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Editorial
stimats lectors i amics. Estem molt contents de
poder-vos fer arribar una vegada més la nostra revista, la segona d’aquest any i la onzena des de la Fira
de la Perdiu de 2015.
Entre les notícies del municipi hi trobareu una
de molt interessant sobre la concessió que ha fet la
UNESCO del Geoparc Conca de Tremp-Montsec; les
notícies de la bolcada del camió de porcs i de l’esllavissada a la carretera del Pas Nou, així com la presentació del llibre de l’Ivan Balagueró, la participació que
hem fet en el Primer congrés de patrimoni miner amb
l’excursió a la Pedrera i el dinar a l’ermita de Meià.
També trobareu la informació sobre la festa de Santes
Creus, la de Sant Isidre de Tòrrec i les excavacions de
l’estiu passat a Lluçars. Més endavant surten les activitats de l’Associació de dones, les de l’Associació de
la tercera edat i les de l’AMPA de l’escola. Publiquem
també un reportatge sobre “l’Electra de Gàrzola” i dos
reportatges sobre el passat i el present molt interessants. Valorem, i de quina manera, la col·laboració del

E

nostre convilatà, amic i extraordinari cuiner, Sergi de
Meià. L’entrevista la dediquem al Climent Durich que
ens parla, entre altres coses, d’aquell naufragi que va
patir quan feia la mili. Però, una de les informacions
més importants d’aquest número són els programes de
les festes majors d’estiu de tots els pobles del municipi. No tingueu mandra d’anar a cada poble per la seva
festa, us ho agrairan, això també ajuda a fer municipi. Per últim us volem donar les gràcies a tots aquells
que ja sou Amics de LO PAS NOU i us recordem que
celebrarem la Segona Trobada d’Amics amb un dinar
de germanor el dia 25 d’agost. No us perdeu la resta
seccions de la revista i animeu-vos a escriure, estem
molt contents de rebre els vostres escrits. Finalment,
volem donar les gràcies a tots els que us anuncieu, ja
que amb la vostra publicitat ajudeu a mantenir viva la
revista. Us desitgem a tots un bon estiu i que gaudiu
de la lectura.
El Consell de Redacció
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Notícies del municipi
EL GEOPARC MUNDIAL DE LA UNESCO
CONCA DE TREMP - MONTSEC
Els Geoparcs Mundials
de la UNESCO
Els Geoparcs Mundials de la
UNESCO són territoris que compten amb un ric patrimoni geològic
de rellevància internacional. Són
gestionats seguint un concepte
integrador de tots els patrimonis
i amb els eixos fonamentals de
protecció, educació i desenvolupament sostenible, sobretot
vehiculat a través del geoturisme.;
involucrant a les comunitats locals
en tot moment.
No són figures de protecció legal, com ho serien els Parcs Naturals, ni restringeixen les activitats
econòmiques.
Actualment i després de que 13
nous territoris hagin entrat a formar part de la xarxa de Geoparcs
Mundials de la UNESCO el passat
17 d’abril de 2018, al món hi ha un
total de 140 Geoparcs distribuïts
en 38 països diferents. A Espanya
n’hi ha 12, dels quals dos es troben
en territori català, el de Conca de
Tremp – Montsec i el de la Catalunya Central.
Els Geoparcs s’organitzen
en xarxes. A nivell global
hi ha la Xarxa de Geoparcs
Mundials; en un segon nivell
es troben les xarxes regionals com la Xarxa Europea
de Geoparcs i, finalment, les
xarxes estatals. Aquesta estructura facilita la cooperació entre diferents territoris
arreu del món i l’intercanvi
d’experiències d’excel·lència
que ajuden a millorar la gestió d’aquests territoris.
El Geoparc Conca
de Tremp–Montsec
L’àmbit geogràfic del Geoparc abasta un territori de
poc més de 2000km2 format
per tots els municipis del
Pallars Jussà; els municipis
d’Àger, Camarasa i Vilanova
4
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Mapa amb els 12 Geoparcs Mundials de la UNESCO espanyols que hi ha actualment. Aquest
nombre pot variar cada any en funció de la entrada o node noves candidatures.

de Meià a la Noguera; el de Baix
Pallars al Pallars Sobirà, i Coll de
Nargó a l’Alt Urgell.
Tots aquests municipis juntament amb els Consells Comarcals del Pallars Jussà i la Noguera constitueixen una associació
sense ànims de lucre que és l’òrgan de gestió del Geoparc, del
qual l’Ajuntament de Vilanova de
Meià n’és membre vocal i partici-

pa tant a les Assembles com a les
Juntes de l’Associació. Aquest organisme rep els inputs dels agents
clau del territori, organitzats en
grups de treball per diferents temàtiques, a través de la figura del
coordinador i el director científic
del Geoparc.
El Geoparc disposa de tres seus,
totes situades a Tremp: la seu científica al CST Pirineus del ICGC,
la seu administrativa situada
a l’Ajuntament de Tremp i
el Centre de Visitants, l’Epicentre, com a punt neuràlgic
d’informació turística i espai
de benvinguda als visitants.
El ric patrimoni geològic
Un dels requisits bàsics per
tal d’aconseguir el nomenament de Geoparc Mundial de
la UNESCO és el de disposar
d’un patrimoni geològic i paleontològic de rellevància internacional. En aquest sentit,
el territori Conca de Tremp
– Montsec és reconegut com
a laboratori natural a tot el
món ja que, en aquesta zona,
és possible obtenir un estudi
detallat de diferents àrees relacionades amb les ciències
de la terra. Per posar alguns
exemples:

Montsecosuchus depereti és una espècie de cocodril fòssil que s’ha preservat a las calcàries litogràfiques de Vilanova de Meià i que ens ajuda
a entendre els ambients cretàcies d’aquest territori fa uns 130 milions d’anys. Imatge: Ajuntament de Vilanova de Meià.

• Patrimoni paleontològic. En
destaquen les nombroses restes
fòssils (petjades, ous i óssos) dels
últims dinosaures que van viure a
Europa abans d’extingir-se. Alhora, hi ha altres singularitats com la
Pedrera de Meià i la Cabroa, amb
calcàries litogràfiques que preserven fòssils d’ambients cretàcics de
fa uns 130 milions d’anys.
• Patrimoni geològic. Es poden
observar les estructures de formació de serralades de col·lisió com
els Pirineus.
• Patrimoni miner. HI ha la primera gran central hidroelèctrica
de Catalunya, que va provocar una
forta transformació social a la Vall
Fosca. Així mateix, hi ha un passat
miner present a tot el territori.
• Patrimoni cultural. des de la
prehistòria, passant per l’època

Els Geoparcs Mundials
de la UNESCO exploren,
desenvolupen i celebren
els vincles entre aquest
patrimoni i tots els altres
aspectes del seu patrimoni natural i cultural. Reconnecten la societat humana amb la història del
nostre planeta a través
dels 4.600 milions d’anys
durant els que s’ha format cada un dels llocs de
la Terra i tots els éssers
vius que hi han viscut.
dels romans i l’edat mitjana, el
modernisme i fins a l’actualitat, incloent les festes i tradicions de la
zona com les falles i els raiers. La

gastronomia amb productes i varietats locals, com l’ovella Xisqueta, són altres reclams culturals. A
més, es conserva un cel fosc d’una
qualitat excepcional, reconegut
com destinació turística i reserva
Starlight.
Aquest patrimoni és interpretat
a través de la complerta xarxa de
museus i equipaments on es divulga i s’interpreta tot aquest patrimoni.
Què aporta ser Geoparc?
Entrar a formar part de la Xarxa de Geoparcs Mundials de la
UNESCO és una gran oportunitat perquè suposa un reconeixement a nivell internacional i
ajudar a consolidar la geologia
com a motor per al desenvo-

Els congostos com lo Pas Nou són un dels trets característics d’aquest territori. I no només les Geoparc són geologia. El patrimoni cultural
també hi juga un paper clau, com és el cas del dolmen de Cogulló, llegat dels nostres avantpassats de la prehistòrica. Imatges de Jordi Peró.
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Porta d’entrada al port de Comiols amb senyalització que dóna la benvinguda als visitants a
un territori amb característiques especials. Imatge: Núria Verdeny.

lupament sostenible del nostre
territori.
Aquest reconeixement reforça,
d’una banda, el sentiment de pertinença i d’orgull cap al territori

per part dels seus habitants que
ajudarà a preservar el patrimoni i
alhora a trobar noves oportunitats
per quedar-se a la zona. D’altra
banda, servirà per atraure l’atenció

BOLCA UN CAMIÓ AMB 220 PORCS

E

l dia 12 de març, un camió carregat amb 220 porcs va bolcar
a primera hora del matí en un camí
pròxim a la carretera LP-9132, concretament prop de les granges del
Sitó.
Els fets es van produir poc després de les nou del matí, quan un
tràiler va bolcar la seva càrrega
d’animals dins el barranc de Comadugla. Probablement aquest incident va ser a causa de les pluges
i les nevades de les últimes setmanes que van provocar que el terreny
cedís amb el pes del camió.
Fins l’indret assenyalat es van
desplaçar bombers i efectius del
grup veterinari, ja que tot apuntava
que els animals que es van quedar
atrapats dins la caixa del vehicle,
havien mort o bé si eren vius, haurien de ser sacrificats. Per altra
banda, el conductor va sortir il·lès
de l’accident.
Text i fotos: Francesc Cardona
Fonoll
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de nous visitants interessats en
descobrir aquest territori, que valorin i respectin la cultura locals,
que consumeixin productes locals
i que arribin al territori, no només
en pics puntuals sinó al llarg de tot
l’any.
Alhora, cal dir que els Geoparcs
són distintiu de la UNESCO
d’elevada qualitat, que per a
mantenir-la requereix re-avaluacions quadriennals per revisar
les actuacions dutes terme pel territori i que es preservin els valors
dels Geoparcs. Aquest fet de gran
compromís incentiva al territori a
seguir treballant i avançant amb
sistema de desenvolupament sostenible en benefici de la població
local.
Text: Núria Verdeny
Fotos: Jordi Peró i Núria
Verdeny

UNA ESLLAVISSADA DE PEDRES TALLA LA CARRETERA DEL PAS NOU

Tot i l’ensurt no hi van haver mals majors.

Tasques per poder obrir al trànsit.

E

l passat dia 30 de maig, una esllavissada va tallar durant unes
24 hores en els dos sentits de la
marxa, la carretera L-913 que uneix
Vilanova de Meià i els pobles de
Mata -Solana, la Vall de Barcedana,
Llimiana, entre d’altres, tot travessant el Montsec per la collada de
l’Hostal Roig ( Pallars Jussà).
El despreniment de roques tingué
lloc a 2 kms de Vilanova de Meià,
passada la Font de l’Hedra, a pocs
metres de les ruïnes del taller de ferreria de la mina. Per sort, en aquell
moment no passava ningú i per tant,

La màquina esmicola la roca esllavissada.

Notícia diari Segre.

no es van haver de lamentar ferits.
Des de primers d’any, en aquesta
zona de Vilanova de Meià hi ha registrats més de 750 litres d’aigua,
la qual cosa podria ser el motiu del
despreniment. Precisament a l’altra
banda del Montsec, el dia 16 d’abril,
també hi va haver un gran despreniment de roques a la LV-9124, al terme municipal de Castell de Mur, que
va causar la mort dels dos ocupants
del vehicle que en aquell moment
passava per allí, degut a que van
quedar sepultats sota les pedres.
Com anècdota volia comentar

que el senyor Josep Boixadós (el
Serra) m’ha explicat que quan van
construir la carretera del Pas Nou,
L-913, l’any 1917, en aquest mateix
indret del despreniment de Vilanova, una barrinada va tallar la cama
d’un obrer que malauradament va
morir dessagnat, era el Joan de Cal
Centenar dels Esvalsos i vivia a la
cantonada de les escales que van
cap a l’església, actualment hi ha
Cal Nusos o Figuera.
Text i fotos: Francesc Cardona
Fonoll

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

V

ilanova de Meià va celebrar
durant els dies 5 i 6 de maig la
tradicional Festa de Santes Creus.
Una festa on es recullen moltes famílies i amics per gaudir d’un bon
dia envoltats de natura i bones vistes de la Coma de Meià.
Com marca la tradició el dissabte
a la tarda, a la zona lúdico-esportiva, tingué lloc la 20ª Tirada Provincial de Bitlles, organitzada pel
Club de Bitlles Gàrzola i on diversos equips de diferents indrets dels
territori es van aplegar per dur a
terme el campionat. Tot seguit es
va fer l’ entrega de trofeus als classificats.
El diumenge, dia de l’aplec de
Santes Creus a l’Ermita del Puig
de Meià. La gent a primera hora ja
s’enfila cap amunt a l’ermita, a peu

o bé en cotxe, per poder arribar a
l’hora que comencen tots els actes
del dia: benedicció del terme i missa solemne, sardanes, tothom a dinar i a la tarda per acabar un dia esplèndid, ball a la plaça de l’ermita.

Que les tradicions no es perdin i
perdurin en la història i la cultura
dels nostres pobles!
Text i fotos: Iolanda Masanés

PUBLICACIÓ DEL LLIBRE DIA ZERO

F

er una introducció breu del
meu primer llibre resultarà
molt complicat, ja que, són molts
els factors que podria descriure i
anomenar-vos que em van dur a escriure’l.
Primer que tot, vull agrair a totes
aquelles persones que vau assistir a
la presentació i, a la vegada, a totes
aquelles que, amb mostra del vot
de confiança envers la meva persona, a la Neus i a totes aquelles
persones que formen part d’aquest
projecte, vau comprar el llibre.
El motiu del perquè de la història de la novel·la és fruit de tots
aquests anys que m’he sentit (i em
sento) lligat a la muntanya i a les
8
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Moment de la presentació del llibre a la Sala 1 d’octubre de l’Ajuntament de Vilanova de
Meià. Dia 30 de març de 2018.

persones amb les quals la comparteixo. Durant aquest temps, he
tingut el privilegi de conèixer persones entusiastes d’aquest món,
fer grans amistats i compartir moments inoblidables. També, però,
he compartit, viscut i he estat
conscient de moments durs que la
muntanya m’ha fet viure.
Per aquest motiu, desprès de
conèixer la meva dona (la Neus) i
viure alguna que altra aventura o
desventura (vista per la part negativa), vaig decidir plantejar-me el
lligam d’aquests dos mons tant importants per a mi, la meva parella
i la muntanya i que suposaria si el
primer desaparegués en l’altre o,
que és el mateix: que el segon fes
desaparèixer el primer.

