perdius i altres animals de caça.
Molta gent en caçaven i això també ajudava a l’economia familiar.
Els xicots de cal Caseta eren molt
hàbils en caçar els conills vius. Tenien fures ensinistrades amb les
que els feien sortir del cau, on a la
boca havien posat la sandera amb
la que els caçaven. La fura era un

El castell d’Argentera, actualment Cal Cisteller. A la dreta, cal Caseta, segurament antiga
casa dels masovers del baró.

animal domèstic, pelut, més gros
que una rata que es cuidava a casa
i servia per caçar al cau. La sandera era una xarxa en forma de con
allargat que es posava a la boca
del cau, oberta en forma de bossa,
i en sortir el conill es podia tancar
amb una corda.
Més endavant, degut a la poca
terra que tenien i a la manca de
serveis que els permetés viure bé,
van emigrar a Agramunt i allí van
fundar una empresa de transports.
Moltes persones d’Argentera i dels
altres pobles de la Coma de Meià
també van haver de marxar i van

trobar feina en pobles més grans
o directament a la ciutat.
Els de cal Caseta tornaven al poble per la Festa Major, demostrant
que les coses els anaven bé en el
seu nou projecte de vida.
Avui, cal Caseta i el seu corral
s’han venut. Les finques també
van canviar d’amo. Això vol dir
que aquesta casa està també en
camí de desaparèixer. Nosaltres
amb aquest escrit volem que no
desaparegui del tot i que en quedi el record i la història d’aquesta
família mentre van viure a Argentera.
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L’ESTIU DE 2017 ALS RAMS DE LLUÇARS

E

ren passades les 5 de la tarda
del 31 de juliol de 2017 quan
va sonar la campana del mòbil.
Era l’Enric Tartera: “Bona tarda,
sóc l’Enric Tartera, geòleg, i el
meu equip ha guanyat la subhasta
de la Generalitat per fer les prospeccions necessàries per trobar
les restes humanes de la Guerra
Civil que, segons fonts verbals, hi
ha al seu terreny denominat els
Rams. Necessito que em signi una
autorització per començar la feina, com a molt tard el dimecres,
que és l’últim dia que puc disposar
del georadar”.
Vista la pressa que tenia, vam
quedar de veure’ns als Rams mateix al cap de 20 minuts. Ja tenia
preparada l’autorització, que deia
així:
“Autoritzo
el
Departament
d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
de la Generalitat de Catalunya, i
d’acord amb l’Ajuntament de Vi-

Vistes del georadar.
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Treballs de georadar.

lanova de Meià, perquè puguin
realitzar les intervencions arqueològiques oportunes de cara a la
localització, recuperació i anàlisi
antropològica i genètica de restes
òssies humanes de la Guerra Civil

i la dictadura franquista. Tanmateix, totes les actuacions que es facin sobre el terreny hauran de ser
restituïdes al seu estat original
abans del 15 d’octubre de 2017.”
Li vaig dir que em deixes l’autorització per fer una consulta i
que, si tot era correcte, l’endemà
a primera hora li enviaria per correu electrònic. En principi la data
del 15 d’octubre per a la restitució
del terreny em semblava correcta. Volia consultar alguns dubtes
i comentar-ho amb el meu fill. Finalment, vam decidir enviar-li l’autorització, perquè els dos teníem
moltes ganes de saber què hi podia
haver als Rams.
El dia 1 d’agost a primera hora
li vaig enviar el missatge i després
de rebre la confirmació de rebuda,
tot va anar ràpid. El dia 2 d’agost
em va trucar l’Enric Tartera per
dir-me que ja hi estaven treballant
i que podia anar a veure el desenvolupament de les tasques.
I allí ens vam trobar: un 2 d’agost
a les 11 del matí, un equip de tècnics estiraven un carret amb rodes
de cotxet de nadó; tot ho feien
manualment, per evitar interferències en la medició. Van marcar un
perímetre d’uns 60 x 100 metres.
Calia fer un plànol del subsòl en el
perímetre marcat. Gravaven tota
la informació i més tard es baixava
a un ordinador, on era processada
i estudiada. A les fotografies ad-

Treballs a 14 d’agost.

juntes es poden veure els treballs
realitzats i el georadar.
Al cap de quinze dies, l’Enric
Tartera em va tornar a trucar per
dir-me que les tasques continuaven i que encara hi estaven treballant. Hi vaig anar. El dia 14 d’agost

Tones de terra mogudes.

a les 11 del matí ja tenien retirada
gairebé tota la terra del perímetre
que havien escanejat amb el georadar. De moment, no s’hi veia res.
Per això, vaig preguntar a l’Enric:
“I ara, què es fa?”. “Primer passem
el buscametalls en tot el períme-

tre. Després, a pic i pala, i raspall.
Molta paciència i anar fent”, em
va respondre. A les fotografies es
poden veure els treballs realitzats.
[Continuarà...]
Alfons March

QUEVIURES SALA
• Queviures
• Formatge del país
• Embotits i carn
del Pallars

• Pa i coques cuits
amb forn de llenya
• Vins de la terra...

C/ Catalunya, 15 - Vilanova de Meià
Tel. 973 41 50 29 i 629 76 95 84
gemmasala@gmail.com
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Associacions
ASSOCIACIÓ DE DONES LA COMA DE MEIÀ
Marató

E

l dia 9 de desembre de 2017,
l’Associació de Dones “La
Coma de Meià” amb la col·laboració de l’Ajuntament, va organitzar
el sopar de la Marató de TV3 destinada a les malalties infeccioses.
Vam assistir-hi 66 persones, tots
gaudirem d’un exquisit sopar i
d’una vetllada força agradable amb
xerrameques i rialles. A continuació es va fer un sorteig d’obsequis
molt variats gràcies a les donacions
d’entitats, restaurants i botigues del
municipi de Vilanova de Meià i d’
Artesa de Segre, i així molts dels assistents al sopar es van poder endur
regals cap a les seves llars.
La quantitat de diners recollida ,
entre el sopar, donatius particulars
i els del sorteig és de 860 euros que
es van ingressar al compte de la
Marató .
Donem les gràcies a tots per la
vostra aportació i col·laboració.

Santa Àgata

A

ny nou celebracions noves. El dia 3 de febrer,
ens reunirem al local de les dones un bon grup
de sòcies per fer l’Assemblea General, donar l’estat de
comptes i parlar entre totes dels possibles actes i sortides per enguany.
Per celebrar la diada vam preparar un variat berenar
i unes postres exquisides. Algunes de les sòcies van
col·laborar en la seva elaboració.
Gràcies a totes per la vostra assistència.
Text i fotos: Maria Brescó
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AMPA MARE DE DÉU DEL PUIG DE MEIÀ
Festival de Nadal

E

l passat mes de desembre els
nens i nenes de l’escola ens
van oferir el seu Festival de Nadal,
l’havien preparat ja unes setmanes
abans amb molt d’esforç i nervis per a que tot sortís molt bé. I
així va ser, posant en escena una
magnífica obra de teatre on els diferents actors i actrius ens delectaven amb la seva il·lusió i empenta
per a fer-nos passar una bona estona, desprès van venir els poemes i
les cançons que ens van fer sentir
la màgia del Nadal.
Tots vam estar ben acompanyats
per la presencia del Tió de l’escola que tampoc es va voler perdre
aquest dia tant especial, i desprès
va sucumbir a les bastonades dels
nens i nenes i va cagar uns quants
regals per a tots, fins i tot pels i
les mestres. Vam concloure la tarda amb una xocolatada per a tots,
moltes gràcies per aquets bonics
moments i fins l’any vinent.

Rifa de la Grossa 2018

A

quest any amb la venda de les
tires de l’AMPA , es van sortejar dues magnífiques cistelles amb
el 1er i 2n premi de La Grossa de
Cap d’Any, els afortunats van ser:
Jesús Marsinyac i Marta Saltiveri
(1r premi) i Susanna Ciprés (2n
premi). Enhorabona!

Carnestoltes

D

issabte, sona el despertador,
dia ventós a la nostra vall...
disfresses, maquillatge, esprais
pels cabells, tot preparat, comença l’espectacle del Carnestoltes!
A les 10.30h puntuals al patí de
l’escola comença la tradicional
rua de Carnestoltes, nens i nenes,
pares i mares, amb disfresses, perruques i diferents ornaments, al
ritme de la música, però sense deixar de banda la cançó de la plega,
transporten l’alegria pels carrers
del poble de Vilanova.
Núm. 10 - Primer trimestre 2018
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Veïns i veïnes, surten de l’escalfor de les cases per veure els petits
vailets disfressats dels personatges
que tant els hi agraden: bruixes, cavallers, princeses, personatges de
dibuixos animats, llops i caputxetes... recorren els carrers. Acabem
una altra vegada al nostre punt de
partida, el pati de l’escola, el vent
no ens dóna treva, però tot i així,
petita desfilada de disfresses, totes
mereixedores d’una medalla molt
especial, i per acabar un piscolabis
per a tots els assistents.
Moltes gràcies a tots per aquest
petit, però gran carnestoltes! Ens
retrobem l’any vinent.
Text: Núria Jaime Marcó
Fotos: Montse Prat

Vilanova sota la neu

A

quest 2018 hem començat el
març amb una manta blanca
damunt del poble de Vilanova. Les
previsions meteorològiques es van
complir i el dimarts 27 de febrer a
la tarda va començar a nevar als
peus del Montsec. La nevada va ser
continuada durant tota la nit, i això
va fer que l’endemà despertéssim
amb una imatge del poble poc habitual; totes les teulades, carrers,
racons i raconets coberts amb un
bon gruix de neu.
Tot i continuar nevant durant el
matí, la mainada del poble no es
van fer enrere a l’hora d’agafar roba
d’abric i el trineu i començar a baixar les ribes del terme a màxima velocitat, tot rient i gaudint d’un final
d’hivern nevat.
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L’altra cara menys divertida de la
nevada va ser les dificultats que va
ocasionar en la mobilitat a les nostres carreteres. L’escola del poble va
haver de suspendre les classes del
dimecres durant tot el dia, algunes
persones no van poder anar a la feina i els grangers del municipi van
haver de fer mans i mànigues per a
poder mantenir
la seva activitat
amb la màxima
normalitat possible.
Tot i així, com
molt bé diu el
refranyer català: “Any de neu,
any de Déu”.
Tota
aquesta

neu suposarà una quantitat d’aigua
important de cara a la primavera i
esperem que contribueixi també a
emplenar força el graner.
Text: Elena Puigpinós Marsol
Fotos: Elena Puigpinós i Núria
Jaime

PENYA BARCELONISTA DE VILANOVA I VALL DE MEIÀ
Les penyes del Barça de Ponent Nord i Andorra es reuneixen a Vilanova

E

l divendres 15 de desembre, al
restaurant Racó del Montsec,
la Federació de Penyes del FC Barcelona de Ponent Nord i Andorra
va celebrar la seva reunió trimestral. Organitzat l’esdeveniment per
la nostra penya, que actuà com
amfitriona, a les nou del vespre es
reuniren els representants de les
penyes barcelonistes de la comarca de la Noguera, els dos Pallars, la
Ribagorça, el Solsonès, l’Alt Urgell,
la Vall d’Aran i Andorra. Aquestes
penyes representen a més de quatre mil penyistes.
Després d’unes paraules de benvinguda de Josep Roqué, president
de la nostra entitat, el president de
la Federació senyor Pere Mentruit
inicià la sessió de treball. La reunió
va transcórrer segons el que era establert en l’ordre del dia, tot desta-

cant la intervenció del senyor José
Yamal President de la Federació de
Penyes del FC Barcelona de Canàries i assessor fiscal. El senyor Yamal
impartí una interessant xerrada sobre la fiscalitat de les penyes, federacions i entitats sense ànim de lucre.
En acabar la reunió, al mateix restaurant, hi hagué un sopar a càrrec

de la Federació amb l’assistència
dels representants de les penyes.
Durant l’àpat s’efectuà un brindis
pel nou any 2018.
La Junta Directiva de la nostra
penya assistí a l’acte en la seva totalitat.
Josep Anton Novau

Obsequi dels alumnes dels menjador escolar a la penya

E

ls nens i nenes del menjador escolar van fer donació a la penya
d’un escut del Barça treballat per
ells mateixos amb goma eva.
Els alumnes de l’escola “Mare de
Déu del Puig de Meià” que van al
menjador escolar ubicat al restaurant Racó del Montsec, després dels
àpats i mentre esperen l’hora de tornar al centre, fan entre altres coses,
audiovisuals, jocs i tallers de “manualitats”, sota la tutoria de la Iolanda
Masanés. En aquests dies passats i
en un dels tallers, els alumnes van

fer un bonic escut del Barça , el qual
van regalar a la Penya Barcelonista
de Vilanova i Vall de Meià. El seu
president Josep Roqué, molt il·lusionat pel detall dels nens i nenes a
la penya, els va obsequiar amb una
pilota per cadascun, agraint-los la
magnífica feina d’aquest escut tan
ben fet pels més jovenets. Avui, ja
llueix i està present al local social
de la Penya Barcelonista de Vilanova i Vall de Meià.
Francesc Cardona Fonoll
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LA PERDIUETA DE VILANOVA DE MEIÀ
Carnestoltes La Perdiueta