Tot seguit, un mes desprès
d’aconseguir tenir la novel·la muntada (amb un principi, un final i
un fil conductor) vam sofrir un
desafortunat (per mirar de dir-ho
d’alguna forma alleujada) accident
en el qual vam perdre la Martina,
la filla de la meva dona i una nena
preciosa que ens feia viure la vida
amb un continu aprenentatge impressionant.
Gràcies a ella, la novel·la conté
un sentiment que es fa notori per
a totes aquelles persones que ens
coneixen i van viure de a prop la
seva pèrdua i les lesions passades
(i encara existents) en nosaltres
dos. Òbviament, no parlo de les
lesions a nivell psicològic per a
totes aquelles persones que l’esti-

màvem, ja que, podríem fer-ne un
altre llibre.
L’experiència d’aquest incident
tant traumàtic, el dol inabastable
de la seva mare i les llargues hores sense ella (degut a la distància
que ens separava o per la forta medicació que li feien prendre) em
van dur a recuperar l’escriptura i
evocar en ella tots els meus sentiments.
La màgia de la novel·la és de la
Martina i, se’ns dubte, l’agraïment
més gran per part meva del fet
que aquest projecte hagi finalitza’t
d’aquesta forma tan, inesperadament, bona, també!
Ivan Balagueró Masanés

Comentari sobre el llibre DIA ZERO
Fitxa de lectura:
Balagueró Masanés, Ivan
DIA ZERO
Edita Arts gràfiques Bobalà, S.L.
Lleida, 2018
Pàgines, 205
Resum
Novel·la que narra la història
d’una jove parella molt aficionats
als esports de muntanya, en què a
la meitat de la narració pateixen
un greu accident amb fatals conseqüències. Aquí comença un “llibre
nou” (Dia 0) per aquell que sobreviu, en què les vivències personals,
l’afany de recuperació i les reflexions sobre el sentit de la vida, acaben donant una nova dimensió a la
narració.
Comentari
L’Ivan Balagueró, jove, però gran
escriptor, ens ofereix una narració
en què ens fa gaudir de la seva passió pels esports de muntanya, però
també de les magnífiques descripcions dels paisatges muntanyencs
més emblemàtics del país i d’unes
reflexions sobre el sentit de la vida
i de la mort poc freqüents en una
persona de la seva edat.
En la primera part els protagonistes, el Roc i la seva parella la
Mariona, a més de treballar com a
docents, ell en un institut i ella en

una escola, emprenen grans reptes de muntanyisme com és ara
una travessa als Alps i l’ascensió
al Mont Blanc o la travessa Trèvol
de Crestes a la Vall Fosca. L’altra
passió dels protagonistes és l’escalada vertical i aquí és nota també
les arrels vilanovines de l’autor i la
coneixença que té de les escalades
a les vies més emblemàtiques de la
Roca dels Arç del Montsec de Meià.
La segona part continua amb diversos reptes d’escalada (Projectes
verticals) que duen a terme amb la
seva parella i amb una bona colla
d’amics muntanyencs en què sem-

pre sobresurt l’amistat, la companyonia i el bon “rotllo”, com es diu
ara, com a mostra de la joventut
tan sana i compromesa amb el país
i amb el seu entorn, com són els esportistes de muntanya. Acaben el
capítol escalant a la Roca dels Arç
en companyia del Marc i el Joan
amb els que diu que han compartit
una desena de cordades escalant
parets de la Vall de Meià. És aquí,
des del cim d’aquesta preciosa
roca, on volem posar un fragment
de la descripció que l’Ivan fa de
la Coma de Meià i el nostre Montsec: “Aconseguim arribar al top de
la via, ens aturem, assegurats a la
reunió, i observem tota la Vall que,
asseguda als nostres peus, ens regala unes vistes difícils d’oblidar.
El Cogulló, amb els seus mil metres
d’alçada, s’aixeca davant nostre,
als peus de la vila. Al nostre costat,
la serralada del Montsec de Meià
s’imposa com una filera de gegants
que han pres la decisió d’agafar-se
de les mans i unir-se per preservar
l’harmonia i bellesa d’aquesta vall,
encara força verge pels temps que
corren. La muntanya de Sant Mamet, no vol quedar-se enrere i, amb
els seus 1400 metres, no ens deixa
indiferents. A dalt, s’hi pot distingir
l’ermita i el refugi que protegeixen
de l’adversa climatologia que, sovint, podem trobar en aquesta zona.
Núm. 11 - Segon trimestre 2018
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Il·lustracions del llibre de Neus Mora Marín.

Per últim, tots els poblets que conformen el municipi s’estenen com
nius de formigues al nostres peus.
Des d’aquí dalt em pregunto: “alguna formigueta serà capaç de veure’m des d’allí baix?”, “son conscients, els habitants d’aquesta zona,
de la sort que tenen de viure en un
indret tan màgic com aquest?”. Desitjo que així sigui i que els gegants
que protegeixen aquesta zona la
mantinguin igual d’intacta i bonica com fins ara. Tot seguit comencem el descens. Virem a mà dreta
i abandonem la lleixa estreta que
ens condueix a una de més ampla.
Des d’allí, enfilem el camí de tornada al cotxe, a l’aparcament del Pas
Nou”.

El nou repte que es proposa la parella d’escalar la via “Organyasme”
a prop d’Organyà, i el seu desenllaç, millor que el descobriu directament de la lectura de la novel·la.
La tercera part de la novel·la és
una narració diferent on predominen les reflexions del protagonista sobre el dol i l’enyorament
de la persona estimada, la lenta
recuperació física, però sobretot
psíquica en companyia primer dels
pares, després dels amics i sobretot l’estada a Alins, en ple Pirineu,
la muntanya, que en realitat és el
que li torna les ganes de viure de
nou. El final del relat ja l’anirà trobant el lector, val molt la pena. En
el capítol final del llibre (Realitats),

el jove autor es despulla del relat
literari i es mostra ell mateix amb
els seus sentiments i la seva realitat
especialment colpidora, després
també de la pèrdua d’un ésser molt
estimat.
Donen un gran valor afegit a la
narració les catorze magnífiques
il·lustracions de la Neus Mora que
acompanyen la majoria dels capítols, algunes de les quals són realment excepcionals, i acaben de
donar sentit als relats que l’acompanyen.
Potser la millor descripció de la
novel·la la fa la Núria Burgada a la
contraportada: “Aquest llibre és un
cant a la vida i a viure-la en plenitud dia a dia”.
Com a cloenda volem recomanar la seva lectura als joves, però
també a la gent més gran, ja que la
narració és molt àgil i segur que us
enganxarà. Felicitats, Ivan! Esperem ben aviat el proper llibre.
Ramon Bernaus i Santacreu
Fotos: Iolanda Masanés
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SORTIDA A LA PEDRERA DE MEIÀ

E

l diumenge tres de juny s’ha realitzat una visita a la “Pedrera
de Meià” lloc d’importància cabdal
en la història de la geologia catalana i internacional.
Aquesta sortida ha estat un incomparable marc de cloenda del
Primer Congrés del Patrimoni
Miner, Història de la Mineria i Història de la Geologia a Catalunya
repartit per diversos indrets del
nostre país: SANT LLORENÇ DE
MORUNYS – VALL DE LORD,
SOLSONA, MANRESA i VILANOVA DE MEIÀ.
Organitzat per SIGMADOT (Societat internacional de geologia i
mineria per al desenvolupament i
gestió del territori) amb la col·laboració del Centre Excursionista de
Catalunya i L’Associació Cultural
de les Terres del Marquesat amb el
suport de l’Ajuntament de Vilanova
de Meià i altres entitats i organitzacions.
Aquesta sortida ha servit per fernos càrrec de la complexitat tècnica i econòmica que representà l’explotació d’aquesta pedrera documentada l’any 1897 en un contracte
d’arrendament de l’ajuntament de
Santa Maria de Meià1.
Poc desprès de la seva explotació
comercial, com a font de calcàries
litogràfiques, ja apareixen els primes fòssils: una granota, la primera coneguda al continent europeu,
gran quantitat de peixets, plomes,
insectes, algues, fulles d’arbrers
etc. Troballes documentades i explicades pel geòleg i enginyer de
mines barceloní Lluís Marià Vidal.
Totes aquestes restes són testimonis de l’esponerosa vida dins i al
voltant d’una llacuna dels llunyans
temps del cretaci inferior, fa tan
sols uns 130 milions d’anys, molt
abans de la formació dels Pirineus.
(veure situació de la pedrera en relació a Vilanova de Meià)2

1
La pedrera de Meià i Lluís Marià Vidal i Carreras. Antoni Lacasa i Ruiz. Resums dels treballs del Congrés d’homenatge a Lluís Marià
Vidal. Sigmadot, 30 de maig · de juny. Treball C- 10, pp. 33 – 34.
https://sigmadot.cat/wp-content/uploads/2018/05/LLIBRET-1.-pp.-1-48-1.pdf
2
La geologia dels voltants de Vilanova de Meià. Josep Roqué i Buscató. Segon Aplec de la Geologia de les Terres de Lleida i dels Pirineus.
Vilanova de Meià (Noguera) del 19 al 21 de juny del 2015.
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Esperant els taxis.

L’expedició a la “Pedrera”
De bon matí (8h10) el grup de
“Les Terres del Marquesat” sortim
de Vilanova de Meià i després de
seguir uns 12 km de pista forestal,
escoltats pels “guardes forestals”,
arribem a la cruïlla que a la dreta
porta al poblet abandonat de Rúbies i a l’esquerra a la Pedrera de
Meià. Allà ens ajunten amb altres
membres del congrés.
En aquesta cruïlla ens espera
tota una flota de taxis 4x4 i tots plegats ens endinsem vers la pedrera,
per un camí recentment desbrossat
per l’ajuntament de Vilanova.

Mata explicant la geologia de la pedrera.

Uns quants bots més tard arribem
a la pedrera, on un cel ennegrit ens
fa témer que ens remullarem, però
tan sols són quatre gotes de no res.
En Josep Maria Mata ens explica
la geologia de la pedrera i dels seu
voltants: anticlinals, sinclinal, ple12
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Camí de la Pedrera.

Vista Panoràmica de la Pedrera.

gaments,...
L’Antoni Lacasa ens comenta les
descobertes més importants de
fòssils de la pedrera i les vicissituds
tècniques i empresarials per assolir
l’explotació de les seves calcàries
de molt alta qualitat per a fabricar
plaques litogràfiques.

drera en tot terreny, els que hi han
pujat a peu, els que han realitzat
una “Visita Cultural” a Vilanova de
Meià a càrrec d’en Ramon Bernaus
(també membre del “Marquesat”) i
els que han participat a les activitats lúdiques del matí a l’ermita. En
total més de 160 persones.

Lacasa comentant les descobertes.

Això dona de que pensar a molts
de nosaltres.
Ens anuncien que la paella d’en
Sergi de Meià ens espera. Correm-hi tots!:
Al voltant de la “Paella” ens
agrupem els que hem anat a la pe-

Abans de dinar podem fer tastets
de formatge i comprar productes
artesanals (formatges, mel, vi) i al
tractar-se d’una trobada de geologia, ens obsequien amb un mapes
geològics i una escala de temps geològics actualitzada al català.

Correm-hi tots.

Reconeixement a Antoni Lacasa.

Desprès d’una bona sobretaula
anem a la capella de Nostra Senyora del Puig de Meià, on s’atorga un
reconeixement a en Antoni Lacasa
per la seva tasca a favor de la Pedrera de Meià.
Com a acte final del dia la violinista Mercè Vila ens delecta amb
un concert amb peces de compositors clàssics, entre els segles XVII

Paella del Sergi de Meià.

Concert de la violinista Mercè Vila.

i XIX, finalitzant amb una selecció
de música popular catalana.
La celebració s’acaba amb l’atorgament de certificats d’assistència
als participants del congrés.
Josep Roqué i Buscató
Doctor Ciències Químiques
Associació Cultural Terres
del Marquesat

Obsequi de reconeixement a
Antoni Lacasa.

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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FESTA DE SANT ISIDRE
DE TÒRREC 2018

E

l passat dia 19 de maig, el veïns de Tòrrec ens vàrem tornar
a reunir un cop més per celebrar la
festa del nostre patró.
Com cada any vàrem fer un dinar
amb una colla d’amics i veïns, no
obstant enguany el temps ens va
fer quan mica la punyeta, però no
ens va aigualir les ganes de retrobar-nos.
És típic i si el temps ens acompanya dinar a la plaça del poble, però
la pluja va arribar abans de seure
a dinar, finalment vàrem dinar al
local social. Aquest any érem una
cinquantena de persones.
Text i fotos: Teresa Bonillo
Gómez

L’ESTIU DE 2017 ALS RAMS DE LLUÇARS (CONTINUACIÓ)

E

l dia 14 d’agost, després d’un
gran moviment de terres, no
van trobar res als Rams. A Comadugla, que per informacions verbals hi havia d’haver 22 soldats en
una fossa (que havia de ser més
fàcil), tampoc no hi havia res. Malgrat aquesta situació, l’Enric Tartera encara tenia una esperança.
Pocs dies més tard me la va ensenyar. En un dels molts dies que vaig
anar als Rams a veure els treballs
que s’hi duien a terme, em vaig trobar la sorpresa de la troballa de les
restes d’un assentament ibèric. S’hi
veia la part de baix d’una càntera
de ceràmica plena de terra i uns
forats fets a la pedra amb formes
diverses (es poden veure a les fotografies). En aquest moment l’Enric
em va ensenyar unes fotos que tenia al mòbil en les quals es podien
veure en color blau tots els forats
trobats. Es tractava de fotos proporcionades pel georadar. A més,
juntament amb les restes també hi
14
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Assentament ibèric.

havia bastant material bèl·lic, bales, pintes, etc., que van trobar amb
el buscametalls. Quan vaig veure la
càntera, el primer desig que vaig tenir va ser: “Ha d’anar al Centre d’Interpretació del Montsec de Meià,
perquè hi quedarà molt bé!”. Però

d’això, res de res: primer havia
d’anar a Barcelona per estudiar-la i
analitzar-la; després, com a màxim,
es podria quedar a Balaguer. Per
molt que vaig insistir a l’Enric sobre el per què i el com i sobre el fet
que s’havia trobat en un terreny de

propietat, ell em va dir que hi havia
una llista de lleis que calia aplicar:
així doncs, la càntera, no la veuríem més. Crec que està molt bé que
s’estudiï i que es tardi el temps que
calgui a fer-ho, però hauria de tornar al municipi on s’ha trobat.
Amb tot, continuaven sense trobar cap resta humana de la Guerra
Civil. La pregunta era: “Continuem
buscant o ho deixem córrer?”. Després de consultar-ho, van decidir
continuar. Primer, van dirigir-se a
una petita parcel·la de sota de l’excavació, on no hi havia res més que
pedra a 20 cm; així doncs, van tornar a la part de dalt i van continuar
cap dins del tros.
Hi era present quan l’Enric, que
dirigia l’excavació, en una passada de la pala va trobar un petit
os. Després d’examinar-lo, va dir
que era una vèrtebra humana. A
partir d’aquest moment, la feina
es va precipitar i es va trobar la
primera trinxera, amb dos soldats
enterrats: un era molt jove, segons
el que va dir l’Anna, una arqueòloga que formava part de l’equip de
l’Enric. El mateix dia, uns metres
més endins del tros, es va trobar el
tercer soldat en el que semblava un
niu de metralladores que vigilava el
Cogulló. Encara que es va continuar buscant en aquell indret, no van
trobar-hi res més. Així que amb un
pinzell, un paletí i molta paciència,
l’equip d’arqueòlegs va treballar
incansablement fins a deixar les
restes humanes totalment al descobert.
El dia 1 de setembre, el Conseller
d’Afers i Relacions Institucionals
i Exteriors i Transparència de la
Generalitat de Catalunya, Raül Ro-

El tercer soldat.

Forat fet a la pedra on hi havia la càntera.

meva, acompanyat de la Directora
General Carmen Garcia, va venir a
veure els treballs arqueològics i la
troballa realitzada. Aquell 1 de setembre la notícia era als Rams de
Lluçars i no a Barcelona.
Després de saludar les autoritats
locals i tots els presents, Romeva
va agrair al propietari de Comadugla i dels Rams les facilitats que va
donar per fer les excavacions. Va
observar tota la feina feta i va fer
una roda de premsa davant dels
periodistes i de tots els assistents a
l’acte, en la qual, entre altres coses,
va dir (transcripció literal):
“El primer que vull fer és posar
en valor la feina dels qui durant tots
aquests anys han estat mantenint
aquesta memòria, que són els familiars, que són les entitats memorialistes, que són els ajuntaments i
els arqueòlegs, que d’alguna manera han estat treballant per intentar
mantenir òbviament aquestes res-

Els dos soldats.

tes de memòria escrita. És el que
ens permet precisament fer aquesta feina avui, és a dir, el resultat de
tota aquesta feina ingent que s’ha
fet tot aquest temps. En definitiva,
el que ens permet que avui tinguem
aquestes imatges, unes imatges que
arriben 80 anys tard, ja ho sabem,
però que en definitiva també estem
convençuts que han d’arribar fins
al final.”
En acabar la roda de premsa, va
tornar a agrair les facilitats donades i va marxar de pressa perquè
tenia un altre acte a Girona. El 28
de setembre va venir la retroexcavadora, va restituir tota la terra i
va deixar-ho tot com estava abans.
Avui el terreny dels Rams està sembrat d’ordi, però almenys s’ha restaurat una mica la dignitat d’unes
persones desconegudes que van
lluitar per la llibertat.
Alfons March Cases

Raül Romeva a la roda de premsa.
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Associacions
ASSOCIACIÓ DE DONES LA COMA DE MEIÀ
Trobada de dones de la Noguera

E

l dia 22 d’abril, un grup de nou sòcies, vam anar
a Torrelameu on es feia la 19a Trobada de Dones
de la comarca, ens reunirem unes 150 acompanyades
per la junta local i els representants: de la Diputació,
del Consell Comarcal i de l’Institut Català de la Dona.
Vàrem recórrer els carrers del poble acompanyats
de gegants i grallers que animaven moltíssim la festa.
Visitarem una antiga sínia en funcionament i una farinera en desús però restaurada.
El dinar va tenir lloc al Molí del Duc, després ens van
donar un obsequi a les representants de cada associació. Per finalitzar el duo del Ramon i la Maite Carreres
ens van fer riure una estona.

L’associació amb els gegants de Torrelameu i Penelles.

Sortida al Priorat

L’

Associació de dones “La Coma de Meià”, el dia 22
de maig amb ganes de conèixer comarques diferents de la nostra, vam organitzar una sortida a una
zona del Priorat concretament a Escaladei, Cornudella de Montsant i Siurana.
Vam fer un recorregut amb molts revolts però valia
la pena pel seu preciós paisatge de muntanyes força
pendents totes plantades de vinyes. En arribar a Escaladei visitarem la Cartoixa situada al peu del Montsant, és la primera construïda a la península i va subsistir fins l’any 1835 quan va ser saquejada. Actualment
s’hi pot veure les ruïnes i algunes cel·les, claustres i
jardins reconstruïts.
A continuació ens dirigirem cap a Cornudella, poble
més gran de la comarca, després de visitar el poble i de
comprar alguns productes típics vam dinar a la Fonda
“El Recó” on el menjar va ser exquisit. Gaudirem de la
companyia del fill, gendre i nét de la Resu que viuen allí.
A la tarda cap a Siurana, poblet molt bonic situat al
cap d’uns cingles. Són impressionants les vistes que
té (Montsant, Serra de Prades, pantà de Siurana....).
Va ser l’últim poble conquerit pels cristians als moros,

Cartoixa d’Escaladei.
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Vista des de Siurana.

segons una llegenda la Reina mora en lloc de rendir-se
es va tirar per un dels precipicis.
Va ser una bonica excursió i tot va anar molt bé, llàstima que fóssim tant poques perquè valia la pena.

Cornudella de Montsant.

Text i fotos: Maria Brescó

Carrers de Cornudella de Montsant.

AMPA MARE DE DÉU DEL PUIG DE MEIÀ
Nou equipament per al pati de l’escola

E

l trimestre passat els nens i nenes de l’escola van
poder estrenar uns nous equipaments per al pati
de l’escola. Es tracta d’una cabana túnel que combina
diverses possibilitats psicomotrius amb espai de cabana i espai per al joc simbòlic, permet enfilar-se i passar
d’un costat a l’altre, té forats de sortida i entrada per
als dos extrems i un plafó fix i mostrador botiga.
També una taula de sorra, pensada per a l’experimentació amb la sorra, que permet pujar, buidar, remenar, filtrar, etc… Les mides de la taula permeten
interactuar a diversos nens i nenes alhora, podent fer
tasques individuals o de col·laboració.
Tots dos equipaments són de materials de primera
qualitat i de km0, perdurable i sostenible.
Des d’aquí i en nom de tota l’Associació de mares i
pares de l’escola, volem donar les gràcies en primer
lloc a l’Ajuntament de Vilanova de Meià per la compra
de la cabana túnel i en segon lloc, a la Penya Barcelo-

Cabana túnel.

Taula de sorra.

nista de Vilanova i Vall de Meià per l’ajuda econòmica que ens va aportar per a poder comprar juntament
amb l’AMPA la taula de sorra.
La canalla de l’escola segur que ho gaudiran!
La Junta
Text: Núria Jaime Marcó
Fotos: Francesc Cardona Fonoll
i Núria Jaime Marcó

Sant Jordi

C

om cada any per Sant Jordi, l’AMPA
munta la paradeta al poble. Aquest any
va ser durant dos matins, ja que Sant Jordi
s’esqueia en dilluns.
La venda de plantes, roses vermelles i
aquest any també de grogues per solidaritzar-nos amb les persones que pateixen la
repressió imposada per l’Estat, va tenir un
gran èxit, sense deixar de banda els llibres
de títols actuals i també d’escriptors locals
que també es podien trobar a la parada.
El dilluns vam tenir la visita d’uns lectors
molt especials, els nens de l’escola, que amb
les seves ganes de mirar i remenar van adquirir juntament amb les senyoretes uns quants
llibres per gaudir-ne a l’escola.
Gràcies a tothom per la col·laboració!
La Junta

Parada de Sant Jordi.

Text i fotos: Núria Jaime Marcó
Us deixem amb un bonic poema...
SANT JORDI GLORIÓS
Sant Jordi té una rosa mig desclosa,
pintada de vermell i de neguit;
Catalunya és el nom d’aquesta rosa,
i Sant Jordi la porta sobre el pit.
La rosa li ha contat gràcies i penes
i ell se l’estima fins qui sap a on,
i amb ella té més sang a dins les venes
per plantar cara a tots els dracs del món.
Josep Maria de Sagarra (1894-1961)

Els alumnes visiten la parada de l’AMPA.
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Excursió de ﬁnal de curs a Barcelona

Grup excursió final de curs.

Alumnes curs escolar 2017-2018.

C

om cada any, des de l’AMPA, es fa una excursió de
final de curs, on pares i fills gaudeixen d’un bonic dia
amb la família i els amics de l’escola.
Aquest passat dissabte 26 de maig vam anar a Barcelona. En primer lloc, vam fer una visita al CRAM (Centre de
recuperació d’animals marins), situat al Prat del Llobregat.
Aquest centre disposa de primeres instal·lacions a nivell
europeu dissenyades per al rescat d’espècies marines en
perill d’extinció, la seva recuperació i la reintroducció al
seu hàbitat, també treballen en la recerca i l’educació (o
sensibilització) per conèixer i ajudar el medi marí. Durant
la visita guiada, ens van explicar coses molt interessants
dels taurons i de les diferents tortugues marines que existeixen. A la clínica també vam poder veure com donaven
menjar a una tortuga que van agafar uns pescadors amb
la xarxa d’arrossegament, i ara s’estava recuperant. Vam
visitar les diferents tortugues residents, la més gran té 80
anys i pesa uns 130kg!
I finalment, vam fer un simulacre de salvament d’una
cria de dofí que s’havia quedat encallat en una platja i no
sabia tornar amb la seva família, amb l’ajuda i la participació de tots petits i grans vam poder salvar-lo i que tornés
a la mar.
Cap al migdia vam anar
cap al Cosmo Caixa (antic
museu de la Ciència) on
vam dinar, i desprès durant la tarda vam visitar el
museu i vam fer algunes
activitats amb els petits.
Ja avançada la tarda i
tots ben cansats...tornada cap a Vilanova, i a esperar la pròxima sortida!
Gràcies a totes les famílies per haver compartit
aquest dia!
La Junta
Visita Cosmo Caixa.
Text: Núria Jaime Marcó
Fotos: Carme Nogueras, Montse Prat i Núria Jaime
18
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Simulacre de salvament d’un dofí.

Alumnes atents a les instruccions dels monitors dels CRAM.

La tortuga del CRAM.

ASSOCIACIÓ PARC RECREATIU

L

a Junta del Parc Recreatiu us informa a continuació de les activitats que es durant a terme durant
aquesta temporada d’estiu, així com també desitjar a
tots els seus socis i públic en general, que passin un
bon estiu.
4 D’ AGOST
23.00h Verbena amb l’actuació del grup JALAYSA
5 D’ AGOST
11h a 14h Acte solidari, MULLA’T per l’Esclerosi
Múltiple
12 D’AGOST
18:00h ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DEL PARC RECREATIU

17 D’AGOST
23:00h Verbena amb l’actuació del grup CHOCOLAT
Durant la sessió de ball es farà un “sorteig sorpresa”
a favor del MULLA’T
TEMPORADA DE BANY 2018: 16 juny a 11 setembre
HORARI: 11:00h a 20:00h
No estarà permès el bany al públic, fora dels dies i
horaris indicats.

NORMATIVA DE LA PISCINA
1 – És obligatori dutxar-se abans d’entrar a la piscina
2 - No està permès l’ús d’inflables, com pilotes, matalassos i similars.
3 - No es permet jugar a pilota en tot el recinte i l’interior de la piscina, tan sols està permès en la pista
poliesportiva.
4 - No esta permès jugar a “llançar” usuaris del recinte a l’aigua.
5 - No es permet l’ús de globus.
6 - S’ha de respectar l’horari de bany.
7 - Llençar la brossa a les papereres, no al terra.
8 - La piscina petita queda reservada a nenes i nens
que no saben nedar, d’edat prematura o els respectius
pares i mares o adults que estiguin al seu càrrec.
9 - No està permès córrer pel voltant de la piscina
10 - Obligatori banyar-se amb roba de bany (banyadors).
11 - No és permet objectes de vidre ni menjar en la
zona de bany.
12 - L’ incompliment de qualsevol norma es considera infracció, fet que el/la socorrista tindrà dret a prendre les mesures oportunes.
LA JUNTA

ASSOCIACIÓ DE LA TERCERA EDAT “VERGE DE MEIÀ”
Sortida a Penelles

L’

Associació de la Tercera Edat, el dia 26 d’abril
vam fer una sortida amb visita guiada a Penelles,
un poble que no arriba a 500 habitants però que té un
gran encant gràcies a les boniques pintures murals que
decoren façanes de cases i parets de magatzems, la
majoria amb motius basats en l’agricultura i també de
persones.

Pintures murals de l’ajuntament de Penelles.

Pintura mural característica d’un veí de Penelles.
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Castell del Remei.

A primers de maig celebren el festival dels murals
que es diu “Gargar”, en honor al cant d’uns ocells (les
gangues) que estan pintats a la façana de l’Ajuntament
i estan en perill d’extinció.
A continuació, ens vam dirigir cap al Restaurant
“El Faro” on vam menjar molt bé i amb una calçotada completíssima (calçots, carxofes, escudella, carn,
llonganissa i unes bones postres a escollir).
Per tal de pair el dinar, vam anar al Castell del Remei
a visitar una bodega amb la compra de vi corresponent
i fer un passeig contemplant els jardins, llacs i edificis del recinte. Per acabar la ruta i caminar una mica
més, el xofer ens portà fins a l’Estany d’Ivars que és un

Estany d’Ivars.

dels més grans de Catalunya on hi nidifiquen una gran
quantitat d’aus. Ens va agradar molt.
Molt agraïts al guia i a l’alcalde de Penelles per la
seva atenció.
Text i fotos: Maria Brescó

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
REFORMES
R
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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Reportatge
L’ELECTRA DE GÀRZOLA (Arxiu “Electra de Gársola”. Estatuts i Llibre de la comptabilitat.)