E

l Carnaval és una festa que
agrada a molta gent però, als
més petits i petites els hi encanta!
Per això a l’Associació La Perdiueta de Vilanova de Meià vam decidir celebrar-ho i el 10 de febrer, a
l’espai polivalent situat al cafè del
Sindicat, vam organitzar varies activitats i nens i nenes de diferents
edats s’ho van passar molt bé.
L’activitat, oberta a tothom que
hi volgués assistir, s’iniciava a les
17h i constava de tres ambients
dissenyats per a que tota la família
hi pogués participar. Les nenes i
nens van poder vindre amb disfressa o sense, ja que es va col·locar
una zona de disfressa lliure amb
un bagul on s’hi trobaven diversos
atuells de Carnestoltes com bar-
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rets, antifaços, perruques… dels
quals fins i tot alguns pares en van
fer ús. Als més petits i petites se’ls
va disfressar de vaques amb material de papereria.
En un altre espai es va realitzar
maquillatge infantil, on es pintava
la cara a tothom qui volgués amb
pintura i purpurina, tots volien ser
pintats i algun o altre gaudia pintant.
Paral·lelament, durant tota la
tarda es van organitzar jocs interactius, una de les mares disfressada de pallassa va guiar tota la
tarda als nens i nenes indiferentment de l’edat, pels diferents jocs.
Es va començar amb el joc de les
cadires, on resten les cadires en
lloc de les persones, es van inflar

globus gegants on el repte era que
no toquessin a terra i per acabar, a
través d’un àudio amb sons d’una
selva, es va jugar a imitar els animals que anaven escoltant. Tota la
tarda va sonar la música, fins i tot
van ballar a estones i en definitiva,
tothom va gaudir molt.
Passada la festa de Carnestoltes
l’Associació Perdiueta ens vam
reunir per definir les activitats
d’aquest 2018 i pel pròxim 31 de
març us convidem a fer partícips
als nens i nenes a un taller de circ
i una actuació al carrer de la pallassa Vrovro.
Itziar Arqués i Eva Sala
(La Perdiueta)

ASSOCIACIÓ PARC RECREATIU

L

a Junta del Parc Recreatiu aprofita la publicació
municipal de Lo Pas Nou per tal d’informar sobre
les dates de la temporada de piscina per aquest estiu
2018.
A la propera publicació, informaren dels actes que
celebrarem i tindran lloc al recinte de les piscines.
La temporada de bany d’aquest 2018, serà del
16 de juny al 11 de setembre, de les 11:00h a les
20:00h.
Esperem que enguany no hàgim de lamentar situacions vandàliques, com les que l’estiu passat van haver
de patir les nostres instal·lacions i que malauradament
repercuteixen a tots els usuaris.
La Junta desitja un bon estiu a tots els seus socis i
demés usuaris que cada dia gaudeixen d’aquest magnífic recinte.
LA JUNTA

Col·laboracions a Lo Pas Nou
Podeu enviar les vostres col·laboracions al
mail de la revista: lopasnou@gmail.com
Es recorda que els articles que s’envïin a Lo
Pas Nou han d’estar escrits en format Word i no
poden dur imatges inserides en el document. A
més, han d’estar signats amb el nom, cognoms i
DNI del seu autor.

La redacció manifesta la no obligació d’acceptar totes i cadascuna de les col·laboracions rebudes.
D’altra banda, la publicació dels articles signats no significa l’acceptació implícita del seu
contingut per part de l’equip redactor.

Feu-vos AMICS
DE LO PAS NOU!
i així conjuntament participarem
a fer més gran la revista.

Informeu-vos-en
al telèfon 973 415 005

CONSTRUCCIONS
R
REFORMES EN GENERAL
L

CIPRIÀ GIURGI GIURGI
SANTA MARIA DE MEIÀ
Tels. 678 02 26 73 - 973 41 51 04
C/ ESGLÉSIA, 3 - 25736
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VILANOVA DE MEIÀ
FESTA DE SANTES CREUS 2018

20a. TIRADA DE BITLLES
BITLLES DE REGLAMENT FEDERADES
Dia: 5 DE MAIG (dissabte)
Lloc: Zona lúdica i esportiva (antic CAMP DE FUTBOL)
HORA D’INICI DE LA TIRADA: 16’30 hores

TIRADA INDIVIDUAL

PREMIS PER EQUIPS

Premis per als classificats:
1r: Trofeu Excel·lm. Ajuntament de
Vilanova de Meià i un pernil
2n: 1 espatlla de pernil
3r: 1 espatlla de pernil

1r: 1 pernil
2n: 1 espatlla de pernil
3r: 1 espatlla de pernil
4t: 1 caixa de cava

4t: 1 caixa de cava

5è: 1 caixa de vi

5è: 1 caixa de vi
Lots de consolació per a tots els participants
Preu d’inscripció: 3€

Organitza:
CLUB BITLLES
GÀRZOLA

Amb el patrocini de:

DISSABTE 31 DE MARÇ 17h A LA PLAÇA MAJOR

17h PLAÇA MAJOR
Espectacle música i clown a càrrec de Lavanda Kawumm
“Vrovro”.(Al final de l’espectacle l’artista pasarà la gorra.
No sigueu garrepas)
19h ESPAI PERDIUETA (Bar Casal el Sindicat)
Taller de circ per nens:clown, jocs,activitats corporals i
malavars.(3€/nen Inscripcions al Sindicat)

SANTES CREUS DE POR
SEXE, DROGA I ROCK´N´ROLL
O ACABAR COM LOQUILLIO DE CANTAUTOR

Primer Congrés del Patrimoni Miner,
Història de la Mineria i Història de la
Geologia a Catalunya.
Organitzat com homenatge a Lluís Marià Vidal i Carreras, un dels grans impulsors de la geologia i mineria a Catalunya amb prestigi internacional. Destaca la
seva important labor de promoció i difusió de l’excursionisme científic i cultural
al nostre País.

Els actes es realitzaran en diverses poblacions:

SANT LLORENÇ DE MORUNYS – VALL DEL LLORD,
SOLSONA, MANRESA i VILANOVA DE MEIÀ

Programa:
Dimecres, dia 30 de maig: Sessió prèvia; amb una sortida de camp pel
Solsonès: Vall del Llord, Cambrils (pel Futur parc geològic i miner del
Solsonès)
Dijous. Dia 31 de maig: Solsona. Sessió de conferències d´homenatge a
Lluis Marià Vidal. P
Divendres i dissabte, dies 1 i 2 de juny: Epsem – upc.Manresa.
Geoparc de la Catalunya central. Sessions Centrals del congrés. Setmana
internacional dels Geoparcs europeus
Dissabte, dia 2 de juny:. Cellers – Castell de Mur. Projecte del Geoparc
de la Conca de Tremp – Montsec P
Diumenge, dia 3 de juny:, visita de camp a la Pedrera de Meià (Vilanova
de Meià – Camarasa, Geoparc de la Conca de Tremp – Montsec)

Per a més detalls i inscripcions anar a les webs:

http://sigmadot.cat/congres/programa
http://cec.cat/1r-aplec-de-les-pedres/
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L’Ajuntament informa
RESUM ACORDS DELS ÚLTIMS TRES MESOS
Mes de novembre

Mes de gener

Llicències d’obres:
–Menors al C/ Escoles, 5 de Vilanova de Meià.
–Menors al C/ Font, 9 de Santa Maria de Meià.
–Menors al polígon 5 parcel·la 134.
–Menors al C/ Escoles, 10 de Vilanova de Meià.
–Menors al C/ Major, 4 de Boada.
Aprovar quotes anuals de pàdel.
Aprovar posar nom a sala de l’Ajuntament com a “Sala
1 d’Octubre”.
Aprovar modificació de crèdit 6/2017.
Aprovar modificació de crèdit 7/2017.
Aprovar projecte divisió poligonal PAU-4 Santa Maria
de Meià.
Aprovar posar pas de vianants al C/ Calderers de Vilanova de Meià.

Llicències d’obres:
–Menors al C/ Coll del Castell, 25 de Vilanova de –
Meià.
–Menors al polígon 3 parcel·la 338 de Vilanova de –
Meià.
–Menors al C/ Coll del Castell, 9 de Vilanova de Meià.
–Menors a la Ctra. d’Artesa de Segre, 6 de Vilanova
de Meià.
–Majors al C/ Estiradors, 6 de Vilanova de Meià.
–Majors al pol. 6 parc. 412.
Aprovar adjudicar obra arranjament i millora camins
2018.
Aprovar addenda contracte conveni serveis socials
2017.
Aprovar sol·licitar subvenció al Departament d’Agricultura.
Aprovar pròrroga contracte arrendament pis C/ Escoles, 10 1r de Vilanova de Meià.
Aprovar pressupost per l’any 2018.
Aprovar canvi titularitat explotació ramadera.
Aprovar llicència d’activitat per autoconsum.
Aprovar compra equipament escolar.
Aprovar concedir ajuts.
Aprovar modificació de crèdit 9/2017.

Mes de desembre
Llicències d’obres:
–Menors al C/ Sant Sebastià, 2 B de Sta. Maria de Meià.
–Menors al polígon 6 parcel.la 442.
Aprovar padrons fiscals per a l’any 2018.
Aprovar convocatòria elecció del jutge de pau titular.
Aprovar definitivament modificació plantilla personal.
Aprovar definitivament modificació relació de llocs de
treball.
Aprovar nomenament secretària jutjat de pau.

OBRA ASFALTAT CAMÍ DE LA VALL D’ARIET I FER CUNETES DE FORMIGÓ
L’ajuntament de Vilanova de Meià informa que
durant l’any 2017 es va dur a terme l’actuació
“Asfaltat camí de la Vall d’Ariet i fer cunetes de
formigó”, ja que el camí en qüestió es trobava en
molt mal estat a causa de la circulació de maqui-

nària agrícola i vehicles pesants que hi transiten
diàriament.
L’actuació realitzada va comptar amb la col.laboració de la Diputació de Lleida mitjançant una
subvenció de 14.891,32€.

fontaneria m calor m fred m aigua m llum m energies renovables

Lluís Cases Vidal
696 145 650
servienergi@gmail.com
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Terres del Marquesat

Programa de les visites culturals, any 2018
Març
04/03/2018 – Diumenge

Visita conjunta amb el Centre Excursionista de
Balaguer: Recorregut històric, paisatgístic i geològic per
l’entorn de la central de Camarasa. Amb motiu del
centenari de la construcció de la Presa de Camarasa.
Esmorzar: De camp – Dinar: a casa
Lloc de trobada i aparcament: Camarasa 8h00 aparcament en front
de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil. VISITA GRATUÏTA

30/03/2018 – Divendres Sant

Les Borges Blanques: Visita guiada per la ciutat i l’Espai
Macià.
Esmorzar: de camí, opcional – Dinar: de restaurant
Lloc de trobada: Cubells 8h 30m. Agramunt 8h 45m al Kipps. 10h00.
Aparcament. Plaça del Terrall., Borges Blanques.

Abril
28/04/2018 – Dissabte

Cervera: visita guiada per la ciutat i recorregut geològic
entorn de l’església romànica de Sant Pere el Gros i el
riu Ondara.
Esmorzar: A casa – Dinar: De restaurant
Lloc de trobada: Cubells 8h 30 m. Blanc i Negre d’Agramunt. 8h 45m

Juny
3/6/2018 - Diumenge matí

Sortida conjunta amb "El Primer Congrés de patrimoni
miner, història de la mineria i història de la geologia a
Catalunya. Actes d´homenatge a Lluís Marià Vidal i
Carreras" (web: http://sigmadot.cat/congres/entitats)
Visita guiada per Antoni Lacasa i Josep Ma Mata Perelló

Hi hauran dues opcions:

a- Caminada de 16 km (600 m de desnivell). Sta. Ma
de Meià - la Cabroa- ermita de Meià (pícnic de càtering)
- Vilanova de Meià.
Detalls, preu i inscripcions a la Web http://sigmadot.cat/congres/entitats

b-Amb Jeep: Sta Ma de Meià - Pedrera de La Cabroa Pedrera de Meià - ermita de Meià (dinar de càtering) Vilanova de Meià.
Esmorzar: Pel camí. Dinar: Ermita de Meià (càtering)
Caldrà caminar poc, 10-15 minuts. Cal portar bon calçat i ganes de
passar-s'ho be
Lloc de trobada: Vilanova de Meià. 8h00, davant restaurant Racó del
Montsec de Vilanova.
Despeses: Assegurança, dinar, Lloguer Jeeps, Dossier etc.(a indicar a
la sortida).