A

quest és el nom de la societat
formada per 17 cases de Gàrzola el dia 1 de juny de 1944, per
gestionar la restauració i posada
de nou en funcionament de la central que abastia d’energia elèctrica
la població des del 1925.
La mini central hidroelèctrica estava situada a mà esquerra del riu
Boix, just a sota de l’Abadia d’Argentera. Constava de la casa de
màquines, amb una petita turbina
moguda per la inèrcia d’un salt d’aigua, i la dinamo. Una línia de pals
i fils de coure pujaven el corrent
elèctric fins a Gàrzola. La resclosa
es trobava 150 metres aigües amunt
en un indret de gran bellesa natural,
prop del de Bufador. Una secla portava l’aigua fins a la gran bassa des
d’on prenia el desnivell suficient
per fer funcionar la turbina. Tota la
instal·lació es trobava dins el terme
d’Argentera, en terres de l’Abadia,
per això fou necessària l’autorització del bisbat d’Urgell per poder-la
construir. Amb tota seguretat la resclosa, la secla, la bassa i el mateix
edifici de la central, eren les instal·lacions i la mateixa concessió
d’aigua d’un antic molí fariner que
hi havia hagut a Argentera propietat
del priorat de Meià.
La Electra de Argentera.
Aquesta central i la portada de
l’electricitat fins a Gàrzola va ser
inaugurat per primer cop el mes
de març del 1925. La societat rebia
el nom de “La Electra de Argentera”, i n’eren socis de la mateixa 12
cases de poble. Va funcionar amb
normalitat fins al desembre del
1938 quan fou destruïda durant la
retirada de l’exèrcit republicà de la
Coma de Meià.
El dia 1 d’abril del 1944, després d’haver-la restaurat, es posà
de nou en funcionament aquesta
mini central. El dia 24 del mateix
mes es va realitzar la solemne
inauguració, amb l’assistència del
bisbe d’Urgell, Ramon Iglesias Navarri, que va beneir les instal·lacions. Apadrinaven l’acte el director
de la central elèctrica de Tremp,
R. Smiht, i el director de la central

Transformador de llum a la font de Gàrzola.

Veïns de Gàrzola.

Nens i nenes al carrer.

elèctrica de Molinos, B. Arcas. A
la vora del riu, prop de la central,
hom recorda encara l’indret on hi
havia el setial fet a la pedra i des

d’on el bisbe va presidir les celebracions.
La despesa total de la restauració i posada en funcionament
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de la mini central va pujar
8.392,65 pessetes. Aquesta
despesa va ser repartida entre les 58 bombetes que tenien instal·lades els 17 socis,
a raó de 144,70 pessetes per
bombeta.
La turbina no es va canviar, però de forma periòdica
s’havia d’obrir i fer saltar
amb una maceta i l’escarpa
la tosca que deixava l’aigua
i que obstruïa la conducció,
tot fent baixar el rendiment
de la mateixa. La dinamo
primitiva, que sembla que
funcionava millor, va desaparèixer en la destrucció
de la guerra civil, per aquesta raó se’n comprà una de
nova. Durant els primers
dies de funcionament hi va
haver una greu avaria a la
dinamo ja que el dia 20 de
maig de 1944 hi ha comptabilitzades unes despeses Església de Gàrzola.
de 239 pessetes per la seva
reparació. Aquest mateix dia els per fer funcionar l’enllumenat
socis van nomenar Miquel Segú i elèctric de la població amb els pacEusebi Boliart com a encarregats tes i les següents condicions:
per tenir cura del funcionament i
1r. Les cases i les bombetes que
de la comptabilitat de “La Electra cada casa pot tenir són:
de Argentera” pel mesos que queVilanova (4), Farré (7), Gadaven de l’any 1944.
barra (5), Gepo (2), Novau (4),
Avui que l’electricitat és l’ener- Picoy (3), Berné (4), Gili (1),
gia més utilitzada a l’entorn de la Puig (5), Segú (4), Boliart (1),
que funciona gran part de la nostra Casa Parroquial (4), Baella
vida quotidiana, podem compren- (2), Catarí (3), Gironi (2), Rosdre millor l’esforç tan gran que sell (5) i Solé (4).
la gent de Gàrzola van haver de
Nota: Cal deixar aquí constància
realitzar per poder gaudir només que a més d’aquestes bombetes
d’unes hores de llum elèctrica cada que tenien les cases-socis que apanit, només si baixava prou aigua al reixen als Estatuts, n’hi havia tamriu. Com a record i homenatge a bé d’altres que citem:
aquelles persones que van posar
Cases particulars: Sr. Labartra
en marxa aquella mini central elèc- (2), Sr. Paleta (2) i Sra. Mestra (1).
trica, transcriurem, el pacte i les
Bombetes públiques: Als carrers
condicions que van regir el funcio- del poble (5), A l’Escola Pública
nament de la central elèctrica fins (1) i a l’Església Parroquial (1).
el 1969, en que des de Lluçars va
2n. Els nous socis, Srs. Novau,
arribar la nova línia de FECSA.
Rossel, Baella, Gili i Boliart, un
cop abonada la quota d’entrada de
ESTATUTS DE L’ELECTRA 25 pessetes per bombeta, tindran
DE GÀRZOLA
els mateixos dret i obligacions
que els socis primitius.
Reunits disset veïns de GàrzoNota: Aquests nous socis, segula, en representació de les cases rament no havien format part de
que havien posat la instal·lació la primitiva societat “Electra de
elèctrica, constitueixen el dia 1 de Argentera”.
juny del 1944 la societat anome3r. El dia de Cap d’Any es nonada ELECTRA DE GÀRZOLA, menarà una Junta formada per
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dos socis, escollits per torn,
que s’encarregaran de representar els demés socis i
d’administrar la societat.
4t. Les bombetes que
cada soci pot disposar seran commutades i cada
família pot tenir-ne una de
40 bugies i les demés de 15.
5è. Les dues persones
que formen la Junta podran lliurement revisar les
cases del demés socis, per
comprovar si la instal·lació
reuneix les condicions pactades. Els infractors podran
ser sancionats amb una
multa de 50 pessetes.
6è. Les despeses de les
reparacions es pagaran en
proporció a les bombetes
que tinguin a cada casa.
7è. En cas de venda del
material elèctric propietat
de la Societat, els beneficis
es repartiran en proporció
a les bombetes que tingui
cada casa.
8è. Els jornals de peó necessaris per la conservació de l’ELECTRA DE GÀRZOLA, es faran per
jornades pagades en proporció de
les bombetes que tingui cada soci.
El dia de netejar el dipòsit de l’aigua hi participarà cada casa amb
un jornal.
9è. La Junta determinarà cada
any la quota fixa que per cada
bombeta hauran de pagar els socis per la conservació de la installació, i també la que hauran de
pagar aquells que, no essent socis,
se’ls subministri electricitat.
10è. Si algun dels socis vol instal·lar alguna bombeta de més,
haurà d’abonar la quantitat que
acordin els socis.
11è. En cas de dubte o disputa
sobre d’aquests apartats, les decisions es perdran per majoria de
vots.
12è. El dia primer de cada any
es reuniran tots el socis per passar comptes amb la Junta sortint
i donar possessió a la nova Junta.
El document és signat pels
disset socis en representació de
les cases que apareixen al punt
núm. 1.
Els comptes els portaven per tri-

mestres, i molt detalladament, els
dos socis que formaven la Junta
anual. El preu que pagaven mensualment per cada bombeta instal·lada l’abril del 1944 era: 2 pessetes
per als socis i 3 pessetes pels no
socis. A partir del mes de maig segurament que no els quadraven els
números, ja que la quota mensual
passa a 3 pessetes els socis i a 5 els
no socis. La primera comptabilitat
de la Societat, abasta des del 20 de
maig del 1944 fins a l’1 de gener de
1945:
Ingressos
1.799 pessetes
Despeses
1.601
»
Romanent
198
»
En aquesta data van escollir com

a encarregat de la Junta per l’any
1945, Jaume Baella i Blasi Rossell.
Pel funcionament diari de la central hi havia llogada una persona
fixa, encarregada cada nit de posar
la turbina en marxa i tenir cura que
tot rutllés correctament. Alguns
anys hem comprovat que durant
els mesos d’hivern, primavera i
tardor la central funcionava diàriament, mentre que alguns mesos
d’estiu no funcionava tots el dies,
segurament per manca d’aigua per
omplir la bassa. L’any 1945 l’encarregat de la llum cobrava mensualment 83 pessetes. A partir del
1946 guanyava trimestralment 250
pessetes. L’any 1969, últim que
funcionà la central, l’encarregat

guanyava trimestralment 540 pessetes. Des de l’any 1952 els encarregats de fer funcionar la central
eren a cal Vilanova, essent Miquel
Vilanova l’últim que realitzà aquesta tasca.
La comptabilitat de la societat la
trobem fins a l’any 1969 en que va
arribar a Gàrzola el corrent elèctric portat des de Lluçars per la
companyia FECSA, amb una línia
d’alta tensió. Aquest últim any cotitzaven 52 bombetes de socis a 14
pessetes cadascuna i 2 de no socis
a 30 pessetes.
Text: Ramon Bernaus i Santacreu
Fotos: Miquel Vilanova

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
Francesc Cardona Sangrà
Maria Bonet Ginesta
Dolors Gabaldón Bonet
Joaquim Santacreu Trepat

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
2ª Trobada d’Amics de la revista Lo Pas Nou – DISSABTE 25 D’AGOST, dinar a les 14:00h al bar-restaurant
Racó del Montsec de Vilanova de Meià.
Inscripcions i pagament: Ajuntament de Vilanova de Meià (horari d’oficina 9h a 14h)
Termini inscripcions: 14 d’agost
Gràcies per la vostra atenció i fins aviat AMICS!
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Espai Gastrocultural
ÉS TEMPS DE PEIX BLAU

É

s temps de peix blau, tot i que
ja fa 1 mes que el verat està
en plana temporada. És un peix
extraordinari, els estrangers tenen
un veritable delit per aquest peix,
greixós i de gust delicat i profund.
L’únic problema real que tenen
aquests peixos és l’anisakis, que
per desgràcia, ja és un paràsit que
s’ha integrat i ens fa honors constantment. La problemàtica d’aquest
paràsit, ve donada per la sobrepesca, els bucs factoria que pesquen
indiscriminadament i un cop a dintre, netegen els peixos i llencen les
despulles de tornada al mar, que de
passada es torna en “aliment” per
els altres peixos, que han canviat la
seva dieta de peixos a deixalles i en
gran consum d’anisakis. Doncs…
No s’hauria de fer un pensament
sobre la pesca massiva?
Dit això, la manera més segura per
menjar peix cru o marinat, és congelar-lo per 48 hores a més de -18º.
Llàstima que els humans haguem
malmès el mar de tal manera que
afectem a tota la cadena tròfica.

Per aquesta recepta que us presento, necessitarem:
Per la coca:
300 grams de farina ecològica
20 grams de llevat
70 grams d’aigua mineral

70 gr. oli verge extra
C/S sal i sucre
1 ou
Barrejar-ho tot i pastar fins que
quedi una massa ben lligada, deixar
fermentar 2/3 hores. Un cop ha fermentat, l’estirarem ben fina i amb
l’ajuda d’un regle, farem peces de
20 x 8 cm., les punxarem per evitar que pugin al forn i les courem
10 minuts a 180º. Ara, ja cuites, les
reservem.

Ingredients per a 4 persones:
4 verats grossos
250 grams de coliflor
1 manat de bledes petites
4 cebes tendres vigatanes
12 mini pastanagues
4 espàrrecs verds
Sal, oli, pebre, pell de llimona i
pebre vermell

Vinagre de moscatell
Farigola, romaní, alfàbrega, sàlvia, melic de venus, mizuna i
corall
Netejarem els verats, amb cura
que no quedi cap espina, és una
feina que us portarà temps, però el
resultat s’ho val. Un cop tinguem
els filets sense espina, els posarem
a congelar. Al cap de 48 hores, descongelem a temperatura ambient.
A una cassola, posem oli, herbes
aromàtiques, sal, pebre vermell,
pebre negre, vinagre, pell de llimona i ho escalfem; quan comença a
bullir, escaldem els filets de verat
amb la preparació i ho deixem reposar durant 2/3 hores, d’un dia per
l’altre està encara millor.
Les verdures, les passarem per la
paella amb sal, oli i només les saltarem durant 2/3 minuts a foc lent,
ja estan llestes per servir.
A un plat pla, al fons posem la
coca, i comencem a muntar, les verdures i a sobre, els filets de verat en
escabetx ràpid. Decorem amb les
herbes i les fulles, un bon raig d’oli
de l’escabetx i llest per menjar.
Aquesta coca, pot ser freda, temperada o calenta. I us encantarà!
Visca la cuina!
Sergi de Meià

CARGOLS BOVERS

T

arda d’agost, darrera el Montsec i per el Coll d’Orenga, arriba l’aire que augura una tronada
d’aquelles que refresquen l’ambient
i fan que l’estiu sigui més suportable
i el millor de tot, és hora de calçar
les botes d’aigua, agafar el cubell i
la lot i anar cap als horts a buscar
cargols bovers, vinyals, cargolins,
qualsevol ens farà gaudir, tot i que
sota el meu concepte, el Bover és el
rei, per carnós i gustós, en especial
els grossos.
Els cargols, han patit un excés
de recol·lecció, un atac d’herbici-
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des incontrolat i absurd i,
el més normal en la natura,
però no menys fort que el
senglar, que es reprodueix
descontrolat i és un amant
dels cargols. Un altre causant ha estat les sequeres,
que amb el canvi climàtic
cada cop són més crues.
A Bèlgica, país amant dels cargols, la seva recol·lecció està prohibida i opten per les granges de
cargols. El nostre país té molt
bones granges de nivell, cosa que
alleugera la pressió que rep l’Helix

Aspersa, el més apreciat a Catalunya. Em va sobtar molt que al Rosselló et demanin quantes peces en
vols menjar; jo, amb lo llépol que
sóc, mai els puc comptar, sempre
en vull més, només demano peces

quan són els de Borgonya, que són
grossos i els serveixen amb una
mantega d’all i herbes aromàtiques; a París, m’encanta menjar-los
a l’“Escargot Montorgueil”, al 38
de la rue Montorgueil, un restaurant que et transporta a l’edat d’or
de París, tot és bo, tot està ben fet
i són plats d’època que no passen
mai de moda.
A casa, m’encanta com els fa la
mama i la iaia, fregits i servits amb
tomàquet escalivat i allioli, són tan
i tan bons.
Us deixo la recepta i gaudiu-la.

Ingredients:
2 kg. Cargols bovers
100 grams d’oli verge extra
Sal i pebre negre
4 dents d’all de Belltall
Oli per l’all i oli
8 tomàquets de penjar
Elaboració:
Netejar els cargols amb aigua,
amb molta cura, que quedin ben
nets, unes 5 aigües. A una paella,
tipus “parisien”, posem l’oli en fred
i aboquem els cargols. A foc molt
lent, els anem “espantant” perquè

surtin, un cop estan fora, anem coent-los durant 1 hora aproximadament, salpebrem i un cop a reduït
el suc, ja estan llestos per menjar.
Amb els alls i l’oli, farem un allioli
en morter, amb paciència. Pel tomàquet escalivat, els escalivarem
al forn o al foc de llenya, un cop
cuits, els pelem i barregem la polpa
amb oli, sal i pebre, seran les dues
salses per sucar els cargols.
Visca la cuina de camp!
Sergi de Meià

CUINA DESACOMPLEXADAMENT CATALANA
i 100% DE PROXIMITAT

SERGI DE MEIÀ

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

Vilanova de Meià - Barcelona

RESERVES ONLINE

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

TALLERS

LLAGUNES

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

LLAGUNES
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Taller d’escriptura
LES MORES
Quan l’estiu comença a davallar, la llum del sol s’escurça, la lluna
treu el nas abans d’hora i els camps es preparen per ser abonats,
llaurats i sembrats i així començar un altre cop el cicle per tornar
a créixer, a viure.
Quan això passa, apareixen les mores, aquest fruit rodó, petit,
negre i brillant, dolç com la mel i rodejat de milions de guardaespatlles afilats que ataquen braços, mans i turmells d’aquelles agosarades que pretenen collir-les.
Les mores són un vici irresistible. Les veus desafiants i altives
a dalt de tot de l’esbarzer sense cap possibilitat d’agafar-les i fas
mans i mànigues per fer-les caure. La mangala és un estri imprescindible per evitar introduir-te materialment dintre el bosc de punxes com si d’una corona d’espines gegant es tractés i sortir-ne com
un santcristo. Si finalment, amb penes i treballs, aconsegueixes
fer-les teves, inclús sagnant i amb tota la pell fiblant com si una
legió de mosquits s’haguessin enamorat de tu, malgrat tot això, la
satisfacció és immensa, i veure com es va omplint el cistell ja és
la glòria total. Tant se val si et cous sota un sol implacable que fa
regalimar la suor des de la coroneta del cap fins als ulls que piquen
com un dimoni desfigurant mores, punxes i esbarzer de tal manera,
que només pots confiar amb les puntes dels dits. Tant se val si et
cau damunt un aiguat orquestrat amb llamps i trons i et falta al respecte xopant-te des de la gorra fins als mitjons. No importa gens ni
mica. Les mores són irrenunciables i el vici és el vici.
Quan l’estiu comença a dir adéu amb els dits d’una mà de color
groc i el altres cinc de color de terra mullada, hi ha uns fruits saludant des de les ribes dels camins: les figues amb el seu cor vermell,
les nous i ametlles sempre per terra, els codonys que fan olor de
Nadal, els grocs caquis dibuixats sobre un fons de fulles verdes i
intenses i les magranes plenes de grans esperant el vi dolç; també
el raïm, però el raïm és punt i a part, és punta de coixí, és més fi,
més senyor, no a peu de camí, no lliure.
Cap d’ells però té l’irrefrenable i divertida atracció que provoquen les mores, només comparable a la que se sent quan t’infiltres
dins del bosc buscant bolets.
Quan l’agost baixa el teló, les festes majors tanquen portes, el poble diu adéu als estiuejants i la quitxalla torna a l’escola, el silenci
cau sobre carrers i places
Benvinguda la tardor!
Montse Puig
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LA PRIMAVERA
La primavera és formosa
plena de verd i rosa
ocells que canten de matinada
que agraden a la mainada.
Quan pel camp passejo
no puc parar de mirar
ni tampoc d’olorar
els colors i olors que envejo
Tot el que hi ha és tan bonic
que cada dia al matí
surto de casa amb neguit
per poder-ho gaudir
Valls i muntanyes són verdes
plenes de tota classe d’herbes
unes més grans que les altres
però totes igual de boniques
Dona alegria la primavera
i ànims a la gent que l’espera
tot somiant la seva arribada
per sortir a fer la passejada

Laura Inglavaga

Passejant per Catalunya
Castell de Mur
Mur

É

s el nom d’un antic municipi del Pallars Jussà que
fou afegit el 1972 al nou terme de Castell de Mur.
La població l’any 2006 era de 22 habitants, situat a 891
metres d’altitud, la superfície l’any 1970 era de 38,57
Km².
El nom de Mur, però, actualment no correspon a cap
poble, almenys de l’edat mitjana ençà. En efecte, havia
existit el poble castral de Mur a redós del castell del
mateix nom, entre aquest i la col·legiata Augustiniana
de Santa Maria de Mur, però aviat fou deshabitat, per
la desavinença del lloc on es trobava, i la població es
va repartir entre els altres nuclis que depenien del castell, com Collmorter, El Meüll, Miravet, Santa Llúcia de
Mur o Vilamolat de Mur.
El Castell
El Castell de Mur és un exemplar important de l’arquitectura civil del segle XI situat al municipi de Castell de Mur al Pallars Jussà. Constitueix l’exemple de
fortalesa romànica del segle XI més ben conservada
de tot Catalunya. És una obra declarada Bé Cultural
d’Interès Nacional.
El Castell de Mur s’alça al costat del monestir de
Santa Maria, d’alt d’un turó encinglerat sobre la Noguera Pallaresa, a l’entrada de la Conca de Tremp.
La construcció, de planta triangular, amb els angles
arrodonits i al costat sud-est lleugerament corbat, conserva excepcionalment sencers els murs perimetral.
Actualment, es conserva dins el recinte, adossada al
mur de llevant, la torre mestra, de planta circular i uns

Santa Maria de Mur.

Castell de Mur.

16 metres d’alçada, dividida en 4 pisos i amb finestres
espitllerades.
Santa Maria de Mur
L’antic monestir de canonges Augustinians de Santa Maria de Mur es troba a la comarca del Pallars Jussà, dins de l’antic terme municipal de Mur, des del
1972 de Castell de Mur. Va ser construït a la segona
meitat del segle XI, pels comptes de Pallars Jussà Ramon V i
Balençà; es consagrà l’any 1069
per Guillem Arnau, bisbe d’Urgell.
No fou mai una comunitat gaire nombrosa, tingué una enorme influència per tot el Pallars
Jussà.
L’any 1592 el Papa Climent
VIII la va secularitzar, posant-hi al cap davant un clergue regular que mantenia tots
els drets, privilegis i possessions de l’antiga canònica Agustiniana. El 1873 fou convertida
en parròquia rural i els edificis
de Santa Maria de Mur foren
abandonats.
Aprofitant aquest abandonament, el 1919 un grup de tècnics
italians arrencà els frescos romànics, que foren venuts i trasllaNúm. 11 - Segon trimestre 2018
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Claustre de Santa Maria de Mur.

dats als EEUU. Cap al 1923 apareixen al Museu Off Fine
Arts the Boston.
Va ser el primer arrencament de pintura mural que es
va fer a Catalunya, i aquest fet provocà la reacció de la
junta de museus de Barcelona.
Tenia la imatge del Sant Crist del segle XIII, però va
ser cremada l’any 1936.
Teresa Bonillo Gómez

Pintures de Santa Maria de Mur.

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

Lluís Cases Vidal
696 145 650
servienergi@gmail.com
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
Piscines Municipals

973 415 005
973 415 008
973 415 084
973 415 227
973 415 005
973 415 199

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
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Diumenge 9

Dissabte 8

 21:30h a les Piscines
recerca noctura dels
Minairons
(imprescindible portar
llanternaPG

 17:00 h a les Piscines
Contacontes: Els
Minairons

A les 18:00
00 h a
la Plaça M
Major
j
Espectacle:
Una de pirates

Festa Major
A les 17:00 h al
camp de fútbol
Jocs de
cucanya

Dilluns 10

Dies 14, 15 i 16 de setembre
DIVENDRES 14
21:30. - Sardinada i sopar popular.
00:00. - A disfrutar amb un Espectacle.
01:30. - Nit de marxa amb

DJ Lokito.

DISSABTE 15
11:00.
14:00.
17:00.

- Gimcana matinera per la canalla.
- Tradicional dinar de Germanor.
- Jocs de cucanya pels més petits.
En acabar i haurà berenar per a tots.
20:00. - Ball de tarda.
00:00. - Ball de nit.
- Els balls seran amenitzats per el grup...

MADISSON GROUP
- Durant la matinada, hi haurà un petit Ressopó.
03:30. - Més música i marxa amb els DJ’’s

Locals.

DIUMENGE 16
13:00.
14:00.
19:00.

- Missa Major.
- Tradicional passada de llevants, a càrrec de la jovenalla del poble.
- Ball de tarda, amb ressopó, fins acabar la Festa, amb...

Jordi Rojals Duet, l’acordió d’Organyà
Tots hi esteu convidats.
ORGANITZEN: ELS VEÏNS I AMICS DE LLUÇARS
L’organització es reserva el dret de modificar alguns aspectes de la Festa

FUTBOL SALA
Vilanova Meià
Inscripció/ +Info:

Del 6 al 15 d’agost de 2018
Infantil : -Aleví (entre 7 i 11 anys)
-Cadet (entre 12 i 15 anys)

Adult:

-A partir dels 16 anys.

PREU INSCRIPCIÓ: 80€/ equip

Límit inscrip. 3 d’agost 2018.
Inscripció + info: David telf. 650578437.
Organitza: Parc recreatiu piscines Vilanova Meià
Col·labora: Excm. Ajuntament de Vilanova Meià

Estiu 2018

El passat i el present
RECORDANT ELS 80 ANYS DEL FRONT AL MONTSEC DE MEIÀ

H

an passat 80 anys des d’aquell
mes de maig de 1938 amb
els famosos combats al barranc
del Badaull al Montsec de Meià.
L’exèrcit de Franco va pujar des de
Terradets per la Font de les Bagasses cap al poble de Rúbies. Més endavant va ser retingut per l’exèrcit
republicà a la zona de Badaull, on
hi van haver forts combats que van
deixar desenes de morts dels dos
exèrcits.
El front va estar instal·lat al
Montsec de Meià més de 8 mesos,
juntament amb la Coma de Meià
fins a Bon Repòs i Comiols era
zona republicana i fins a finals de
desembre del 1938. Durant tots
aquests mesos els republicans varen construir infinitat de trinxeres
i búnquers.
L’historiador i coronel José Manuel Martínez Bande va comptar al
Montsec 1.733 nius de metralladores, 310 refugis, 115 km de xarxes
de fil ferro, diversos centenars de
trinxeres actives i uns 100 km de
pistes per mitjans de comunicació.
Bona part d’aquests treballs van
anar a càrrec de la 26ª divisió, integrada primordialment per anarquistes sense filiació, faistes (anarquistes) i cenetistes (sindicalistes).
Probablement entre aquest estiu
i la tardor, s’organitzaran diverses
caminades per poder visitar llocs
tan històrics com les trinxeres i
búnquers del Pelat, les trinxeres
i búnquer de l’Hostal Roig, Nerill

Dos soldats observen un atac de les seves forces amb canons sobre el barranc de Badaull
(Montsec de Meià des del Pas de les Eugues). Foto d’arxiu de Francesc Boix.

Un grup de soldats republicans que varen participar com a voluntaris en unes operacions
militars a Badaull (Plaça Major de Vilanova de Meià). Foto d’arxiu de Francesc Boix.

i Roca Alta. Alguns dels búnquers
estan ben conservats i les trinxeres també es troben en bon estat

perquè estan excavades damunt
del cingle. El dipòsit d’aigua i el
funicular construït per la 30ª co-

Búnquers de la Roca Alta. Foto: Francesc Cardona Fonoll.
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lumna Durruti, i com no Badaull,
on hi varen haver els combats
mortífers.
També hi hauran actes a la Sala
1 d’octubre de l’Ajuntament de Vilanova de Meià, amb xerrades amb

persones expertes en història sobre el front del Montsec de Meià.
També s’exposaran alguns estris
de la guerra, entre d’altres coses
més.

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

LA PORTADA D’AIGUA AL POBLE DE VILANOVA DE MEIÀ

L’

aigua sempre ha estat una font
de vida, per això tots el pobles
i masies es troben a la vora d’un riu
o d’una font que fos bastant cautelosa i així poder veure persones i
animals, a més de poder regar.
La Coma de Meià es troba al mig
de dos rius, el principal que dóna
vida al poble està una mica apartat
de Vilanova, és el riu Boix, per això
creiem que la portada de l’aigua
prop de la vila es tan antiga com
aquesta. L’aigua s’agafava i s’agafa
per beure i per regar, en una peixera sota la font de l’Hedra, baixa pel
marge esquerra del riu fins a l’indret
conegut com la Canal. En aquest
lloc la sèquia passa per damunt del
Boix formant un petit aqüeducte,
antigament una canal que dóna nom
a l’indret, continua al descobert seguint el nivell del terreny fins a la
planta del Gramenet, on la sèquia
es posava en una mina excavada al
terraplè, seguint aproximadament
per sota la carretera i el camí dels
horts, avui camí de les piscines, fins
a la planta del Duro, segueix per la
plaça de la Creu i entra al dipòsit de
la font de Caps. Des d’aquí l’aigua
es portava mitjançant canonades a
unes fonts repartides pel poble i així
a tot arreu la tenien avinent: la font
de Caps, la font de la Plaça, la font
del Portal d’Ajós, la font de cal Guerra i la font avui desapareguda que
estava situada al carrer de l’Església on comença el carrer dels Teixidors. Totes les fonts menys l’última,
tenien grans piques per abeurar els
animals. Aquestes quatre fonts amb
els seus abeuradors encara existeixen avui, però la font principal, la de
Caps, es mutilà greument vers l’any
1944 per poder descarregar millor
els camions de sacs de farina al forn
de pa. En declaració de Gabriel Fornes, del capbreu que citem del 1627,
és anomenada la font de la Codina,
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Antic dipòsit d’aigua de la Font de Caps. Els regants de la vila el van anul·lar amb una canonada.