Places limitades, per rigorós odre d'inscripció

Conferència: “Viatge al temps dels ibers“
A càrrec de: Dra. Ma Àngels Petit (Departament de
Prehistòria de la Universitat de Barcelona)
Lloc de trobada: Casal Cultural d’Alòs de Balaguer a les 20h
ENTRADA GRATUÏTA

Agost
07/08/2018 - Dimarts

CONFERÈNCIA: “Entrepussant per les mines de Catalunya
A càrrec de: Dr. Josep Ma Mata-Perelló (Catedràtic de
mineralogia de la UPC)
Lloc de trobada: Casal Cultural d’Alòs de Balaguer a les 20h00
ENTRADA GRATUÏTA

08/08/2018 - Dimecres

Visita a les Valls d’Aguilar (Noves de Segre - Alt Urgell)).
Recorregut pel turó del castell de la Guàrdia d’Ares, pels
minairons, etc.
Lloc de trobada: Cubells 8h00
Esmorzar: Opcional al restaurant CAN VALLS (passat Ponts) a les 8h30m.
Dinar: De restaurant

11/08/2018 – Dissabte

2n Recorregut pels pobles de la Ribera del Sió
(Tarroja, Hostafrancs, Montroig, Ossò de Sió...)
Lloc de trobada: Cubells 8h00– Blanc i Negre d’Agramunt, 8h 15m
Esmorzar: Pel camí. Típic amb els porrons i magdalenes del Marquesat.
Dinar: De restaurant

17/08/2018 – Divendres

Santes Creus (Visita del monestir cistercenc amb els
sepulcres dels reis Pere el Gran, Jaume II i l’almirall Roger
de Llúria)
Lloc de trobada: Cubells 8h00– Kipps d’Agramunt, 8h 15m
Esmorzar: Pel camí. Dinar: De restaurant

22/08/2018 - Dimecres

Conferència: “El canvi climàtic, és cert o no és cert?”
A càrrec de Josep Roqué (Dr. en Ciències Químiques i
membre de les Terres del Marquesat)
Lloc de trobada: Ajuntament de Cubells a les 20h00
ENTRADA GRATUÏTA

23/08/2018 – Dijous

“GRAN DINAR DE CLOENDA” amb un resum audiovisual de
les visites d’estiu.
Prèviament es visitaran Cubells i La Torre de Fluvià
Lloc de trobada: Cubells 9h00, davant l’Hostal Roma
Esmorzar: Pel camí amb porrons i magdalenes del Marquesat.
Dinar: De restaurant

30/06/2018- Dissabte tarda

El sistema de regadiu d’Alòs de Balaguer (2a part)
Lloc de trobada: Camarasa 17h (capella de Sant Isidre) -Alòs de
Balaguer 17h 30m (pont del riu carretera de Rubió, davant la font)

30/06/2018- Dissabte

“XVII enes Jornades de la Prehistòria a les Terres del
Marquesat”.

Setembre
15/09/2018 – Dissabte

Recorregut per Navàs, Castelladral i Sant Cugat del
Recó (Geoparc de la Catalunya Central)
Lloc de trobada: Cubells 8h30m, Bar Restaurant dels Traginers de
Balsareny (entrada Balsareny des de l’Autovia Manresa-Berga) 9h30.
Esmorzar: Pel camí. Dinar: De restaurant

Camarasa: 973-420191/616 26 97 81. Vilanova de Meià: 973-415058 / 973-391087. Barcelona: 616 44 07 93 Web: http://www.marquesat.cat
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Reportatge
SANTA MARIA DE MEIÀ

L

a vila de Santa Maria de Meià és
avui la capital espiritual de la
Coma de Meià com a cap de l’antic
Priorat. Des de l’època medieval
fins al Decret de Nova Planta havia format part de la vegueria de
Lleida. A partir del 1716, quedà integrada en el seu corregiment. Des
del 21 d’abril del 1834, data en què
s’aboliren les jurisdiccions senyorials i es va fer la moderna divisió administrativa en províncies i partits
judicials, formava municipi amb el
poble de Peralba. El dia 1 de juliol
de 1926 va ésser agregada al municipi de Vilanova de Meià, juntament
amb la Baronia de la Vansa. El 22
de març de 1957, es va constituir en
entitat menor municipal.
Santa Maria és l’antiga vila closa
nascuda a llevant del Monestir de
Santa Maria de Meià, d’on agafà
el nom. El primer recinte emmurallat va néixer al voltant de la
plaça del Planell, des d’on per un
carreró obert recentment cap al
nord, que passa pel centre d’una
antiga torre circular i comunica
a l’exterior. Successius eixamplaments medievals amb el carrer del
Forn, carrer de la Font i carrer de
Sols configuraren la vila, tancada
per dos portals: el del carrer de
Sols, conegut durant el segle XVII
com el portal de Vilanova, cap a

llevant, del que encara es conserva l’arcada de mig punt feta de
grans dovelles, i el que es trobava
a ponent al final del carrer de la
Font, avui desaparegut. A la placeta, on comença el carrer de la
Font, el prior Josep de Jalpí i Julià
feu edificar el 1641 una església

llevat d’alguns panys de paret en
mig dels roures i alzineres. És tradició popular que aquestes pedres
foren reutilitzades en l’ampliació
de l’església del Monestir a finals
del segle XVII, la qual cosa explica
que restin pocs vestigis d’aquells
habitatges.

Santa Maria de Meià. Plaça Jalpí amb la font i l’església del Monestir, abans de construir
l’actual campanar (Foto: Lluís M. Vidal del CEC)

dedicada a Sant Benet (patró del
priorat benedictí), de la que en
queda clars vestigis i es conserva
la làpida, amb data 4 de febrer, on
es recorda el fet.
Les dotze cases
fonamentals

Santa Maria de Meà. Portal del carrer de Sols. Any 1921. (Foto:
Fons Salvany)

Segons el pare
Roig i Jalpí, la població de Santa
Maria estava situada a la Coscollera, on a finals del
segle XVII encara
es podia veure
restes dels fonaments i de les parets de les cases i
una torre rodona,
alta i molt forta
de pedra picada.
Actualment,
no
queda res d’aquestes construccions

El 1395 el comtat d’Urgell fou
envaït pel comte Mateu de Foix
que aspirava a la corona catalano-aragonesa a la mort del rei
Joan I. Com sigui que els habitants del Priorat de Meià oposaren resistència a aquesta ocupació, el comte de Foix destruí moltes poblacions, amb pitjors conseqüències que durant les ràtzies
musulmanes del segle XI. Dóna
notícia que la vila vella de Meià
fou arrasada, llevat de l’església
de Sant Cristòfol i també ho fou
la població de la Coscollera. El
Prior de Meià, Berenguer de Rajadell, va manar que no es reconstruís el poble de la Coscollera i
ordenà edificar una vila de nova
planta a 300 passes a llevant del
Monestir, la qual prengué el nom
de Santa Maria de Meià. Sembla
que aquesta fundació es degué al
compliment d’una promesa feta a
la Mare de Déu de Meià en tan difícils circumstàncies.
Núm. 10 - Primer trimestre 2018
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en l’origen de la vila
de Santa Maria. En
memòria d’aquesta fundació, el Dijous Sant es feia
una cerimònia en
la qual dotze nois,
representant a cada
una d’aquestes cases, el prior o el seu
vicari general els
rentaven els peus,
com féu Crist amb
els apòstols el dia
de la seva passió.
Després els donava un pa de quatre
lliures, una escudella de faves i un vas
Carrer de Santa Maria de Meià. Any 1921. (Foto: Fons Salvany)
de vi a cadascun.
Aquestes antigues
cases, segons la traRecorda la gent gran que dins la
vila closa hi havia les 12 cases que dició, tenen la porta d’entrada feta
manà construir el prior Berenguer amb un arc de mig punt amb grans
de Rajadell en ser destruït el po- dovelles de pedra picada. Actualblat de la Coscollera. Segons el ment només s’han pogut localitzar
pare Roig aquestes cases, en ho- 11, d’aquestes cases, una de les
nor dels 12 apòstols de Crist, seri- quals es troba en ruïnes, mentre

TALLERS
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que altres han desaparegut totalment: cal Fuster, cal Batalla,
cal Manel, cal Xarau, cal Flequer, cal Coscollera, cal Pelegrí Vell, cal Camats, cal Solé i
el Casalot.
Però alguna cosa hi ha de cert en
aquesta vella tradició ja que en un
document de la Cúria del Priorat
de 1640, el prior Josep de Jalpí, en
descriure la vila de Santa Maria de
Meià el dia 7 de setembre de 1640
enumera les 52 cases o focs de la
vila amb els noms dels seus amos,
i ressalta, posant-les en primer
lloc, les 12 cases fundamentals: 1.
Mateu Terrer, 2. Bernat Maluquer, 3. Francesc Serradell, 4.
Pere Molner, 5. Giralt Rossell,
olim Baretge, 6. Miquel Espinal,
oilm Serradell, 7. Perer Ferriol,
i abans Serradell, 8. Montserrat
Santacreu, olim Nicolau Oromir,
9. Pere Serentill, abans Llobera
i abans Carbonell, 10. Blasi Rossell, abans Terrer i abans Serra,
11. Andreu Serradell, olim Mar-

ARTESA DE SEGRE
Ctra. de Ponts, s/n
973 400 148
tallersllagunes@hotmail.com

LLAGUNES

comte d’Urgell la petició que havien fet els homes de la vila de Santa Maria i els de Castelló de Meià
(Vall d’Iriet de dalt), que tenien
honors al terme de Vilanova de
Meià i de Castelló de Meià, i se’ls
volia fer pagar talles, la qual cosa
anava en contra d’un privilegi que
anteriorment havia concedit Jaume de Cervera als homes de la Vileta (Castelló de Meià) i als de la
Coscollera (Santa Maria). Aquests
demanaven que se’ls respectés
l’exempció de l’impost de la talla.

Cal Coscollera és una de les 12 cases “fonamentals” de Santa Maria de Meià. Foto: Mireia Luz

tí, 12. Antoni Joan Pujol, abans
Camarasa i antigament Rossell
Però Santa Maria és molt més
antiga
Tot i ser molt bonica la llegenda de la nova vila fundada a finals
del segle XIV, no és certa del tot,
ja que el mateix pare Roig ho desmenteix al seu llibre escrit el 1668.
En el capítol VIII explica que a l’Arxiu del Monestir es conservava un
pergamí de mig pam d’ample i molt
llarg en el que estaven consignades
les rentes, drets i emoluments que
l’any 1141 tenia el cenobi. En l’enumeració de dites rendes i drets i
amb el núm. 33 diu textualment :
“Item en el villa de Santa Maria
todos los censos, diezmos, derechos y la dominicatura “ .I està
parlant de mitjans del segle XII.

Albert Benet, a la Catalunya Romànica, afirma que en un capbreu
atribuït a l’any 1137, es fa constar
que el Monestir tenia tots els drets,
els censos i la dominicatura de la
vila de Santa Maria de Meià, mentre que a la Coscollera, lloc del
terme del castell de Sant Esteve
del Montsec, només hi tenien dues
cases.
El prior de Meià Guillem de
Camps tenia dificultat per exercir
la jurisdicció sobre Santa Maria
de Meià, per això el 1294 el rei
Jaume II mana als seus oficials
que defensin l’honor del Prior i del
Monestir de Santa Maria, d’avant
d’algunes persones que impedien
l’exercici de la seva legítima jurisdicció sobre la vila.
El 1326 torna a aparèixer el nom
de Santa Maria quan el rei Jaume II notifica als marmessors del

La universitat de Santa Maria
de Meià
Santa Maria de Meià cap al
1640 formava una batllia del Priorat amb els termes despoblats
de la Coscollera i Sant Esteve en
Montsec. Tenia 52 cases o focs
que equivalia a unes 235 persones.
Estava organitzada en universitat,
de la que en formaven part totes
les famílies o cases de la població.
La universitat i particulars de la
vila de Santa Maria de Meià tenia a
mitjans de segle XVII una Casa de
la Vila situada a la plaça del Planell. A la planta baixa hi havia el
forn de pa comunal propietat de
la vila. Al primer pis hi havia una
estança que servia de magatzem
per guardar el blat i els grans que
feia la vila o collia dels comuns.
En el mateix pis hi havia una altra
estança més gran on es reunia el
Consell General de la Vila.
El Consell General de la Vila
Formaven part del consell general tots els caps de casa de Santa
Maria, amb l’excepció de les cases
de francesos (occitans, que sembla
que n’hi havia molts). El dia 1 de
desembre el Consell General escollia, en votació directa cada tres
anys, la terna de persones que presentaven al prior perquè nomenés
el batlle. El dia 21 de desembre
de cada any escollien, mitjançant
votació secreta, el paer primer, el
paer segon i el mostassaf, encarregats durant un any del govern municipal. L’any 1634 el batlle, en nom
del prior, era Mateu Terrer, i aquell
any eren paer primer Benet Maluquer i paer segon Giralt Rossell.
Ramon Bernaus i Santacreu
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Espai Gastrocultural

E

l gran cuiner Ignasi Domènech
i Puigcercós, manresà, cuiner,
gastrònom, escriptor i a qui se
l’hauria de tenir molta consideració donada la gran feina que va fer
durant anys.
Viatger, va formar-se a grans cases
i al costat d’un dels més grans de
tots els temps, Auguste Escoffier
(de qui faré un post més endavant).
Ell va refinar i atorgar una nova
dimensió al nostre ofici, en temps
difícils.
A la postguerra, escrigué Cocina de
recursos (deseo mi comida), on ensenyava a reutilitzar i aprofitar tot tipus d’aliments i fer menjar amb poc
per a molts. En la situació actual de
crisi, és un títol que potser s’hauria
de revisar i reeditar, penso que no
està al mercat. Per cert, es pot trobar a llibreries o sota comanda.
L’any 1924, edità La teca el llibre de
cuina casolana catalana més editat
de la història.
Per a mi, és aquell llibre que sempre

Cocina de recursos.

La suggerent portada de La Teca.

m’acompanya i que si tinc oportunitat regalo amb delit i emoció.
A dintre hi ha un recull de receptes
del nostre país, escrites amb una
claredat i un “savoir-faire” increïble.