que dóna nom a l’actual Costa Codina i que segurament feia referència
a la font de Caps. Transcriurem un
fragment d’aquesta capbrevació per
situar-la en l’espai: “se tenere et pisidere in termino dicte Ville nove
de Meya in partida de Solsona
quedan hortum sive unum bancale
terre campe, tindencia medi jugeri
terre vel inde cinca terminatum
ab oriente cum terris Petri Ferriol Ste. Mariae de Meya dit Tros de
Solsona medio quodam carrerono,
meridie cum horto josephi Mir, ab
occidente cum via publica que va
a la Font de la Codina, et a circio
cum horto Joannis Bertran et Petri
Riba”.
L’aigua corrent i les clavegueres
a tots els carrers del poble, no es
van posar fins l’any 1931, en que es
va fer baixar una canonada de ferro
de la font L’Hedra a un petit dipòsit
de 40.000 litres per donar pressió i
que es troba situat sobre al Banc de
la Paciència. D’aquesta època data

la font situada prop de la plaça de
l’Ereta.
L’any 1944 va ser un any molt
sec i ningú mai havia vist la font
de l’Hedra seca, llavors van haver
de recórrer a la font de la Figuera,
al sols del reg de Barmó, on hi van
construir una peixera. Van conduir
l’aigua que baixava per la cuneta de
la carretera, on van haver de posar
una canal a cada cantarella perquè l’aigua seguís baixant per la
cuneta fins a la font de L’Hedra, on
la van connectar a la canonada de
la font de l’Hedra cap al dipòsit de
sobre la font de la Paciència.
Amb el pas del temps varen posar una canonada de la font de la
Figuera directa al dipòsit, la qual
cosa va provocar molt mal estar als
regants de Barmó, els quals varen
demanar que els fessin una bassa
per acumular aigua per poder regar, aquesta bassa es va construir
però mai va entrar en funcionament. A la dècada del 1980- 1990, es

Font de Caps abans de ser mutilada. Postal d’A. Batalla (Cal Tatx).

va construir un nou dipòsit al Banc
de la Paciència, a sobre del que ja
hi havia, amb uns 200.000 litres de
capacitat, i també es va canviar tota
la canonada més gran de la font de
la Figuera fins al dipòsit nou, ja que
la canonada vella amb el temps va
quedar petita i als tubs que eren
d’uralita sempre s’hi embolicaven
les arrels, provocant el taponament
del pas de l’aigua. Amb el pas del

temps aquest dipòsit també va quedar insuficient sobre tot a l’època
de l’estiu, que es quant més augmenta la població i també al donar
aigua potable a les granges. L’any
2014, es van construir dos dipòsits
nous de reserva d’aigua amb una
planta de tractament i canalitzacions d’enllaç amb Vilanova de Meià,
ubicats a la partida de Barmó, al
costat de la font de la Figuera, amb

Font pública de la Plaça Major.

una capacitat total de 3.800.000 litres. Amb la construcció d’aquesta
infraestructura, Vilanova de Meià,
pot incrementar les seves reserves
d’aigua potable i fer front a les sequeres, a les bones perspectives de
creixement poblacional i econòmic, de granges i la gran afluència
de població que viu durant l’estiu
a Vilanova, la qual passa de 200 a
més de 1000 persones. Aquesta
nova infraestructura va ser inaugurada el 27 de novembre de 2014 pel
Director General d’Administració
Local de la Generalitat de Catalunya, Jordi Souto i Andrés.
Bibliografia: Ramon Bernaus i
Ferran Sánchez. El municipi de
Vilanova de Meià.

Les quatre fonts públiques antigues encara conserven la pica, però la font del Guerra el
dipòsit era de pedra.

HOSTAL
MONTSEC
C. Església, 3
25736
Santa Maria de Meià
La Noguera - Lleida
T. 973 41 51 04
676 781 545

Text i fotos: Francesc Cardona
Fonoll

LLENCERIA
MITGES
BANYADORS
Carme, 15
25007 LLEIDA
Tel. 973 237 499
monraballenceria

info@hostalmontsec.cat
www.hostalmontsec.cat
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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
LA MÚSICA

L

a música és un art que s’expressa a través de sons
com ara la melodia, el ritme, el timbre, etc., tot i
que des del segle XVIII s’ha dit que és un llenguatge
universal. Es manifesta en organització dels sons i els
silencis en el temps. És un art de generació, manipulació i combinació.
Al llarg de la nostra vida podem escoltar molta música, així ho podem fer alguns cops als establiments
on comprem, grans superfícies comercials, cotxe, en
alguns transports públics, inclús quan anem a fer esport ens podem posar auriculars i escoltar la nostra
música preferida.
La música és un art que tots tard o d’hora podem
aprendre i podem arribar a practicar.
Jo, per exemple, faig llenguatge musical i canto en
una coral des dels tres anys i des que en tenia sis, toco
un instrument que a mi m’entusiasma, la flauta travessera. Aquest instrument és de la família de vent-fusta,
tot i ser de metall, ja que en l’antiguitat era de fusta.

Mònica Masanés i Pol Eroles.

La flauta travessera és allargada i cilíndrica i es toca
de manera horitzontal, d’aquí el nom de travessera.
Amb la flauta toco en una orquestra, bé més ben dit,
en un conjunt de diversos instruments a l’escola de
música d’Artesa de Segre (EMMA).

La Mònica tocant a la comunió del seu germà Dídac.

Quan era més petita, amb tots els alumnes de flauta
de l’EMMA, anàvem a fer trobades en diferents escoles de música, però la trobada que més recordo va ser
la de Martorell, quantes flautes! Quants músics! Fèiem
molt de goig! Això ho vàrem fer uns quants anys, però
a hores d’ara, ja no es fa.
Ara fa molt poc temps, es va fer un segon intent,
trobant-nos uns quants flautistes d’Artesa de Segre i
d’Ivars d’Urgell, els dissabtes al matí, però tampoc vàrem continuar.
Fa molt poc, en concret tres anys, que participo en
la festa de l’Associació de la 3ª Edat de Vilanova de
Meià, en la qual hem tocat algunes melodies amb el
meu amic també flautista, Pol Eroles de Santa Maria
de Meià, i algun cop més, ens hem atrevit en alguna
festa de comunió per la rodalia de Vilanova.
M’agrada molt fer petites actuacions, m’ho passo
força bé i gaudeixo moltíssim.

Text i foto: Mònica Masanés

MOSSÈN JOAN ESCALES

J

a abans llegia La Borrufa, però
des que visc al Pallars, no hi ha
mes que no n’agafi un exemplar. Un
dels col·laboradors més assidus és
mossèn Joan Escales, del que llegeixo gairebé tot el que escriu (altra cosa és que ho entengui). Quina
no va ser la meva sorpresa en veure
a la desapareguda revista Lo Raier,
que també hi tenia escrits. Això vo-

lia dir que ara tenia una vida plena
i que havia viscut tantes vivències
com per explicar-me’n alguna. El
telèfon i quedem. Malgrat tenir la
referència d’Enviny, recentment
viu a Balaguer, a la Residència Sant
Domènec, de bona localització i arquitectura.
Quan pujo a l’habitació, d’ambient agradable i plena de llum, el

trobo assegut davant de l’ordinador. Ens saludem estrenyent-nos
les mans (odio la paraula encaixada, ves!). És un home d’estatura
corrent, prim i vestit modern; pràctic diria jo: texans i camisa. I si alguna cosa en destaco –si se’m permet la irreverència– és que malgrat
la seva edat, encara conserva en la
cara aquella bellesa, aquell atractiu
Núm. 11 - Segon trimestre 2018
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“guapot”, com acredita que
del que en va treure molt proho era una foto de fa 40 anys
fit i coses bones per a tots),
que té sobre una estanteria
a Palou de Florejacs (on feia
plena de llibres a l’entrada.
diners amb la collita del tros
Sortim al passadís i seiem
de l’Església), a Barcelona
en unes butaques sembla
(on va estudiar), a Espot (de
posades per a l’ocasió.
tornada a la muntanya), a
Li explico que sóc una
Esterri (que s’hi va passar 10
“cercadora d’històries” i tot
anys), a Enviny (on va enceseguit es posa a parlar de
tar molts projectes i encara
manera pausada, segura i,
n’hi té un en marxa per “els
a vegades, amb la mirada
pobres de la crisi”) i ara per
absent. Diu que li n’han fet
fi, a Balaguer.
moltes d’entrevistes, que fa
—Diuen que per anar
20 anys que col·labora amb
d’un punt fins al qual tens
La Borrufa sense faltar-hi
enfront, de vegades has de
un mes, que ha escrit en
fer una gran volta, i veig que
vàries revistes i també ha
ho has aplicat al 100 %. Vas
editat llibres. Em sorprèn
començar a una punta de la
que al març n’ha editat un
comarca de la Noguera i has
(clarifica amb sorna que Mossèn Joan Escales.
acabat a l’altra. Explica’m
conté les 3 bes: Bo, breu i
alguna cosa d’aquests exbarat) titulat Estels d’una nova al- de Magisteri i de Psicologia. De com trems, si us plau.
bada, dedicat a 3 persones: a si ma- li agrada escriure. Que ha viscut a
Fa un somriure satisfet i comenteix, a Santa Teresa de Lisieux i al Estats Units un parell llargs d’anys ça a parlar.
seu oncle Manel Barbal (germà de i que ha voltat per França, el Japó,
—Em van destinar a Vilanova de
la mare) canonitzat l’any 1999. El l’Índia, Nepal, Brasil, Sud-amèrica, Meià, just acabat el seminari, era
meu cap barrina què podré dir de Camerun... sempre sol, per a per- molt jove. El 25 de juliol de 1955,
nou què no estigui explicat al llibre, dre’s entre la multitud i tenir diàleg mira si fa anys! Jo hi vaig anar
però no m’amoïno.
amb qualsevol. Em parla de Sòcra- amb la il·lusió i les ganes de contes, de Sant Pau, de Freud, de Pa- vertir-los a tots, de fer-los anar a
—Quan vas néixer i a on?— li niker, de Sant Joan de la Creu... Que missa. M’havia de guanyar la gent
etzibo pensant que m’engegaria a li agrada la música i tocava l’acordió d’alguna manera, especialment els
dida (elegantment, això sí).
i la guitarra. Dels seus disgusts amb joves, que són els més reticents.
—El dia tres del tres del tren- els superiors i les seves vivències Ells em posaven a prova. Es reuta, així amb lletres, què sona més als pobles en els quals ha estat des- nien a la plaça i explicaven acudits
“Mnemoclínic”.
tinat, de com s’havia de guanyar a la verds en veu alta perquè jo els sen—A Enviny?
gent i com els invitava a participar tís i observaven les meves reacci—Casa Pey. Vam ser 9 germans.
en actes socials a Vilanova de Meià ons. Portava la teoria ben apresa i
—Algú més amb vocació eclesi- (primer destí i prova de foc), a Areu fresca encara: M’hi vaig anar atanàstica?
(un “càstig” imposat per rebel·lia sant, igual que feia Jesús, a pleret, i
—I tant! Un germà també religiós
i dos religioses, però els tres se’n
van sortir.
Als anys 50, tenir capellans a
casa era garantia de prosperitat
econòmica i espiritual, però en
aquest cas veig que hi ha voluntat
fèrria, devoció i vocació, ja que a
mesura que parla puc adonar-me
que no ha estat un capellà a l’ús,
sinó un inconformista, un batallador, un rebel, un entusiasta i, sobretot, una persona preocupada
pels altres físicament i espiritualment.
Ell mateix mena la conversa cap al
seu apostolat i als seus pensaments
i conclusions d’acord a la vida de
Jesús. Relata els seus estudis al seminari, i més tard els de Teologia, Mossèn Joan Escales amb el jovent de Vilanova cantant caramelles a la Creu, any 1957.
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Un dels llibres de Joan Escales.tif

participava de les seves converses.
A poc a poc van baixar de to fins a
arribar on jo volia i vaig ser un més
de la colla. Tres anys que m’hi vaig
passar, ben a gust!
—I de la situació actual, de Balaguer, que me’n dius?

—Sóc l’únic a la residència que
no té televisió. No vull que em diguin mossèn perquè em dic Joan, i
a ningú li agrada que el cridin pel
seu estatus, és més fred. Pel que
fa al tipus de gent que hi habita: la
mitjana és de 85 anys. Els he catalogat en dos mòduls: els que només
van a missa i els que no pensen.
—Déu ni do!, exclamo.
—La missa, com es diu avui, per
a molts no té sentit. I els que no
pensen, no viuen, no es realitzen.
—Creus que d’haver nascut en
l’ambient d’una altra religió, també
t’hauries dedicat a servir-la?
—Suposo, perquè la religió va
amb la cultura.
—Enamorar-se, vull dir entre
humans terrenals, és una decisió
pròpia?
—Enamorar-se sempre és una
decisió; és més que un sentiment.
—Una anècdota que no hagis explicat mai. Voldria ser original...
—De moment no se me n’acut
cap, sóc molt explícit en el llibre.

Hem xerrat una bona estona, i
quan el deixo ens fem una abraçada perquè em sembla que el conec
de tota la vida.
Quan arribo a casa em falta
temps per llegir-me el llibre que
l’he comprat i me l’empasso d’una
atacada. Hi ha molta matèria relacionada amb el comportament, les
relacions, l’amor, la sexualitat, la
vida terrenal i eterna. Entre tot el
bagatge de consells i prèdiques em
quedo amb la frase que deia als pares fent uns cursets de Percepció,
paraula definida com a conèixer
les coses a través dels sentits. En
acabar de mirar i dialogar amb la
natura, els deia: mireu els vostres
fills, no passeu cap dia sense
que us feu el regal d’una mirada.
Com ho sap, mossèn, que això,
avui, ho tenim totalment depreciat?