M’encanta com comença aquest llibre i que denota com era la societat
de principis de segle XX, on la dona
encara tenia el paper quasi obligat
de ser dona de casa i no gaire més,
per sort les coses han canviat, en
alguns dels casos… (Encara encongeix el cor veure i sentir segons
quines notícies que parlen de la violència de gènere, que no fa més que
confirmar el sentiment d’inferioritat i el poc cervell que tenen alguns
homes que tracten a les dones com
si fossin inferiors o propietat d’un
individu).
I comença així: “A la reina de la
llar”. El dedico a la noble dona casolana, tan preocupada per la felicitat de la seva llar.”
Així tal com és un receptari, també
és un llibre que adoctrina a les dones i als homes que ens hem atrevit
a obrir-lo en el bon fer i comportament a taula.
La meva àvia Adelaida el té tot desllorigat, i a mi m’apassiona llegir
aquelles pàgines tot i que al 2002,
me’n va regalar un de nou amb una
portada més que suggerent.
Cada recepta és un tros del nostre
país i cada comentari una manera
de fer de la gent de la terra que tant
estimem.
El quart i cinquè capítol donen consells molt útils a l’hora de reutilitzar i coneixements per fer allò que
dura poc, duri més.
Reflexionem cap a on anem amb la
pèrdua d’identitat, les tradicions,
la gastronomia, la música, semblat
tot abocat a la GLOBALITZACIÓ
MALIGNA, controlada per 4 grans

Ignasi Domènech.

La Teca.

corporacions que decidiran el que
mengem, escoltem, veiem o pensem.
Proposo agafar qualsevol de les
nostres tradicions i posar-la en
pràctica un dia a la setmana en
família o comunitat, recuperar qui
som i d’on venim.
Imagino i cavil·lo en una GLOBALITZACIÓ QUE ADVOQUI PEL
RESPECTE I LA DIVERSITAT.
Ser defensor de lo local i de la tradició, no vol dir no mirar cap a un
futur modern, tot el contrari, és ser
més receptiu i respectuós amb el
que ve de fora.
La mostra més demoníaca d’una
globalització que no veu més enllà
dels seus interessos, pot ser la política espanyola, que ni respecta la
diversitat del seu territori, a la vegada que intenta destruir-la.
Seria interessant viure tots plegats
amb respecte, aprofitant i compartint el millor que tenim, però… som
una màquina de donar vots i desviar l’atenció del realment important,
la destrucció de la nostra societat
tal i com la coneixem. LLUITEM!
Visca la cuina com a canal de comunicació!
Sergi de Meià

CUINA DESACOMPLEXADAMENT CATALANA
i 100% DE PROXIMITAT

SERGI DE MEIÀ
Vilanova de Meià - Barcelona

esmorzar: 9,30 a 11,30h · dinar: 13,30 a 15,30h · sopar: 20 a 22,30h
de dimarts a dissabte
RESERVES ONLINE

Aribau, 106 - 08036 Barcelona - Tel. 93 125 57 10 - restaurantsergidemeia.cat
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HUMMUS AMB POP DE ROCA:
Ingredients:
400 grams de cigronet de l’alta
Anoia cuits
80 ml. Oli verge extra
Sal de Gerri de la Sal
8 fulles de menta
Pebre vermell dolç de Mallorca
240 grams de pop de roca cuit,
potes
Sèsam blanc torrat
Pebre negre
40 grams de tahina
alfàbrega
Pell de llimona ratllada
Elaboració:
Triturem els cigrons amb oli, sal,
tahina i 4 fulles de menta, ens quedarà un puré ben fi, si teniu thermomix, millor.
El pop, el tallem a rodelles i el po-

sem a una safata per forn.
En un bol, posarem el hummus al
fons, posem les rodelles a sobre del
hummus.
Posem un polsim de pebre vermell per sobre i decorem amb fulles d’alfàbrega i menta.
Un raig d’oli, sal de Gerri, pebre
negre molt i pell de llimona ratllada.
Poseu els cigrons a remullar amb
aigua de 6 a 8 hores (els podeu posar la nit abans de coure’ls). L’aigua els ha de ben cobrir (heu de
tenir amb compte que s’aniran hidratant i augmentaran de tamany).
Abans de coure’ls, heu de llençar
l’aigua del remull i posar-ne de
nova. Cobriu bé els cigrons amb
l’aigua neta quan els tingueu a
l’olla per coure i tireu-hi la fulla de

llorer i el gra d’all pelat. Poseu-los
al foc i, quan arrenquin a bullir,
abaixeu la intensitat de la flama i
coeu-los a foc suau (però que no
parin de bullir). Si necessiteu afegir aigua durant la cocció, l’heu
d’afegir calenta, mai freda perquè
es trencaria el bull i us quedarien
durs. Triguen a coure’s entre hora
i mitja i dues si en feu un kg (a mi,
m’han trigat gairebé una) si ho feu
amb una olla normal. Amb l’olla a
pressió, cal que seguiu les instruccions del receptari de l’olla. La
sal l’afegiu cinc minuts abans de
treure l’olla del foc. Els cigrons els
podeu fer servir tant per primers
plats com per acompanyar amanides o fer tapes.
Sergi de Meià
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Taller d’escriptura

EL CARAGOL ERRANT
Des de primera hora del matí que plovia amb fúria. Les
finestres de tota la casa tancades. Penombra.
En Tom, amb una bossa de plàstic a una mà, l’impermeable amb caputxa a l’altra i les botes d’aigua al llindar de la
porta, va passar la tarda mirant com el rellotge de paret
deixava caure les hores lentament. Nerviós, esperava que
el cel obrís les portes i les llums dels estels dibuixessin el
camí cap els prats.
Una hora més tard, en Tom plegava caragols amb gran
afició. Els duria a la mare per fer una gran cassola de tros.
Quan els estava rentant un per un al safareig, un esglai li
va cobrir el cor i amb una veu farcida d’espant digué: “mare,
mare, s’ha escapat un caragol!”. Uns minuts plens d’una respiració vertiginosa i agitada donaren pas a la veu tremolosa
d’en Tom que murmurà: “mare, mare, no el trobo!
Assegut a terra sota la taula de planxar es va posar a pensar: “no podia ser massa lluny, els caragols són lents de
mena” i amb un salt va començar a remenar tots els racons;
al cubell de la roba no hi era, al pot del sabó tampoc, a
l’armari de les escombres ni rastre. On s’havia pogut ficar?
En aquell moment s’adonà que una línia recta de plata brillant sortia del safareig, continuava pel passadís i entrava
directa al cosidor. Dintre, la padrina parlava sola. En Tom
va entrar de puntetes per no espantar-la i en arribar a la
seva vora observà fascinat que la padrina Isabel, amb el didal, l’ou de fusta de sorgir mitjons, una agulla llanera i tres
cabdells de fil damunt del davantal, feia guinyol tot explicant, amb veu dolça, el seu conte de bons i dolents.
Un únic espectador, el caragol.
Montse Puig

Feu-vos AMICS
DE LO PAS NOU!
i així conjuntament participarem
a fer més gran la revista.

Informeu-vos-en
al telèfon 973 415 005
32
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PARAULES BUIDES
Paraules que volen dins meu,
s’enlairen i planegen,
mudes i sordes,
buides de sentiment.
Invento la solfa
perquè puguin cantar,
robo la llum del sol
perquè puguin brillar,
però tenen l’ànima seca,
i la meva lluita és en va.
M’agradaria dir t’estimo,
però no les trobo, no les endevino.
Tanco els ulls i se’n van,
cel blanc sense núvols,
ni ocells, ni estels.
Un fort vent se les ha emportat.
Quan tornen ferides de mort
d’una trampa traïdora,
si abans eren mudes
ara no tenen boca,
si abans eren sordes
ara ni el batec de les ales s’escolta.
Tant que m’agradaria…
però no les trobo, no les endevino,
Segurament,
és que no t’estimo.

Montse Puig

El passat i el present
ELS MOLINS

A

ntigament tot el municipi de
Vilanova i sobretot, la Coma
de Meià, era ple de plantes d’olivers, ametllers i vinyes. Pel mig
de les rengueres de les oliveres
i ametllers, alguns hi sembraven
ordi o blat.
Les cases més antigues tenen el
seu celler on hi feien fermentar
la verema i guardaven el vi amb
bots de fusta de roure (fustes i carratells), i les cases de més solera
hi tenien un trull on hi guardaven
l’oli. Els trulls eren fets de pedra
d’uns dos metres de diàmetre i tres
metres de fondària aproximadament.
A Vilanova hi varen haver uns
quants molins d’oli i farina, però
amb el pas del temps aquests han
desaparegut. Ara només queda el
Molí del Mig, avui conegut com el
Molí del Castejón i el Molí del Masanés situat al carrer Ponent.
Els molins eren moguts per la
força hidràulica dels corrents
superficials d’aigua i a molts indrets també funcionaven amb la
tracció animal. Havien estat durant
l’època medieval i a l’Àntic Règim,
un monopoli del senyor jurisdiccional del terme on es trobaven, el
qual els explotava directament o
bé els donava de forma emfitèutica
a canvi d’un cens anual. L’explotació i monopoli dels molins era una
de les fonts d’ingressos que tenien
els barons. Des del segle XVI els
consells municipals o universitats
compraven aquests monopolis
dels molins i els incorporaven al
patrimoni del municipi, arrendant
el servei com una font d’ingressos
pel poble.
El primer molí del que tenim
notícia a Vilanova data dels anys
1261-1267, en que Jaume de Cervera, senyor de la vila, donava en
franc alou al prior de Santa Maria un tros de terra a la Codina
per construir-hi un molí d’oli. Fan
constar que no es podrà construir
al poble cap mes molí sense el seu
permís, i que dins del seu recinte
no tindrà cap mena de jurisdicció
els senyors de la vila ni els seus
representants legals. No sabem

Molí de Mig, conegut
també com el Molí
del Castejón.
A sota, els rodets de
pedra i la premsa del
Moli del Castejón

si al 1627 el prior de Meià encara
conservava aquest molí i aquests
privilegis, ja que no consten ex-

plícitament en cap declaració del
capbreu. De tota manera, podem
assegurar que el molí d’oli encara
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Premsa de l’antic Molí de cal Masanés, al carrer Ponent.

existia, ja que el prevere Francesc
Artús, en declarar un hort que tenia prop de la vall diu : “se tenere et
posidere quendam hortum lapidibus circumclusu extramuros dictae ville prope molendinum olie,
terminatu su horto Joannis Bosch
y ab lo carrero Vall”. Ens han assegurat persones grans que a la
Costa Codina, en un racó de l’hort
del l’Oromí, hi havia hagut un molí
d’oli, possiblement aquest que aquí
comentem.
El Molí de Caps. Situat al marge dret del riu Boix a la partida de
la Planeta. Només era un molí fariner que feia anar les moles amb
la força hidràulica de la bassa que
s’omplia amb la segla del Rentador. Aquest va funcionar fins a la

Molí de pinso del Josep Cuñer (cal Farré
Nou).
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Rodets i altres estris de l’antic Molí de cal Masanés.

guerra civil, avui està abandonat
i les moles de pedra estan sota la
runa, en aquest indret encara es
pot veure alguna paret plena d’hedra i lledoners, dependències de
l’antic molí.
El Molí de Mig. Situat riu avall
a poca distància de l’anterior. Molien la farina amb la força hidràulica d’una bassa que omplien amb
l’aigua sobrera del Molí de Caps
i més tard, amb peixera pròpia.
També tenien un molí d’oli més
modern que ja funcionava amb
energia elèctrica i premsaven els
esportins amb una bomba hidràulica d’alta compressió. És conegut
com el Molí del Castejón, ja que
d’ençà del segle XIX és propietat
d’aquesta família. Va funcionar
com a molí d’oli i de blat fins a la
dècada del 1960.
El Moli de Sols. Situat aigües
avall del Molí de Mig, al marge dret
del riu Boix, a la casa coneguda
com cal Bisbe. Aquest era només
de farina i feien anar les moles amb
l’aigua sobrant del Molí de Mig, que
després agafa directament el Reg
de les Aspassades. Ara no existeix
ja que la casa de cal Bisbe on estava ubicat el molí, es trobava en
estat ruïnós i l’any 1997es va tirar a
terra, quedant només com a record
la bassa i poca cosa més.
El Molí del Txen. Era un molí
d’oli situat al camí dels horts, avui
camí de les piscines, pujant a mà
dreta i que ocupava l’antic escorxador municipal, actualment ara
hi ha la formatgeria de Tòrrec i
un magatzem al costat. Constava
d’una gran pedra cilíndrica com a
base fixa i una pedra cònica que girava a sobre seu que era estirada

per un animal amb els ulls tapats,
el famós ‘’Matxo del Txen’’ que amb
les seves ‘’ulleres ‘’ encara servia a
la nostra infantesa per fer frases
fetes de caire irònic. La pedra cònica d’aquest molí es troba actualment a la Font de l`Hedra, clavada
de punta al terra a mode de taula.
La premsa era una enorme palanca
de fusta que s’estrenyia amb una
rosca, que també era de fusta, mitjançant la força humana.
Alguna casa molt argentada de la
vila com cal Masanés, descendents
d’un dels antics carlans, els Cerdà
i els Rocaspana, tenia el seu propi
molí d’oli amb els trulls i la premsa
corresponents. Aquest es trobava
en el magatzem del carrer Ponent,
tocant a casa seva. També en una
finca de la seva propietat situada a
la partida del Siscar, tocant al riu
Boix, es conserven restes d’edificacions d’un antic molí fariner.
Cal remarcar que tots el molins
tenien la seva vivenda on hi residien els moliners, però a cal Bisbe
(Molí de Sols), hi havia la casa dels
amos i la casa del moliner.
Em comentava el Josep Boixadós (lo Serra), que ser moliner era
un ofici, s’havia de saber regular
l’aigua necessària per fer anar els
rodets perquè la farina quedés al
seu punt i sobretot, saber picar les
moles de pedra, una tasca que s’havia de realitzar de tant en tant per
poder fer una bona farina.
Al 1960 Josep Cuñer, conegut
com el Farré Nou, va posar al costat del taller de ferreria, un molí de
martells que funcionava amb electricitat. Aquest molí només feia
pinso pels animals, palla, alfals,
trepadella, ordi, civada, etc. Va dei-

xar de funcionar cap al 1995. També hi havia un molí de les mateixes
característiques al Molí del Castejón, però aquest va tancar uns anys
abans.
Agraïments a la família Castejón
i al senyor Roldán Martínez per la
seva amabilitat i obrir-me les portes per ensenyar-me el molí, així
com comentar-me alguns detalls i
on vaig tenir l’orgull de poder ferhi algunes fotos. Tot molt ben conservat, avui és un preciós museu
particular. Jo tot just recordo de la
meva infantesa de quan si feia oli i
també el molí de farina i les seves
magnífiques rodalies tan ben conservades .
Agrair també a la família de Cal
Masanés, Montse i Climent, que
van ser molts esplèndids per mos-

Vilanova de Meià i a la dreta de la imatge, la desapareguda casa de cal Bisbe, antigament
Molí de Sols.

trar-me l’antic molí d’oli, on el rodet de pedra el feia rodar una mula
o un matxo i l’antiga i treballada
premsa de fusta, tot en molt bon
estat i magnífic museu particular
que recorda segles passats.

Bibliografia: Ramon Bernaus i
Ferran Sánchez, El municipi de
Vilanova de Meià
Text i fotos:
Francesc Cardona Fonoll

AMICS DE LO PAS NOU
Ramon Bernaus Santacreu
Iolanda Masanés Martos
Alfons March Cases
Rosa Roca Rosell
Xavier Terré Boliart
Montse Puig Andreu
Gaspar Burón Leandro
Salvador Rendé Sala
Roldán Martínez López
Francesc Cardona Fonoll
Joana Bernaus Clavera
Josep Tresserrres Ariet
Teresa Bonillo Gómez
Marta Bonet Uriach

M. Carme Alastuey Fornies
Montse Porta Novau
Iolanda Sarri Barbarroja
Ramon Ravella Mateu
Antònia Quílez Almansa
Joan Mora Roig
Pilar Martínez Hualda
Maribel Farràs Salud
Pilar Basurte Calvo
Mar Eroles Novau
Angela Novau Rosell
Victòria Latorre Sala
Albert París Castells
Jordi Triginer March

Joan Soldevila Rosell
Josep Aran Martí
Núria Sala Ponsa
Serafina Sala Ponsa
Daniel Castells Castells
Josep Vilana Solé
Miquel López Barceló
Josefa Tresens Rocaspana
Xavier Viñals Capdepon
Emili Castells Mañé
Ramon Maria Puig Andreu
Mª Dolors Colomés Oriola
Montserrat Polo Oriola
Carmen Roldán Bravo

Joan Capdevila Colell
Maria Novell Puig
Mercè Castells Batlló
Assumpció Novau Santacreu
Lluís Català Masobro
Antoni Lacasa Ruíz
Josep Martí Trepat
Ivan Balagueró Masanés
Emili March Jordana
Josep Cabiol Belmonte
Lola Serra Eroles
Esperança Puig Mont

Recordem a tothom que amb una simple aportació de 10€ a l’any, tindreu dret a rebre un altre exemplar de la
revista trimestral, a més de la que ja us reparteixen a cada vivenda del municipi de Vilanova de Meià. Aquesta petita quota d’amic és una gran aportació per continuar amb la revista Lo Pas Nou, la qual cosa és el desig d’aquest
Consell de Redacció i de nombrosos seguidors d’aquesta revista.
INFORMACIÓ 2ª TROBADA AMICS LO PAS NOU
Enguany la 2ª Trobada d’Amics de la revista Lo Pas Nou tindrà lloc el dissabte 25 d’agost. Més endavant, tots
“els amics” rebreu una carta on s’informarà de la celebració del dinar o sopar, menú, cost de l’àpat per persona
i el bar o restaurant on es farà. Els qui ja estigueu interessats en assistir-hi, ho podeu comunicar a través del
mail de la revista: lopasnou@gmail.com o bé trucant a l’ajuntament de Vilanova de Meià (persona de contacte
Iolanda) al 973415005.
Gràcies per la vostra atenció i fins aviat AMICS!
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Instal·lacions Elèctriques
tInstal·lacions

Joan Caubet Sanjosé

tReparacions

Instal·lador autoritzat pel
Departament d’Indústria

696240921

t&MFDUSJDJUBU*OEVTUSJBM
C/ Mare de Déu de Salgar, 27
25730 Artesa de Segre
(Lleida)
electrica.caubet@gmail.com

t&MFDUSJDJUBUEPNÒTUJDB

electrica.caubet@gmail.com

CASA DE COLÒNIES
Santa Maria de Meià
http://www.coloniessantamaria.com
Raó: Mn. Jordi Profitós
C/ Ramon y Cajal, 5 - 25600 Balaguer
Tel: 973 44 53 43 / 676 78 15 45
Correu: jprofitos@yahoo.es

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
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Els lectors escriuen
CARAMELLES D’ABRIL DE 1936

R

ebuscant al calaix de les joietes
familiars, he trobat una lletra i
tonada que han sigut l’etern company, “la cerise sous le gateaux” de
moltes reunions on vaig participar
fins la darrera, post aniversari dels
meus 50 anys, quan el pare la va
cantar per darrera vegada.
La lletra correspon a les caramelles que en Vicent cantà amb 13
anys, a l’any 1936, al poble de Vila-

nova de Meià. De ben segur que hi
ha un reguitzell de factors que van
alimentar el record de la lletra i
la música d’aquestes caramelles a
la memòria del pare. El contingut
encara vigent, la tonada, l’edat,
l’estimació pel seu petit país i el
fet que a l’any següent esclatés la
Guerra Civil, gravaren a foc, el record d’allò que ell, conjuntament
amb d’altres membres de la Cobla

“Us direm ben net i clar
amb la nostra traça i manya
us venim aquí a cantar
que, tot el que passa a Espanya,
us direm ben net i clar.
Qui té rals, se la passarà ben dolça,
qui no en té, no la passarà gens bé.
Si voleu viure amb harmonia,
no us ho prengueu pas massa fort
que tothom mira d’escapolir-se
que no li toqui carregar el mort.
Si (quan) sortiu de vespre porteu sempre un bon bastó
que a la cantonada pot sortir un atracador.
Ara que les bombes, petards i pistoles,
els de la rapinya treballen de fort,
no cal pas que badi, i que no s’adormi
per a que no me’l fotin a dintre del (sot)clot.
Si un té quatre quartos, com no els té en lloc segur,
lloc segur
que ens els entregui a nosaltres,
que no ho direm a ningú.
El pobre pagès passant mil fadigues
no té mai prou rals, per a poder-ne viure,
prou s’afanya cavant, però hi ha unes
formigues que amb contribucions

dels Nois del Montsec van cantar
un dia d’abril de 1936 (tal com podeu veure a la fotografia adjunta)
fins al 2015.
CARAMELLES d’abril de 1936
Música i lletra: MANUEL PIÑERO
Direcció de l’Orquestra-Cobla. Els
Nois del Montsec: MANUEL PIÑERO
VILANOVA DE MEIÀ

li escuren l’armilla.
Les dones per ésser boniques,
n’han de fer moltes combinacions, i els homes
per “campetxanos”, quasi no en poden portar pantalons.
Si a cas algú, si a cas algú n’està avorrit, n’està avorrit, abans
no es tiri(foti) un tiro al cap,
que busqui bé i no ensopit,
ans de casar-se i fer un disbarat!
que moltes noies ( ta ra ta ta ) poten la sort , porten
la sort,
i a més de guapes ( ta ra ta ta ), porten bon dot,
porten bon dot,
i es casarien sense perill, (un , dos)
hi ha cap pell de conill, cooonill.
Sort que ara els diputats de la dreta i d’esquerra
diu que s’ha proposat sembrar moltes pessetes,
però no en veurem cap!,
que ells procuraràn per nosaltres de fotre’ns (fer-nos)
la sopa de rap.
Passeu les Pasques felices nenes hermoses
d’aquest veïnat, com us desitja la Colla d’aquests joves, joves trempats.
Fins l’any que ve si podem, amb molt de gust
Tots tornarem, tooornarem”.

Aquesta és la transcripció de
l’original escrit més d’un cop per
Vicent Sarri Huguet (veure fotografia pàgina següent). En algun cas
poso una paraula entre parèntesi
perquè apareix escrita de les dues
maneres.
Que l’alquímia de la paraula ens
deixi un bon regust!
Text: Iolanda Sarri Barbarroja
Fotografia: Arxiu internet i Ramon Ravella Mateu
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Manuscrit caramelles 1936. V. Sarri.

T ELÈFO NS D ’ INT E R È S
URGÈNCIES 112
Protecció Civil
Ambulàncies
Bombers
Mossos d’Esquadra
Vilanova de Meià:
Ajuntament
Consultori municipal
Escola municipal
Farmaciola
Jutjat de Pau i Registre Civil

973 415 005
973 415 008
973 415 084
973 415 227
973 415 005

Horaris Farmaciola:
Dilluns, dimarts i dijous: de 12h a 14h
Dimecres i divendres: de 9,30h a 11,30h
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Artesa de Segre:
Ajuntament
Alsina Graells (parada bus)
Biblioteca municipal
Bombers
CAP – metge de guàrdia
CAP – concertació visites
CAP – concertació visites
Correus
Escola de Música
Escola Els Planells
Institut Els Planells
I.T.V.
Jutjat de Pau i Registre Civil
Llar de Jubilats
Llar Municipal d’Infants
Parròquia
Protecció Civil

973 400 013
973 400 255
973 400 754
973 400 536
061
973 400 011
973 402 196
973 400 226
973 400 013
973 400 196
973 402 224
973 402 223
973 400 890
973 400 702
973 402 332
973 400 142
670 511 097

Passejant per Catalunya

A

questa secció neix amb la idea, de donar a conèixer Catalunya. Jo des de fa molt temps que busco i m’interesso per pobles, castells, ruïnes, en fi el patrimoni de Catalunya. He pensat que us agradaria conèixer
aquests petits tresors del nostre país.
Segons el llistat de municipis de Catalunya, al nostre país hi ha 948 municipis, que ordenats alfabèticament el
primer que ens trobem es la província de Lleida, concretament el Pallars Jussà, i el primer municipi és Abella de
la Conca. Us atreviu a fer aquest viatge?

Abella de la Conca

E

s troba dins la comarca del Pallars Jussà (Lleida), amb una
població total l’any 2016 de 181
habitants, es trobada situada al
límit amb Cabó, a 956 metre d’altitud i una superfície de 78,3 Km².
Els seus habitants són anomenats
Abellots.
Contrastant amb la resta del terme, l’antiga parròquia d’Abella de
la Conca és la major part plana.
Tota aquesta vall roman compresa
dins de l’espai natural de la Serra
de Carreu, i la meitat del límit nord
sencer està format per aquesta serra, que és al límit sud de la Vall de
Carreu.
El poble vell continua arrapat a
les roques coronades pel castell i al
damunt mateix del forat d’Abella,
“Lo Foradot”, que és el lloc on restes trobades en coves i balmes ens
remet a un poblament molt llunyà,
que els autors daten en el paleolític
inferior mitja-final. És a dir, entre
250 mil i 150 mil anys enrere. Són
poques les restes del poble antic,
però si roman dempeus el portal
d’Isona. L’element més significatiu
sens dubte és l’església parroquial

Abella de la Conca.

de Sant Esteve, també queden restes de l’església de Santa Maria i
de l’església romànica advocada a
Sant Miquel. A l’altra banda de la
vall hi ha les restes de l’església romànica de Santa Cauberola.

Es tenen notícies de La Rua des
de l’any 997. L’any 1900 es compten
38 habitants, amb 13 cases habitades. En l’actualitat al poble no hi
ha cap habitant permanent. Té església pròpia, sufragània de la de

La Rua
Poble del terme municipal
d’Abella de la Conca, la població en l’any 2008 era de
21 habitants. Situat a 1081,4
metres d’altitud.

Carreu.

La Rua.

La Torre d’Eroles.
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Bóixols.

d’origen romànic, tot i que ha sofert moltes transformacions al llarg
dels segles. Té una placeta a tot el
seu voltant (l’antic cementiri) que
la realça.
La casa històricament més important és Cal Baró (juntament
amb Cal Senyor, que és on es cobraven els delmes de la baronia).
Sota el poble hi ha un interessant
pont medieval del segle XI, en un
emplaçament bell i espectacular.

Faidella.

Boixols: és l’església romànica de
Sant Antoni.

nicipal d’Abella de la Conca. Situada a 1165,6 metres d’altitud.

Carreu
Poble del terme municipal d’Abella de la Conca, la població l’any
2005 era de 0 habitants. Situat a
1225 metres d’altitud. El poble actualment es troba en ruïnes.