Text: Guillermina Subirà
Foto: Ramon Bernaus
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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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La nostra gent
CLIMENT DURICH. UN NAUFRAGI QUE MARCA TOTA LA VIDA
Ens trobem amb el Climent de
cal Masanés per parlar una mica
d’algunes vivències de quan era un
nen i un jove, però especialment de
l’època del servei militar, una experiència que el va marcar per tota
la vida.
Pregunta: Presentat als nostres
lectors.
Resposta: Em dic Climent Durich Solé. Vaig néixer al carrer Ponent 21 (cal Pito de la Isabeleta) de
Vilanova de Meià el 27 de març del
1943.
P: Parla’ns una mica de la teva
infantesa.
R: Recordo que quan érem petits corríem i jugàvem per aquests
carrers. Quan vaig anar al col·legi,
recordo que de molt petit vaig anar
una temporada a cal Gil i després
sempre a l’Escola Vella. Vaig tenir
de mestres el Lliberato, el Farreny i
el Pipa, que ara no recordo el nom
i que s’estava on ara hi ha l’Antonieta del Nari.
P: A l’Escola Vella hi havia hagut
l’Ajuntament. Recordes haver vist
papers antics en algun armari? De
fet eren els arxius de l’antiga paeria
i després ajuntament de Vilanova.
R: Recordo que als baixos de l’escola que sortien a la Costa Codina,
hi havia tirats caixes i caixes de pa-

Joventut.

pers i llibres i no saps pas la quantitat que n’havíem arribat a xafar.
Però no sabíem el valor que tenien.
Que coi ens explicaven a nosaltres.
P: Recordes alguna anècdota
d’aquesta època escolar?
R: En aquella època anàvem a
col·legi amb la cartera a la mà i
una soca de llenya a l’altra, per cremar a l’estufa. Amb el Pepe de cal
Joaquim érem molt amics, com a
germans, una vegada recordo que
va anar al lavabo que hi havia al
balcó de la classe. Mentrestant, el
Lliberato era al balcó, repenjat a la
barana i va entrar corrent i cridant
“lo tren! lo tren!”, en veure sortir el
fum a batzegades per la finestreta que hi havia al costat, ja que el
Pepe fumava i feia sortir el fum bufant. Nosaltres ens vam quedar tots
callats pensant-nos qui sap què.
P: Parla’ns de coses de la teva joventut.
R: Quan vaig plegar d’estudi,
als 14 anys, vaig treballar uns tres
anys amb el Joan del Perla fent
d’aprenent de paleta. Recordo que
la primera feina que vaig fer va ser
pujar taulons des de cal Perla fins
a l’església per col·locar la taula
de l’altar major. Era una llosa molt
pesada que l’anàvem aixecant a
poc a poc posant-hi taulons a sota.
Després me’n vaig anar dos anys

La Primera Comunió.

Dia de l’entrevista, a l’ajuntament de Vilanova de Meià.

a Lleida a l’Escola de Mestria Industrial (l’Escola del Treball) per
agafar més pràctica en el tema de
la construcció. Entre altres coses,
ens feien fer voltes d’escala i arcades amb calç i arena. Quan havíem acabat la pràctica ens ho feien
desmuntar i netejar tot, sense fer
malbé gens de material, per poder
treballar un altre dia.

Record de l’escola.
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P: Quan vas començar a treballar
pel teu compte?
R: Des de l’escola ja em vaig posar a treballar en una empresa de
construcció i feia les dues coses.
Després treballava amb un tal Nadal. Però aleshores a Lleida ja es
donava l’eufòria de la construcció
dels anys seixanta, i va ser quan als
18 anys ens vam ajuntar amb un
altre xicot i vam començar a treballar pel nostre compte amb feines a
preu fet, no donaven l’abast. Així,
vam fer vint-i-vuit pisos a l’Avinguda de les Garrigues. Si no hagués
estat per la mili que ens va partir pel mig, igual no torno més a
Vilanova.
P: Parla’ns de la mili, ja que tenim entès que et va marcar molt.
R: La mili la podia haver fet a
Lleida voluntari i “enxufat”, però
Lleida ja la tenia massa apamada
i em vaig estimar més fer-la per
reemplaçament normal quan em
tocava. Amb la mala sort que per
anar a fe la mili a l’Armada fins
aleshores sempre agafaven reclutes de províncies que tenien costa.
Doncs aquell any van agafar 140
reclutes de província de Lleida per
anar a la marina, i un d’ells vaig ser
jo quan tenia 21 anys.
P: Recordes algun fet singular
que et va passar abans d’anar a la
mili?
R: Doncs si, ja que vaig ingressar
accidentat directe a la infermeria.

Al port.
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Com que ja guanyava uns calerons
tenia encarregada una moto, però
anava amb la Vespa i pocs dies
abans de marxar a la mili pujava
cap a Vilanova quan la carretera
encara no estava asfaltada. Al girar a la cruïlla amb la carretera de
Tremp em va patinar i em vaig donar una testarrada, anant per terra
i posant-me tot espelastrat. El Joan
del Pubill, que pujava amb el tractor d’Artesa, em va arreplegar. Vaig
anar al doctor Portella, el metge
de Vilanova; em va curar però com
que portava moltes ferides em va
posar la injecció del tètanus i em
va dir que potser em faria reacció.
I tant que me’n va fer, ja que quan
vam anar a Tarragona per agafar
el tren cap a Cartagena a incorporar-nos a la marina, jo portava una
febrada que no veia res i només
demanava beure. En arribar a l’arsenal de Cartagena de matinada,
mentre la resta de companys anaven a les seves companyies, jo vaig
anar ferit directe a la infermeria.
D’aquesta manera vaig prendre
consciència d’on era i em vaig anar
situant mentre els altres feien la
instrucció.
P: Com et va anar després la vida
a la marina?
R: Després de tres mesos de
“quartel”, ens van donar les destinacions i ja ens vam embarcar. A
mi em va tocar la fragata ràpida
Ariete, que era un vaixell molt bo
i modern. Cada dia fèiem pràctiques, primer sortien dos o tres

Climent amb el vestit de mariner.

submarins i després sortíem nosaltres a localitzar-los amb els radars
i els tiràvem bombes simulades de
profunditat a veure si els tocàvem.
A la nit, quan tots tornàvem a port
ens explicaven si els havíem tocat i sovint els encertàvem, ja que
ells sentien el soroll dels nostres
bidons rebotant sobre el casc del
submarí.
P: Com ho portaves els mareigs
del vaixell?
R: Al principi fatal. Em passava
tot el dia al vaixell marejat com
una sopa i només tenia ganes de
descanviar la pela. Quan a la nit arribava a Cartagena anava a un bar
fora del quartel i em menjava tres
bistecs amb patates i tres amanides, ja que eren les úniques coses
que menjava en tot el dia, perquè
l’endemà al matí en pujar al vaixell
ja hi tornava de nou. I us puc ben
assegurar que el mareig només és
una cosa de cap, ja que quan vam
naufragar, no n’hi havia cap de marejat, ni jo ni ningú.
P: Parla’ns del naufragi.
R: A patir del moment que estàvem a la fragata, sempre anaven
fent rutes d’un lloc a l’altre, tan
aviat érem a Mallorca com a altres
ports. Un dia vam pujar fins als Astilleros del Ferrol ja que volien revisar el vaixell. Aquests dies al matí
nosaltres sortíem i ens n’anàvem a
pescar o a fer qualsevol cosa i a la
nit tornàvem al vaixell per dormir.
Això va durar fins que ja va estar
reparat i havíem de tornar a la base
per fer unes maniobres a Alacant.
Però aquells dies hi havia un temporal de mar esgarrifós amb mar
arborat i l’alt comandament del
Ferrol ens va dir que en aquelles
condicions no es podia sortir a la
mar de cap manera del món. Però
el comandament de Cartagena ens
va manar que sortíssim com fos
perquè al cap de dos dies havíem
de ser a les maniobres. Al final vam
sortir i a la mateixa ria del Ferrol ja
ens venia just de capejar la sortida,
però quan vam ser a alta mar allò
no ho podeu ni imaginar. Per acabar-ho d’adobar es va espatllar la
bomba ventiladora que refrigerava
les calderes de vapor, es va parar
una de les calderes i sort que no

va petar, però després es va parar
l’altra. A partir de les 6 de la tarda
vam quedar a alta mar a la deriva i
així vam estar dos dies i dues nits.
“Abandono de buque” tocat i tots a
coberta, ja que als camerinos no hi
podíem pas entrar i allí es va quedar tot el que portàvem. A coberta, agafant-nos on podíem quan el
vaixell es girava cap a una banda
i després esperar que es girés cap
a l’altra. Tots vam acabar amb la
panxa grossa, com prenyats, de
tanta aigua que ens en vam empassar. Des de la fragata van demanar
ajuda, ja que SOS funcionava, i tant
l’exèrcit com la marina ja sabien
que estàvem a la deriva a alta mar.
Aleshores es va atansar a nosaltres
per intentar arreplegar-nos un petrolier anglès, però l’onatge era tan
gran que no es podia apropar, ja
que les onades ens aixecàvem amb
una alçada més alta que el campanar i una de les vegades li vam caure a sobre, la nostra proa a sobre
de la seva coberta. No ens va poder ajudar i així vam continuar dos
dies i dues nits. Érem 180 homes
amb els comandaments inclosos, i
els oficials plorant com a magdalenes perquè no podien fer res per
arreglar la greu situació en què ens
trobàvem.
Tot i això ens vam anar atansant
cap a la costa amb uns penya-segats que semblaven el Cogulló de
grossos on potser hi havia deu mil
persones que ens esperaven, ja que
hi havia l’exèrcit de terra, la guàr-

Fragata Ariete.

dia civil, la marina i la gent dels pobles. Hi havia uns focus molt grossos enfocant-nos des de la costa.
Quan les onades ens apropaven a la
costa i ens feien baixar de cop, sortien uns morros de pedra tan grans
com aquestes cases. A aquella zona
de la costa en deien “la Costa de la
mort”, la mateixa on es va partir el
Prestige fa uns quants anys. Amb
aquelles patacades tan grans, el
nostre vaixell cruixia, grinyolava
tot i per tots costats i tampoc podíem tirar cap àncora per estabilitzar-lo. Una de les vegades l’onada
ens va aixecar enlaire i en baixar,
vam caure sobre d’un d’aquells
morros de pedra i va partir el nostre vaixell, però no el va trencar del
tot, el ferro va quedar enganxat a
la pedra i les onades no el podien
fer seguir. Sort en vam tenir perquè

sinó ens hauríem enfonsat tots. En
aquesta situació es va declarar un
incendi a la fragata, i això era molt
perillós, ja que podia explotar tot,
penseu que portàvem tres-centres
tones de petroli i tres-centes tones
de munició real, ja que quan sortíem anàvem armats i plens de combustible.
P: Com vau poder sortir?
R: Un cop quiets, amb un salvavides van tirar una corda que
finalment va arribar a la costa i
d’aquesta manera van poder posar
el cablejat d’acer molt gros amb
uns GMS de l’exèrcit fins al nostre vaixell. Després amb una mena
de salvavides penjat al cable, ens
posàvem de dos en dos amb les
cames a dins i amb una corda des
del vaixell i una altra des de terra,

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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21 novembre 2003. La revista Noguera Magazín recorda els
supervivents del naufragi.

estirant-nos a poc a poc, vam anar
sortint tots. Penseu que quan baixàvem pel cable quedàvem colgats
d’aigua i tots a l’aguait si sortiríem
o no sortiríem, aleshores ens feien
pujar de nou estirant-nos des de la
costa. Sort que el vaixell no es va
acabar de partir i es va quedar quiet allí. Segons va dir la marina als
diaris de Pontevedra, havien salvat
tota la tripulació en un quart d’hora, quan en realitat l’operació de
salvar-nos va durar dotze hores. I
encara faltaven 36 mariners que havien sortit amb barques salvavides
que les onades van bolcar i els van
dispersar. Però els van acabar de
trobar tots vius, alguns però a 20 o
trenta quilòmetres de distància del
naufragi.
P: Què va passar quan per fi vau
arribar a terra?
R: En arribar a la costa recordo
que em van agafar dues dones sense
deixar-me tocar a terra, i portaven
les faldilles agafades a les calces,
ja que les onades els espetegaven a
sobre com a nosaltres. Recordo que
a terra hi havia un camió de licors i
com que estàvem morts de set del
salobre, alguns agafaven una botella i una altra i se la bevien a raig i
d’una tirada. “Pero, si son negros”,
deien la gent en veure’ns, ja que anàvem tots untats de petroli del vaixell
i teníem un color com de xocolata.
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Retall de la notícia a La Vanguardia. 27 febrer 1966.

Després uns militars em van
acompanyar fins a un Seat 1500
de l’exèrcit amb un entapissat vermell i jo em resistia a entrar i un
em van dir “ ¡a dentro!” i em van
posar estirat al seient del darrere. Ens van portar fins a un poblet
prop de Muros, anomenat Carnota, on hi havia un bar amb taules
de marbre que recordava el bar
el Sindicat de Vilanova. Allí hi havia de tot, uns coves de menjar i
vaig ser dels valents, ja que trossos de pa amb pernil, encara en
menjo ara. També hi havia metges
i infermeres, estenien a la gent a
damunt de les taules i amb agulles
de donar injeccions ens punxaven
als peus que els teníem com a gel.
Pensa que érem a 25 de febrer de
1965 i havíem estat dos dies i dues
nits a alta mar colgats d’aigua contínuament. A alguns se’ls enduien
amb ambulància i els uns cap aquí
i els altres cap allà. Vam acabar
tots despullats de pèl a pèl, vam
deixar la roba que portàvem en un
racó i, com si fos un munter de fem
s’escorria el petroli negre que s’havia impregnat. Les dones del poble
van marxar cap a les seves cases i
ens van portar tota classe de roba

que ens anaven donant (mitjons,
calçotets, samarretes, pantalons
de vellut, camises...) i ens van
vestir a tots. L’endemà passat ens
van portar a Pontevedra i va venir el ministre de marina, el Nieto
Antúnez, i quan va veure tots els
mariners calçats amb sabates, espardenyes i de qualsevol manera,
i vestits amb la roba de totes classes i colors, va dir “estos chicos
que salgan mañana para sus casas”. Pagaria mil euros per tenir
la foto d’aquells mariners vestits
d’aquella manera.
Estàvem a Pontevedra i es deia
que quan et salvaves d’un naufragi, et donaven la llicència directa.
Però a nosaltres res de tot això. Només ens van donar un mes de permís. Però quan érem a l’estació de
Val de la Graña a punt de marxar,
ningú ens donava els papers. Aleshores un de Barcelona va dir que a
sobre d’una taula hi havia tots els
papers dels permisos i sense dirho a ningú, cadascú s’agafà el seu
i vam marxar cap a casa.
P: Tenim entès que la reincorporació de nou a la marina va ser una
mica singular.