Boixols
Forma part del municipi d’Abella
de la Conca, l’any 2008 comptava amb 44 habitants i està a 1162
metres d’altitud. Els seus habitants
reben el nom de “Boixolenc / Boixolenca”.
Podem trobar l’església parroquial de Sant Vicenç, és una obra

La Torre d’Eroles
Caseia despoblada del terme mu-

Faidella
Forma part del municipi d’Abella
de la Conca, situada a 1248,3 metres d’alçada, és a la Vall de Boixols, i té proper cap a llevant l’antic
poble de la Rua. Just damunt i al
nord-oest de Faidella, hi trobem el
Santuari de la Mare de Déu de Carranima.
Teresa Bonillo Gómez

In memoriam
Llorenç Jaime Mercader
En memòria a Llorenç Jaime
Mercader, que ens deixà el 12 de
gener d’aquest any.
Padrí, gràcies.
Gràcies per estar al nostre costat ensenyant-nos, cuidant-nos,
fent-nos riure, compartint estones
de conversa, de joc o saviesa, a
casa, a l’hort o al carrer.
Et feies estimar a tot arreu, si
el pedrís de casa nostra era un
punt de reunió per molts, era per
tu, perquè els teus amics, veïns i
coneguts venien al teu costat per
compartir les estones amb tu. Tenies l’art de fer parlar a tothom,
del més gran al més petit, del poble o de fora, home o dona, conegut o desconegut. Aquesta forma
de ser, sempre agradable, amb la
rialla a la cara, és el que et feia
brillar. Brillaves al nostre costat
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i ara brillaràs al nostre cor per
sempre.
T’estimem.
Eva Sala
Gràcies a totes i tots per haver
assistit al funeral i per haver-nos
donat el vostre condol.
Família Sala Jaime.

Gràcies Llorenç per demostrar-nos la teva alegria, l’acompanyament
amb el cant i el picar de
mans quan els nens de
l’escola que passaven
cada dia pel teu carrer
per anar cap al menjador escolar i tu assegut
a la teva cadira de fusta
amb els teus amics, els
saludaves a tots i ells
tot cantant “la cançó del
Llorenç” amb somriures
mutus, us saludàveu.
Avui aquesta estima és
un gran record. No ens
agraden els adéus Llorenç, per això, en aquest
llarg camí, et diem a reveure.
Iolanda Masanés

Centre d’Interpretació del Montsec de Meià
MÉS ENLLÀ DEL TEMPS.

E

ls homes estimem el lloc on
hem nascut, on ens hem criat
i vivim. Ens hem acostumat, com
si fos allò més íntim i familiar, a
aquelles muntanyes poblades de
verds boscos, al rierol que travessa les nostres contrades, a la petita vall que s’amaga a l’ombra d’un
tossal.... Paisatges immutables,
dels que també els nostres avis i
besavis ens parlaren, donant-nos
la certesa d’una eterna permanència. Fins i tot els rocams immemorials que suporten els fonaments
d’antics castells o torrasses que
construïren els nostres llunyans
avantpassats, evoquen una geografia perpetua.
Doncs no. La història del planeta ens parla que tot ha estat efímer
i que allà on hi havia un mar ara
és terra ferma i aquell puig elevat
sorgí d’una conca marina... Ni la
Humanitat tota ha pogut veure

Diplocteniem sp. Coral en forma de ventall.

tants fantàstics canvis, ja que els
moviments que modelen l’escorça terrestre són lents, continus,

poderosos i gaudeixen de milions
d’anys per realitzar aquest portentós treball.

tenim sobrats en els fòssils de la
zona, podent-se recollir cents de
petxines, caragols, ammonits i
braquiòpodes petrificats que jeuen
entre els terrenys que foren sedi-

ments de fons marins. Vilanova de
Meià, al bell mig del Montsec és
un bon exemple, ja que conté una
nodrida fauna d’aquells llunyans
dies.
Abans però, també els mars cobrien la província i així fa 200 milions d’anys una forta aridesa, sota
temperatura tropical evaporava
les aigües manses, precipitant
grans quantitats de sals al fons, de
les que trobarem avui els guixos
de color gris, roig i blanc que aquí
i allà apareixen en les rodalies.
Per les contrades de la Noguera i del Pallars, també els dinosaures es varen passejar ara farà
70 milions d’anys, quan el mar es
retirà. Les grans bèsties es troben
en els sediments de llavors que es
conserven pels paratges de Millà,
Blancafort, Isona, Orcau, Figuerola de Meià, “la Maçana”, etc. Vestigis de fèmurs, vèrtebres, dents,
costelles, petjades i d’altres despulles parlen de la seva presència.
En aquells dies, com és dit, la pro-

VIDA PRETÈRITA.
Fa uns 165 milions d’anys enrere, la Noguera tota, era submergida sota les aigües d’un mar càlid,
no massa profund, on es desenvolupava la vida. Testimonis en

Cunnolithes, coral en forma de panet.
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víncia de Lleida era gairebé terra
seca, amb platges costaneres ben
a prop, a l’Oest, on es dibuixaven
zones pantanoses, lacunars, amb
aiguamolls, tolls i rierols, plens de
palmeres, falgueres arborescents,
manglars i coníferes sota un clima
tropical. No existia el Montsec, ni
els Pirineus i França era separada
per un ample braç de mar.

Ostres juràssiques, Gryphaea sublobata. 180 milions d’anys. Vilanova de Meià.

El MAR RETORNÀ A LES NOSTRES TERRES I MARXÀ DE NOU.
Milions d’anys després, desapareguts els dinosaures, de nou les
aigües marines provinents de Cantàbria inundaren tota la Conca de
Tremp i la Vall d’Àger fins ben a
prop de Balaguer on s’ubicaven les
costes. Infinitat de fòssils en donen
prova d’aquell domini marí.
La serralada pirinenca sorgí fa
uns 40 milions d’anys i la força colossal que la va fer eixir, prové de
la col·lisió entre el sud de la França
de llavors amb les terres d’Ibèria
(Espanya) que es constituïa com
una illa. Els moviments geològics
del planeta empenyeren el bocí
d’Ibèria fins a encastar-se per sota
amb el país gal. La gran cicatriu foren els Pirineus i de retruc, s’elevà
el Montsec. Des de llavors, el mar
fou expulsat.
Canvià l’aspecte d’Espanya i per
tant dels paisatges de la província de Lleida. I així fa 35 milions
d’anys, sorgeixen el Montroig, Sant
Jordi, la serra Carbonera, empesos
pel Montsec i grans quantitats de
còdols, producte de l’erosió dels
joves Pirineus, roden cap avall al
sud de la província. Colguen tot
allò que troben al seu camí. Les planures més meridionals però, resten
cobertes per llots d’argiles roges i
sorres groguenques, travessades
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Cargol Pirazus. Sp. Vall d’Àger. 55 milions d’anys.

per rius i pantans on hi viuen multitud d’ocells, tortugues, caimans i
mamífers els quals han deixat les
seves despulles. A poc a poc, des
de llavors, les terres ilerdenques
aniran adquirint la seva actual fesomia fins a l’arribada de l’Home, no
més enllà d’uns 300.000 anys.
Sembla un conte fantàstic, però
no ho és. Quan sigueu asseguts so-

bre un roquissar qualsevol de les
nostres muntanyes, observeu amb
silenci el meravellós espectacle de
la terra. És la història increïble de
casa nostra.
Antoni Lacasa Ruiz,
Conseller de l’I.E.I.
Secció de Geo-Paleontologia.

La nostra gent
ÀNGEL GALOBART LORENTE
16/10/1961
Llicenciat en Ciències Biològiques
per la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Doctor en Ciències Geològiques
per la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Cap del Grup de Recerca del Mesozoic, Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont
Director del Museu de la Conca Dellà i Dinosfera
P: Que et va impulsar a cursar
els estudis de Paleontologia?
R: De fet jo vaig estudiar Biologia, ja que sóc de la generació que
va créixer amb els documentals del
Félix Rodríguez de la Fuente, així
que la meva motivació era estudiar
els animals actuals. Per això durant
la carrera vaig fer cursos d’especialització per conèixer i identificar
els mamífers. Fins i tot vaig fer un
curs d’estudi de balenes i taurons
que feia el Zoològic de Barcelona
els anys 80. Ja durant la carrera vaig
estudiar l’alimentació dels mussols
que tenen per costum retornar les
parts dures dels animals que es
mengen en unes boles que es diuen
“egagròpiles”. Jo em dedicava a
desfer-les, identificar els ossets dels
petits mamífers i ocells que s’havien
menjat i fer l’estudi de quina era la
seva alimentació. El coneixement
dels ossos dels animals va fer que
des de l’Institut de Paleontologia
de Sabadell l’any 1985 em fessin un
petit contracte per identificar els
ossos dels animals d’un jaciment arqueològic i va coincidir que va ser
just abans de l’estiu, l’època en què
se solen fer les excavacions. El que
era el director de l’Institut, el Dr. Josep Gibert, em va convidar a anar a
les excavacions de Venta Micena, a
Orce (Granada) i m’hi vaig quedar
ben enganxat. Vaig repetir en aquest
jaciment durant 17 estius seguits.
Per resumir, com diu el meu fill, sóc
un biòleg frustrat, ja que en comptes d’estudiar animals vius estudio
animals que es varen morir fa molts
anys, però per a mi és una feina
apassionant.

per altra banda te n’adones de la
complicació que pot tenir treure
aquests fòssils sencers i se’t barreja la sensació emocionant del descobriment amb la preocupació de
com traurem els fòssils.

P: Quin va ser el primer descobriment que vas fer i com et
vas sentir?
R: Es fa difícil recordar quin va
ser el primer descobriment, ja que
al principi anaves molt amb compte i també et controlaven molt el
que feies, així que normalment els
primers fòssils eren petits i sense
massa importància, tot i que per
a mi eren excepcionals. Sí que recordo una de les primeres i més
espectaculars troballes que vam
fer l’any 1986 a un jaciment prop
de Banyoles: un esquelet d’elefant
que va viure a Catalunya fa més
d’un milió d’anys. Quan fas aquests
tipus de troballes són realment impressionants perquè a mesura que
vas treien la terra vas veient com
els ossos està sencers i sembla
que no s’hagin d’acabar mai, però

P: On estàs treballant ara?
R: Estic a l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, a Sabadell, on dirigeixo un grup de recerca del mesozoic, que és l’època
en què varen viure els dinosaures.
De fet tota la meva carrera professional l’he fet allà. Vaig començar
com a becari l’any 1985 compaginant la paleontologia amb altres
feines i l’any 1991 vaig aconseguir
una plaça com a tècnic de suport
de les excavacions. De mentre vaig
fer la tesi doctoral i l’any 2001 vaig
guanyar una plaça de conservador
al mateix institut i la meva feina era
ordenar i documentar els fòssils
que hi ha al centre. L’any 2007 l’Institut va passar de la Diputació de
Barcelona a la Generalitat de Catalunya i vaig passar a dedicar-me
exclusivament a la recerca.
Des de l’any 2015 sóc el director
del Museu de la Conca Dellà d’Isona i de Dinosfera, a Coll de Nargó.
P: Suposo que aquesta pregunta te l`han fet molta gent, però
tot el que s’explica d’aquests
animals es cert?

Excavació de l’Espinau (Noguera).

Núm. 10 - Primer trimestre 2018

•

43

vors i des d’allà fem visites guiades
als jaciments. A Dinosfera, a Coll
de Nargó hi ha un nou museu que
explica tot el que sabem sobre la
reproducció dels dinosaures a partir dels jaciments d’ous de dinosaures que hi ha a la zona i que són
els més importants d’Europa. Com
deia abans, si tot va bé, a principis
de l’any 2019 s’inaugurarà una exposició sobre els fòssils de les pedreres de Meià a Vilanova. La idea
és que els fòssils d’aquests jaciments d’Isona, Tremp, Coll de Nargó o Vilanova de Meià es quedin
allà on s’han trobat i pugui venir
gent de tota Catalunya a visitar-los.

Filmació rodatge documental.

R: Jo t’hauria de dir que és totalment cert... però la veritat és que la
paleontologia és una disciplina que
va avançant a partir dels nous descobriments que es fan però, si prenen com a exemple els dinosaures,
puc dir que el que podem veure als
documentals i als llibres s’assemblaria molt a la realitat: la forma,
la mida, la manera de caminar, de
què s’alimentaven... tot això ho tenim per la mà. En tot cas encara hi
ha coses com saber si eren animals
de sang calenta o freda o, fins i tot,
de quin color era que encara no podem dir amb seguretat.
P: Tu tens una casa a Tòrrec
on puges força sovint, com veus
Tòrrec?
R: Si que pujo força sovint a
Tòrrec, ja que amb la feina a Isona i Coll de Nargó m’estic dos o
tres dies laborables treballant per
la Noguera, el Pallars Jussà i l’Alt
Urgell i Tòrrec em serveix com a
base per anar a la feina, però alhora també és un lloc on viure. A mi
ja em va agradar quan vaig venir,
una mica de casualitat, fa uns 15
anys, però com més temps hi passo
més bé m›hi sento. Trobo a faltar
que no hi hagi una política de conservació del territori, que des de la
generalitat no s’aposti en inversió
perquè puguin sobreviure aquestes
localitats tan petites. El gruix de
les inversions i serveis van a les
grans ciutats i centres urbans i no
es facilita la vida a les zones rurals
i si això no canvia, amb el temps,
molts d’aquests pobles podrien
acabar de desaparèixer. Potser
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per això el projecte de divulgació
dels fòssils que estem tirant endavant i que es diu “Dinosaures dels
Pirineus” aposta per fer petits museus als territoris i espero que això
ajudi a fer que es mantinguin vius.
P: En aquets moments on esteu treballant?
R: Afortunadament, molta de la
feina de recerca la podem fer sobre
els fòssils que trobem al voltant de
Tòrrec. De fet treballem als jaciments que es troben al prop d’Isona
i de Tremp, també al sud del Montsec i a prop de Coll de Nargó. De
cara a aquest any volem reprendre
les excavacions a les pedreres del
Montsec que tenen uns fòssils excepcionals i molt poc coneguts. De
fet, juntament amb la Diputació de
Lleida i l’Institut d’Estudis Ilerdencs
estem preparant una exposició que
anirà al Centre d’Interpretació del
Montsec, a Vilanova de Meià, i que
permetrà, finalment, poder gaudir
dels fòssils que s’han extret durant
molts anys del Montsec.
De cara a aquest any tenim prevista una campanya d’excavació
amb uns companys d’Edimburg
a Escòcia i també estem mirant
d’anar a excavar a un dels grans
jaciments de dinosaures que hi ha
als Estats Units.
P: Ens pots explicar on hi ha
museus prop perquè tothom pugui anar-hi?
R: Si voleu veure fòssils de dinosaures,només heu d’anar al Museu
de la Conca Dellà a Isona, on hi ha
els ossos dels dinosaures herbí-

P: Podries dir-nos alguna de les
ultimes troballes que heu fet?
R: Potser la darrera troballa més
rellevant ha sigut els ossos d’un
dinosaure que feia més de 15 metres de longitud. Perquè us en feu
una idea el coll, que el vam treure
d’una sola peça, feia cinc metres
de longitud. Per treure’l vam haver
de fer un gran bloc protegit per una
estructura metàl·lica i de poliuretà
que pesava més de 4 tones.
Durant tres estius l’hem estat
netejant de cara al públic en un
magatzem d’Isona i quan estigui
restaurat, juntament amb els altres
ossos de l’esquelet, serà l’estrella
del Museu d’Isona. La història del
descobriment d’aquest esquelet va
ser l’argument d’un recent documental emès al programa “Sense
ficció” de TV3 i que portava per
nom “L’últim gegant d’Europa”.
P: Explica un cas curiós a la
teva feina?
R: Algunes vegades hem anat a
fer tomografies d’algun fòssil, amb
uns aparells que et permeten veure
l’interior de la pedra sense haver-la
d’obrir, i en els controls de seguretat de l’aeroport sempre ens trobem
amb situacions curioses. Una vegada a París jo portava un ou de dinosaure de Coll de Nargó i el guarda
de seguretat no es podia creure que
es poguessin trobar ous de dinosaure i em va tenir allà parat fent-me un
munt de preguntes sobre els fòssils
i els dinosaures, de forma que vam
provocar una cua impressionant
amb un munt de persones emprenyades per por de perdre l’avió.

R: Estem tots molt contents, ja
fa més de 10 anys que a Tòrrec i
ens hi sentim molt integrats. Com
he dit abans, jo hi passo molts dies
durant tot l’any i amb la família
venim principalment els caps de
setmana i les vacances. El que més
apreciem és aquest sentit de colla
que es viu amb tots els Torregalls
i que permet fer activitats (sopars,
excursions) de vegades amb mig
poble. Suposo que també ve donat
pel petit que és el poble, però trobo
que hi ha un sentit de la solidaritat
entre veïns que en els pobles més
grans ja s’ha perdut i que és difícil
de trobar en una gran ciutat.

Visita guiada a la gent de Tòrrec.

P: Animaries a la gent que els
agrada aquest món a que tirin
endavant?
R: Per norma general els nois
i noies que es volen dedicar a la
paleontologia o arqueologia tenen
una afició ben forta des de ben joves i això ja és un punt a favor seu,
però la veritat és que jo animaria
que tothom que tingui un somni el
provi de complir. No hi ha camins
fàcils a la vida, però si et dediques
a una feina que t’agrada i hi poses
passió segur que gaudiràs amb el
treball.
P: Quins consells els donaries?
R: És difícil donar consells però

heu de pensar que per arribar a
especialitzar-se en un món com el
dels dinosaures, o en els fòssils en
general, primer s›han de fer uns
estudis més generals (Biologia,
Ciències Ambientals o Geologia),
en el que tocaran molts temes diversos. Paciència, s›ha d›anar agafant els coneixements i a mesura
que els estudis avancen un ja es va
introduint en les matèries que més
agraden. Això és una cursa de llarg
recorregut i s’ha de tenir clar quins
objectius es volen assolir.
P: M’agradaria que hem diguessis com et trobes al poble.
Com es troba la teva família amb
la gent del poble?

P: I per últim un desig per als
anys que venen.
R: Un no, tres si em permets.
Per començar espero que puguem
construir un nou país al nostre
gust. Que des de la Catalunya metropolitana se n’adonin que també existeix una Catalunya rural i,
aprofitant, que trobem un nou gran
esquelet de dinosaure sencer.

Després d’haver-lo entrevistat,
vull donar-li les gràcies, pel temps
que m’ha dedicat, per poder donar-lo a conèixer una mica més a
través de la revista. Ja que a Tòrrec, els tenim com a uns Torregalls
més. Moltes gràcies.

Text: Teresa Bonillo Gòmez

Vine!

renovem l’exposició...
Prefabricats Lleida
ceràmiques · banys · materials de construcció
Ctra. d’Agramunt, Km. 0,5 · Tel. 973 400 179 · Fax 973 400 123 · Artesa de Segre (LLEIDA)
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Entreteniments
Per Iolanda Masanés

Sopa de lletres
Cerqueu algunes de les fonts del municipi de
Vilanova de Meià:
Edra, Sarguera, Figuera, Blanca, Fontanella,
Laupont, Tosquelles, Manel, Costes, Ampolla,
Freda, Reguer, Teulera.

Mots encreuats
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Intel·ligència de l’espècie humana.
Amo d’una cosa. Terme de cortesia.
Grup de persones. Persones
Guarisme d’una o més xifres.
Aula, tipus.
Sobirà d’un regne.
Població petita. Població.
Algú per confiar. Que té amistat.
Quan el necessitem, el tenim al costat.
9. Líquid, generalment de color vermell,
que circula per les artèries i venes del
cos dels animals.
10. La testa.
11. Temps que va passar. Abans de l’ara.
12. Lloc.
13. Entesa, capacitat intel·lectual. Psique
o intel·lecte.
14. Succés, esdeveniment.
15. Mama. Femella respecte del seu fill
o fills.
16. Torrent constant d’aigua.
17. Substància material.
18. Àrea, pla despoblat.
19. Agradable de veure. Bell, valent, premiat de certa proporció i bellesa.
20. Òrgan de la vista en l’home i en els
animals. Globus ocular. Òrgan animal
la funció és captar els estímuls lluminosos.
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QUI SÓN?

En aquest número de la revista
ens hem atrevit amb dues imatges
per tal que reconegueu companys,
amics, familiars dels anys 1950 i
1960. A veure qui coneixeu.
Imatge 1. Grup de caramelles de
l’any 1957. Foto cedida per Alfons
March.
Imatge 2. Aquestes persones de
Vilanova varen ser fotografiades
a l’eixida del Sindicat, a la segona
dècada dels anys 60 (S. XX). Foto
cedida per Ramon Bernaus.
Envieu la vostra resposta al mail
de la revista: lopasnou@gmail.com
Solució i nom de les persones que
han participat en la recerca al pròxim número de la revista.

Solució del número anterior
Els nois que estan a la Plaça Major de Vilanova de Meià
són: d’esquerra a dreta de la imatge, Joaquim Oromí (Ca
l’Oromí), (?), (?), Àngel Caubet (Cal Marxant), Joan París
(Cal Guerra), Joan Brunet (Cal Savi) i la nena, Núria Marcó (Cal Marcó).
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L’Almanac del Montsec de Meià
MAIG: Mes de 31 dies, cinquè del nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 06h 49 m i es pon a les 20h
49 m.
El dia 31 el sol surt a les 06 h 21 m i es pon a les 21 h
18 m.
El dia 21 el sol entra a la constel·lació de GÈMINIS.
Fases de la lluna i el temps (segons el Calendari
dels Pagesos):
Quart minvant el dia 8 a 04 h 09. Nuvolades.
Lluna nova el dia 15 a 13 h 48 m. Augment de la temperatura
Quart creixent el dia 22 a 05h 49 m. Pluges disperses
Lluna plena el dia 29 a les 16 h 20 m. Bon temps.
DATES ASSENYALADES I COSTUMARI:
L’aigua de maig. Segons la tradició, l’aigua de maig
té virtuts remeieres, sobretot la que s’enclota o embassa a les cavitats naturals que ofereixen els megàlits
(dòlmens) i també a les cadolles. Durant aquest mes la
gent recollia aigua de pedra i en bevia i se’n rentava els
òrgans adolorits. De diversos megàlits hom creia també
que fregant-s’hi guarien el reuma; les persones que en
patien passaven les parts adolorides per les prominències de les pedres de virtut abans de sortir el sol, quan
encara eren ben molles de rosada.
Les pedres del llamp. Pel maig les destrals de pedra
polida, qualificades popularment de pedres del llamp
degut a la creença que les llança el llamp en caure, tenen també virtuts especials de caràcter mèdic. Hom les
bull amb aigua de font, de pou o de pluja, però obligadament de maig, la qual cobra la gràcia de guarir el mal de
queixal a qui en glopeja i el dolor al qui s’hi renta; també
se’n duu les berrugues del qui se les hi mulla.
Els casaments de maig. A l’antiga Roma, mare de
la nostra cultura, el mes de maig estava dedicat al les
lares i lemúries, que eren divinitats i esperits dels avantpassats; per aquest efecte hom considerava aquest
mes com a infaust i era tingut de mal averany casar-se
durant el seu curs. Encara el nostre refranyer recorda
aquestes creences:
De bodes del maig
fruit no en vindrà.
El maig comença amb una creu,
i qui s’hi casa en té dues.
Avui les parelles es coneixen als pubs o a les discoteques, antigament eren els múltiples aplecs que es
celebren durant el mes de maig llocs de coneixença
del jovent de contrades diferents. Alguns aplecs havien constituït veritables fires de donzelles. Abundava la
creença que la xicota que hi anava trobava casador i es
maridava abans d’un any.
Pels aplecs i per les fires
es compren els hereus i les pubilles.
Dia 1: Festa del Treball.
Dia 3: Invenció de la Santa Creu. Una part del ritual que avui es fa al Puig de Meià el dia de Santes Creus
(3 de maig), l’any 1641 encara es celebrava a la capella
de la Santa Creu del Cogulló. En una època que desconeixem, potser quan van convertir Sant Cristòfol de
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Meià en santuari dedicat a la Mare de Déu, es va passar
tot plegat a l’altra muntanya, bastant més accessible i
on antigament hi havia hagut el poble primitiu de Meià:
“Altra capella construïda en lo terme de dita vila en
lo cap de la muntanya que és diu de Santa Creu vers
sol ixent (al cim del Cogulló), a on se munta professo
quiscun any lo dia de Santa Creu de maig i allí se diu
missa cantada i dita la missa se fa allí la benedicció
del terme segons la forma del ritual del Priorat i feta
la benedicció del terme se fa una caritat a gasto de
la vila de Vilanova de Meià i se dona a tots los que
munten a dita capella així homens com dones, xics
i grans, així als naturals i habitants en dita vila o
també als estrangers a tot vinent assentats tres per
rencs, los homens a una part i les dones a altra, fed-ne
a cada u una coca de algunes dotze onces de pes i una
tallada de formatge i beure tant quant volen (...)”
Dia 15: Sant Isidre. La pagesia catalana havia tingut
diversos patrons segons la contrada: sant Galderic, pagès rossellonès; sant Medir, pagès vallesà; sant Faust,
del pla de Lleida, i els sants reis armenis Abdó i Senent,
aquests últims els més invocats i venerats per la nostra
pagesia. A la primeria del segle XVII, i coincidint amb la
canonització de sant Isidre, la pagesia catalana adoptà
el sant madrileny com a patró. Curiosament a la resta
de la península aquest sant és quasi bé desconegut pels
camperols.
Efemèrides de la repressió
Com que en aquests moments ens toca viure una
època molt delicada pel que fa a la repressió política a
Catalunya per part de l’estat espanyol, que després de
40 anys semblava que s’havia democratitzat una mica,
però és evident que no és així. Fa molta angúnia veure com els intel·lectuals i els progres espanyols, però
també alguns de catalans, poden defensar causes de
qualsevol poble o cultura del món i organitzar manifestacions i festes al seu favor i s’obliden voluntàriament
de la causa catalana i de la repressió antidemocràtica,
injusta i fora de qualsevol estàndard occidental que estem patint per part de l’Espanya oficial. Sembla que ens
trobem a Turquia, a Rússia o a l’Espanya de la democràcia orgànica tardofranquista. Continuem fent una mica
de memòria històrica de l’eterna repressió i imposició
que mai afluixa. En aquest cas tocava als mestres fa més
d’un segle; confiem que posin seny i que no hi tornin.
Llei que obligava tots el mestres a ensenyar la
doctrina cristiana i totes les matèries en castellà
(12-11-1902).
La persecució de la llengua catalana i l’obligatorietat
d’aprendre el castellà al nostre país, comença amb la
Nova Planta de Felip V, però s’accentua amb els governs
liberals i centralistes del segle XIX i principis del segle
XX. Ja amb la Ley de Instrución Pública del 1857, es
va obligar que tot l’ensenyament només fos en llengua
castellana, però encara restava un petit reducte on els
mestres podien utilitzar el català: era l’ensenyament de
la Religió. Aquesta matèria es podia estudiar amb els
catecismes que aprovaven els bisbes de les respectives
diòcesis, i a Catalunya molts dels bisbats utilitzaven els

catecismes en llengua catalana, ja que la major part de
la gent només parlava el català.
El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes,
Álvaro de Figueroa, comte de Romanones, en l’informe
previ que presenta al rei, Alfons XIII, justificant la necessitat d’aquesta llei diu: “Señor: Un hecho anómalo (...),
disfrazándose con la santa apariencia de la tradición
y de las costumbres ha llegado a notícia del Ministro que suscribe (...) a cerca de la situación anómala
a la instrucción primária en las Escuelas visitadas
por aquellos funcionarios (inspectors) en alguna región de nuestra Patria, donde se dan enseñanzas, tan
importantes como la Religión, en lengua distinta la
castellano.(...) Fuera también vana ilusión creer que
la enseñanza de la doctrina en una lengua distinta
que al castellano no habria de redundar forzosamente
en lamentable desconocimiento del idioma nacional
con grave daño a los altos intereses de la Patria (...)”.
Per aquestes raons o moltes altres apareix el Real De-

creto de 21 de novembre de 1902, on es fa obligatori
l’ensenyament del Catecisme en castellà i és en l’article
2n., que reproduïm, on queda més explicitat aquest nacionalisme castellà del tot vigent en l’actualitat: “ Art.
2º. Los Maestros y Maestras de instrucción primaria
que enseñen a sus discípulos la doctrina cristiana ú
otra cualquier materia en un idioma o dialecto que
no sea la lengua castellana, serán castigados por primera vez con amonestación por parte del Inspector
provincial de primera enseñanza, quien dará cuenta
del hecho al Ministerio del ramo; y si reincidiesen,
después de haber sufrido una amonestación, serán
separados del Magisterio oficial, perdiendo cuantos
derechos les reconoce la ley”.
Bibliografia: Ferrer i Gironès, F. La persecució política de la llengua catalana.
Ramon Bernaus i Santacreu

CLIMATOLOGIA DESEMBRE, GENER I FEBRER - VILANOVA DE MEIÀ
DESEMBRE
Temperatura mitjana:
2,4º C
Mitjana de les T màximes:
7,8º C
Mitjana de les T mínimes:
-2,0º C
T màxima absoluta:
13,4 C
T mínima absoluta:
-7,3º C
Precipitació total:
22,8 mm
Precipitació màxima en 24 h:
9 mm
Velocitat mitjana del vent:
1,2 m /s
Direcció dominant del vent:
NE
Ratxa màxima absoluta:
18,2 m/s
Humitat relativa mitjana:
63%
Pressió atmosfèrica mitjana:
951,2 hPa
Dies de pluja:
8
Dies: 10, 11, 14, 15, 18, 26, 27 i 29
FEBRER
Temperatura mitjana:
Mitjana de les T màximes:
Mitjana de les T mínimes:
T màxima absoluta:
T mínima absoluta:
Precipitació total:

Dia: 30
Dia: 3
Dia: 11

Dia: 2

3,4º C
9,2º C
-1,6º C
17,6º C Dia: 20
-8,1º C Dia: 13
158,8mm

GENER
Temperatura mitjana:
5,5º C
Mitjana de les T màximes:
11,6º C
Mitjana de les T mínimes:
0,9º C
T màxima absoluta:
20,6º C
T mínima absoluta:
-3,8º C
Precipitació total:
45,7mm
Precipitació màxima en 24 h:
19,5mm
Velocitat mitjana del vent:
1,4 m/s
Direcció dominant del vent:
NE
Ratxa màxima absoluta:
14,7 m/s
Humitat relativa mitjana:
82%
Pressió atmosfèrica mitjana:
950,4 hPa
Dies de pluja:
7
Dies: 1, 6, 7, 10, 14, 25 i 26

Dia: 21
Dia: 12
Dia: 7

Dia: 26

Precipitació màxima en 24 h:
58,6mm Dia: 28
Velocitat mitjana del vent:
1,7 m/s
Direcció dominant del vent:
NE
Ratxa màxima absoluta:
18,7 m/s Dia: 10
Humitat relativa mitjana:
72%
Pressió atmosfèrica mitjana:
942,6 hPa
Dies de pluja:
8
Dia: 1, 4, 5, 6, 12, 16, 27 i 28

DEMOGRAFIA MUNICIPI DE VILANOVA DE MEIÀ
DESEMBRE, mes sense registres

FEBRER

GENER

MATRIMONI a Vilanova de
Meià, dia 24: Xavier Perelló
Babot (veí de Balaguer) i Maria del Mar Eroles Novau (veïna de Santa Maria de Meià)

DEFUNCIÓ a Vilanova
de Meià, dia 12: Lorenzo Jaime Mercader (90
anys), natural d’Albero
Alto (Osca)

NAIXEMENT a Santa
Maria de Meià, dia 2:
Eric Novau Gracia, fill
d’Albert i de Cristina
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Noves tecnologies
EL COTXE ELÈCTRIC (2a PART)

E

n aquesta 2a part de l’article
sobre el cotxe elèctric, el protagonisme se l’enduu la bateria.
És la part més important del cotxe elèctric, ja que és la que permet
gaudir d’una autonomia més o
menys llarga, en funció de la potència que tingui.
La preocupació actual pel que fa
als cotxes elèctrics és l’autonomia.
Tots els fabricants treballen per
allargar-la: l’objectiu és passar dels
150-200 km actuals als 400 km i fins
als 500 km d’autonomia. Algunes
marques (Tesla, GM, etc.) ho aconsegueixen augmentant la potència
de les bateries: si amb 30 kw no s’hi
arriba, construeixen bateries de 50 o
100 kw, com fa el gegant Tesla.
Es poden classificar les bateries
en tres grans grups:
1. Bateria de plom: és molt robusta, però també és molt pesada
i té pocs cicles de càrrega i descàrrega, cosa que dificulta saber la
capacitat que té en cada moment
del cicle.
2. Bateria de níquel-cadmi: també és molt robusta, però molt
menys pesada que la bateria de
plom i amb una gran capacitat de
descàrrega. Té l’inconvenient de
l’efecte memòria, que fa que s’hagi
de descarregar, i també existeix la
dificultat de saber la càrrega que hi
queda.
3. Bateria d’ions de liti: és la més
utilitzada en els cotxes elèctrics.
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No és nova, sinó que ja fa anys
que és al mercat: la trobem als
mòbils, les llanternes, els drons i
en tota classe d’estris que necessiten una bateria. Les bateries de
liti són molt perilloses: per poca
càrrega, per excés de càrrega, per

Cada fabricant es decanta per
una determinada forma i disseny
de la bateria. Per exemple, Nissan fa servir una sèrie de plaques
planes de material d’ions de liti,
tal com es pot veure a la fotografia. Darrerament, la casa Nissan

Bateria de liti del Nissan Leaf. Pesa 300Kg.

creuament, per cops... tot això pot
provocar que explotin, i la portem
tots al mòbil... Per sort, incorporen
un sistema de protecció, anomenat BMS (Battery Management
System), que talla la corrent de
recàrrega quan arriba al seu nivell
màxim de càrrega i també talla la
corrent quan arriba al seu nivell
mínim. També funciona així en els
mòbils: quan estan carregats es
desconnecten, encara que els deixem connectats a la corrent.

ha afirmat que es podrà canviar la
bateria usada per una de nova a
un preu d’uns 6000 €, amb un descompte de 1000 €, encara que sembla que tot encara està per determinar exactament. La bateria del
Nissan Leaf pesa uns 300 kg, just la
meitat del que pesaria una bateria
de plom de 30 kw, que arribaria als
600 kg.

Text: Alfons March Cases

PARC RECREATIU
VILANOVA DE MEIÀ
Piscina
Pista poliesportiva
Bar
C/ Piscines, s/n - Vilanova de Meià - Tel. 973 41 51 99

Ser veis Agraris

Cal Riera
Tel. 973 46 06 80
Mòbil 607 380 130
PONTS (Lleida)

S.L.

TRANSPORTS i
MOVIMENTS DE TERRA

“Cal Riera”

Servei de gasolinera, bàscula,
rentador de cotxes i camions
C/ Ponent xamfrà Xaloc POLÍGON INDUSTRIAL
Ara també ens podeu trobar a

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

607 71 38 32 08243 Manresa
Dr. Fleming, 15 - Tel./Fax 973 461 060 - Mòbil 607 38 01 30
25740 PONTS (Lleida)
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Cuina i remeis de la padrina
PANADONS D’ESPINACS
Els panadons són un típic plat
del temps de Quaresma. També ho
són de les terres de Lleida, tot i que
no vol dir que no se’n trobin per tot
el territori amb altres ingredients.
Ingredients per a 8 / 10 panadons
• 1 kg d’espinacs
• 100 g de panses
• 50 g de pinyons
• all
• oli d’oliva
Per a la pasta:
• 1/2 kg de farina
• 200ml d’aigua
• 15 g de llevat
• un pessic de sal
Si no teniu ganes de fer la pasta,
es pot comprar feta. (pasta per fer
empanades de “la Cocinera”)
Preparació:
Per començar, renteu bé els espinacs i escorreu-los fins que treguin
tota la seva aigua. Passeu-los una
mica per la paella i veureu com redueixen en volum.
Per fer la massa, poseu la farina,
la sal, l’aigua i el llevat en un bol
bastant gran i aneu remenant fins

que vegeu que la massa ja no s’enganxa ni a les parets del bol ni a
les mans.
Un cop tingueu la massa feta,
talleu-la a trossos, emboliqueu-la
amb un drap i deixeu-la reposar,
més o menys durant una hora.
Quan hagi transcorregut el
temps, estireu la massa amb un
corró untat amb oli o farina (depèn de vosaltres), poseu-hi els espinacs amb les panses, els pinyons

i l’all tallat a trossets a dins i tanqueu la massa com si fos una “empanadilla”.
Finalment, poseu els panadons
al forn en una safata untada amb
oli durant 15 minuts a 250 graus.
Quan ja estiguin fets, ja els podeu
servir.
Bon profit!
Text i foto: Joana Bernaus i
Clavera

Anuncieu-vos-hi!
Interessats envieu les vostres dades a
lopasnou@gmail.com
i contactarem el més aviat
possible amb vosaltres

52

•

LO PAS NOU

QUE MENGEM?
LA MANDARINA
Les mandarines són fruites d’hivern, però a causa del seu efecte
refrescant no convé abusar-ne, sobretot si som persones amb signes
de fred (fredoliques, amb fred a les
mans, amb la llengua blanquinosa,
i amb tendència a tenir diarrees) o
estem refredats. En canvi, tothom
es pot beneficiar dels efectes relaxants i escalfadors d’infusionar-ne
la pell seca.
La vitamina C, per exemple, intervé en múltiples reaccions metabòliques, actua com a antioxidant i ajuda a absorbir el ferro de
la dieta.
La pell dels cítrics, la que normalment llencem a les escombraries, és molt valuosa. És relaxant
i calmant, rica en antioxidants flavonoides, protegeix la salut de les
arteries, enforteixen i rejoveneixen els teixits de l’organisme, milloren la resistència i la permeabilitat dels vasos sanguinis, i alguns

poden actuar com a antimitòtics,
antiinflamatoris i protectors del
fetge.
En la medicina tradicional
xinesa, la pell de la mandarina
s’utilitza per eliminar la humitat
quan la persona presenta símptomes de fred, per exemple en
casos de edema o inflor de peus,
turmells i cames. També ajuda a
expulsar la sorreta dels ronyons.
No s’ha de barrejar la ingesta de
fruites àcides i dolces, no es paeixen bé.

També hem de tenir en compte
menjar les mandarines entre hores i no com a postres, el millor
moment per menjar fruita és a mig
matí o a mitja tarda.

EL SINDICAT

Proveu de fer infusions de pell
de mandarina seca.
Teresa Bonillo Gòmez

ORACIÓ PER AL MAL
D’ORELLA
(S’ha de fer amb un herba que es
diu “bucloses”)

“La virtut que Déu t’ha donada
no te l’ha dada tota sinó per la
cura del mal de coll i de la boca”,
s’ha de dir tres vegades i s’ha de
collir tres “bucloses” i cada vegada es llença una darrera teu i després 3 parenostres a la Santíssima
Trinitat, en acabar es posen una
damunt de l’altra.
Nativitat Sala Riudaubàs

BAR - RESTAURANT
CASAL MUNICIPAL

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

SINTO SALA
C/ Església, 32

. Construccions
. Rehabilitacions
. Reformes en general

25735 Vilanova de Meià
Tel. 636 889 942
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Imatges per recordar

Alumnes escola de Tòrrec. Foto cedida per Teresa Bonillo.

Botifarrada. Foto cedida per Teresa Bonillo.
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