R: I tan que sí. Al cap d’un mes
ens vam reincorporar a Cartagena
i vam estar allí uns dies sense fer
res, esperant que ens donessin una
nova destinació. Em van cridar a
“jefatura” i em van dir que marxava com a cap d’un grup vuit dels
mariners per presentar-nos al nou
destí de Mallorca. Érem quatre catalans, tres gallecs i un valencià.
No era ni caporal, però m’havien
fet cap de colla. Ens sentíem tan
segurs i érem tan veterans després del naufragi, que vam decidir
anar-nos-en uns dies a casa, sota la
meva responsabilitat, abans d’incorporar-nos a la nova destinació.
Als gallecs, que no podien marxar,
els vam donar dues mil pessetes a
cadascun perquè es quedessin els
tres o quatre dies a Barcelona, i
els altres cap a casa. Vam quedar
de trobar-nos al cap de cinc dies
a l’estàtua de Colom a les 4 de la
tarda, per agafar el vaixell de la
Transmediterrània. Al cinquè dia
quan ja hi érem tots, me’n vaig a
la companyia naviliera i tenien el

“barco completo”. Jo els vaig dir
que l’endemà havíem de ser a Mallorca, aleshores em van dir que
anés a la Comandància de Marina
que ens fessin un volant i ens encabirien al vaixell encara que haguessin de treure passatges, o que
hi tornés l’endemà la matí. Hi vaig
tornar l’endemà, però ja feia sis
dies que havíem de ser a la nova
destinació. Continuava el vaixell
complet, i vam haver d’anar a Comandància de Marina. En veure els
papers que portava amb les dates
caducades em van passar d’un oficial a l’altre fins que em van portar
a l’almirall. En veure les dates que
portàvem els vaig dir que ens havíem perdut i no sé si s’ho van creure
o no, el cas és que ens van fer el
volant i vam poder embarcar cap a
Mallorca sense problemes.

fer a l’Armada, els van construir
un port pesquer. El naufragi de la
fragata Ariete va ser la seva salvació. Penseu que amb la Montse
vam tornar a Carnota no fa molts
anys i vam veure una senyora gran
i li vam preguntar si es recordava
del naufragi de la fragata. I tant que
se’n recordava: “esto fue nuestra
salvación”, ens va dir. Emocionada
de retrobar-se amb un dels que van
salvar, ens va portar a casa seva i
ens va mostrar el diploma que li havien donat per col·laborar de forma
humanitària en el salvament dels
mariners. Penseu que ens tractava
com de família i vam mantenir una
molt bona relació.

Com a cloenda del relat val a dir
que Carnota, prop de Muros, era
una petita població de pescadors, i
com a conseqüència de l’ajuda humanitària que la gent del poble van

Ramon Bernaus, Francesc
Cardona i Iolanda Masanés
LO PAS NOU

Gràcies Climent per la conversa
tan interessant. Confiem poder-la
continuar amb temes més actuals.

PARC RECREATIU
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Entreteniments
Per Iolanda Masanés

Sopa de lletres
Cerqueu alguns dels arbustos silvestres que
es poden trobar a les muntanyes catalanes:
Càdec, Murta, Llentiscle, Cornicabra, Baladre,
Marfull, Coscoll, Cambronera, Espantallops,
Aladern i Savina.

Mots encreuats
1. Nom comú de dues espècies de mamífers perissodàctils aquàtics de pell gruixuda i negrosa, cos
voluminós que pot arribar a assolir els 3,50 m de
longitud, potes curtes, cap gran amb les orelles,
els ulls i els orificis nasals situats a la part de dalt,
el que els permet respirar quan estan dins de l’aigua.
2. Mamífer volador d’ales membranoses i costums
nocturns. Dorm cap per avall.
3. Mamífer de cap gran, cos gruixut, potes curtes,
orelles caigudes i musell camús. Es cria i s’acarnissa per aprofitar la seva carn i greix. D’aquest
animal s’aconsegueix el pernil i molts embotits
diferents.
4. Mamífer marsupial herbívor d’Austràlia que es
desplaça a salts, amb les extremitats davanteres
molt més curtes que les posteriors i amb una cua
robusta en què es recolza. Les femelles tenen una
bossa al ventre per portar les seves cries.
5. Mamífer artiodàctil originari de l’Àsia central, de
fins a 3 m d’alçada, que té el coll larg, el cap proporcionalment petit i dos gepes al dors, formades
per acumulació de teixit adipós. Pot emmagatzemar aigua en el seu cos, de manera que s’adapta a
la vida en zones desèrtiques.
6. Mamífer carnívor d’uns 1,80 m de longitud més
1 m de cua, amb la pell de color groc amb ratlles
negres al llom i la cua i el ventre blancs amb gran
força muscular i agilitat per al salt i poderoses
urpes i mandíbules.
7. Mamífer perissodàctil africà semblant a l’ase, de
pèl blanc groguenc amb ratlles transversals marrons o negres.
8. Mamífer de l’ordre dels proboscidis, de grans dimensions, pell cendrosa, rugosa i gruixuda, amb
el cap i els ulls petits, les orelles grans i penjants i
el nas i el llavi superiors units i prolongats en una
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trompa que fa servir com a mà. Té dues dents
incisives anomenats comunament ullals, massissos i molt desenvolupats. Habita a Àsia i Àfrica on l’empren com animal de càrrega.
9. Femella del cavall.
10. Animal mamífer, prové del llop, diuen que és el
millor amic de l’home.

QUI SÓN?

Animeu-vos a reconèixer qui són.
Imatge 1. Nois i noies de Vilanova de Meià a la dècada dels anys 1960. Foto: Ramon Bernaus Santacreu.
Imatge 2. Equip de futbol Gàrzola reforçat per membres de Vilanova de Meià, anys 1974 i 1975. Foto: Francesc
Cardona Fonoll.
I com és estiu i us podeu retrobar amb familiars i amics que us ajudin a fer d’investigadors, us en regalem una
tercera, a veure qui reconeix a més gent i passeu plegats una bona estona. Bon estiu a tothom!
Imatge 3. Classe de pàrvuls de l’escola de Vilanova de Meià. Any 1954. Foto: Ricard Masanés.
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 de la segona imatge de la revista del número
anterior que es troben a l’eixida del Sindicat són:
D’esquerra a dreta: Ramon Bernaus, Joan Estrada, Blanco (guàrdia Civil), Ricard Masanés i Bep del Bentut.
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L’Almanac del Montsec de Meià
AGOST: Mes de 31 dies, vuitè del nostre calendari.
Era el sisè mes de l’antic calendari romà, i el Senat de
Roma li va canviar el nom en honor al primer emperador, August.
El dia 1 el sol surt a les 6h 47 m i es pon a les 21h 09 m
El dia 31 surt a les 7h 17 m i es pon a les 20h 26 m.
El dia 23 el sol entra a la constel·lació de Verge
El dia 11, eclipsi parcial de Sol, visible al nord d’Àsia
i d’Europa.
Fases de la lluna i el temps (segons el Calendari
dels Pagesos):
Quart minvant el dia 4, a les 20h 18 m. Calor i sequedat.
Lluna nova el dia 11, a les 11h 58 m. Núvols i tempestes a muntanya.
Quart creixent el dia 18 a les 09h 49 m. Serè.
Lluna plena el dia 26 a les 13h 56m. Variable.
DATES ASSENYALADES I COSTUMARI:
Els teulers ambulants. Durant el mes d’agost, en alguns indrets de Catalunya, aprofitant la calma de les
feines del camp i la proximitat de les festes majors,
voltaven per les masies i pobles petits els teulers i rajolers ambulants, que feien teules, maons, totxos i toves
a mitges amb els pagesos, que els facilitaven la terra i
la llenya, els donaven posada i els mantenien a canvi
de la meitat de l’obra que feien. El teuler escollia de
la finca la terra que millor li anava, la pastava, enfangava i emmotllava, feia un forn molt primitiu dins un
sot clavat a terra, on coïa l’obra. L’obra que li quedava,
el teuler la venia a algun pagès veí que ell mateix se
l’anava a buscar. Era costum que les masies importants tinguessin una quantitat de teules de reserva per
tal d’anar-les canviant a mesura que s’anaven trencant
per causa del vent o de les gelades.
El refranyer es força ric en aquest mes.
L’agost madurador
A l’agost
i el setembre collidor.
plou quan es fa fosc.
Dia 10: Sant Llorenç
Dia 15: l’Assumpció de la Mare de Déu. L’Església commemora la mort de la Mare de Déu i la seva
assumpció al cel en cos i ànima. En alguns temples
muntaven un túmul que recordava el llit de mort de
Maria, per això en alguns indrets se l’anomena la Mare
de Déu del Llit. Moltes poblacions celebren avui la
Festa Major.
Tal dia com avui de 1633, el monjo benedictí Josep
de Jalpí i Julià, de només 28 anys d’edat, va prendre
possessió com a prior del Monestir i priorat de Santa
Maria de Meià, de forma no presencial mitjançant un
procurador. També va prendre possessió com a baró i
senyor jurisdiccional de la vila de Santa Maria, de Figuerola de Meià, dels pobles de la Vall del Priorat, de
la batllia de Peralba i de la Mont-roig. El 15 de gener de
1634 va fer la solemne presa de possessió de manera
presencial.
Per la Mare de Déu d’agost
Pluges per la Mare de
pinta el raïm,
Déu d’agost
i per la de setembre ja es
resta oli i aigualeix el
pot collir
most.
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Dia 24: Sant Bartomeu, apòstol.
Si plou per Sant Bartomeu,
Per Sant Bartomeu,
bona tardor tindreu.
a filar pe tot arreu.
Dia 31: Sant Ramon Nonat.
La seva mare va morir amb l’infant al ventre. Vinti-quatre hores després el seu parent, el vescomte de
Cardona, s’adonà que aquest encara es bellugava. Amb
l’espasa va obrir el ventre de la difunta, practicant el
que avui coneixem com una cesària i en va treure el
nen viu. El seu padrí i llevador li va posar el nom de
Ramon i va aplicar-li el qualificatiu de Nonat, perquè
no va néixer. Segons la tradició és una de les tres úniques persones de la humanitat que no han nascut, com
ho són Adam i Eva. Per aquesta raó és advocat pels
parts i patró de les llevadores a moltes poblacions. El
santuari dedicat a Sant Ramon Nonat es troba al poble
de Sant Ramon, a la Segarra.
Cròniques des de la colònia
L’últim any del Procés hem pogut anar descobrint,
aquells que encara no ho havíem fet, que a l’estat espanyol al que estem integrats, hi ha dos tipus de nacionalisme: l’espanyol (el castellà), que és el bo, el lloable i
que pot tirar pel dret en tot des del poder de l’estat, amb
el vist i plau del seu poder legislatiu, executiu i judicial,
i amb l’ajut inestimable dels seus mitjans de comunicació, i d’aquesta manera defensar els seus interessos,
els seus privilegis i les seves prerrogatives ancestrals:
tenen la paella (la constitució) pel mànec. L’altre nacionalisme (el català), sempre a la defensiva, defensant la
llengua i la cultura, intentant sobreviure amb les quatre engrunes de poder autonòmic, que quan els sembla
poden arrabassar-te. Aquest nacionalisme defensiu, pel
ells és el dolent i el causant de tots els mals i és titllat de
tot, fins hi tot de nazi. La màxima aspiració del nacionalisme espanyol, és l’assimilació del català i la seva desaparició. No és cap casualitat que tinguin empresonats o
l’exili els principals líders polítics i socials del país i que
persegueixin la nostra escola i els nostres mitjans de
comunicació. Fa tres-cents anys que ho estan intentant
i encara sobrevivim, anem fent la viu-viu, i alguna cosa
més. Per això estan tan excitats.
Últimament també hem estat víctimes de les post-veritats (mentides), que fan servir a tort i a dret per desprestigiar-nos i per justificar les seves actuacions que
vulneren els drets més elementals que com a persones
individuals i com a poble tenim. Les mentides repetides
moltes vegades hi ha qui les acaba acceptant com a “veritats”. Posem un exemple una mica llunyà: l’abril del
2001 quan l’aleshores rei Joan Carles va lliurar el premi
Cervantes a Francisco Umbral, i va fer un discurs en
aquests termes: “Nunca fue la nuestra llengua de imposición, sinó de encuentro; a nadie se obligó nunca
a hablar en castellano: fueron los pueblos más diversos quienes hicieron suyos, por voluntad libèrrima, el
idioma de Cervantes” (sense comentaris).
Aquells que tenim una certa edat i vam anar a l’escola i van fer la mili els anys 60 i 70 del segle XX, aquestes afirmacions ja no colen. Als més joves encara se’ls

podria enganyar. Per això també fem una mica de memòria històrica de com s’han perseguits els mestres i
l’escola a Catalunya. Confiem que mai més es tornin a
repetir fets semblants:
Repressió en contra dels mestres que ensenyaven en català (11-06-1926). Un del períodes en que
la llengua i la cultura catalana fou més reprimida, va
ser durant la dictadura de Primo de Rivera. Això queda
demostrat en la Real Orden que va signar el rei Alfons
XIII, besavi del rei actual, en que l’ensenyament en una
llengua que no fos el castellà portava greus conseqüències per als mestres. Diu textualment el Real Decreto:
Artículo primero: Los Maestros nacionales que proscriban, abandonen o entorpezcan la enseñanza en su
escuela del idioma oficial en aquellas regiones en que
se conserva otra lengua nativa, serán sometidos a expediente, pudiendo serles impuesta la suspensión de
empleo i sueldo de uno a tres meses.
Artículo segundo: En caso de reincidencia podrà
acordarse su traslado libremente por el Ministerio
de Instrucción Pública y Bellas Artes a otra provincia

donde no se hable más que la lengua oficial, en localidad de igual o menor vecindario (...).
També una part de l’Església en patia les conseqüències
Cal pensar, però, que aquest govern repressor de la
dictadura, tenia uns confidents i delators bastants curts
de gambals, ja que en inaugurar-se el curs 1925-26 al
Seminari Pontifici de Tarragona, els confidents van informar a la policia del dictador que l’acte s’havia fet íntegrament en català, la qual cosa va suposar greus amenaces contra el cardenal Vidal i Barraquer. L’error va ser
molt greu i dels que deixa en evidència els implicats, ja
que l’acte es féu íntegrament en llatí i els confidents van
quedar ben retrats. Massa sovint les efemèrides, pels
catalans, són així de dures. No es pot ser un poble vençut i colonitzat, fins ara.
Bibliografia: Ferrer i Gironès, F. La persecució política de la llengua catalana.
Ramon Bernaus i Santacreu

CLIMATOLOGIA MARÇ, ABRIL I MAIG - VILANOVA DE MEIÀ
MARÇ
Temperatura mitjana:
7,4º C
Mitjana de les T màximes:
14º C
Mitjana de les T mínimes:
2,3º C
T màxima absoluta:
21,5 C Dia: 28
T mínima absoluta:
-2,5º C Dia: 22
Precipitació total:
113,9 mm
Precipitació màxima en 24 h:
28,4 mm Dia: 1
Velocitat mitjana del vent:
1,9 m /s
Direcció dominant del vent:
NE
Ratxa màxima absoluta:
24,1 m/s Dia: 20
Humitat relativa mitjana:
69%
Pressió atmosfèrica mitjana:
936,6 hPa
Dies de pluja:
17
Dies: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 14 al 17, 19, 24, 25, 29 i 31
MAIG
Temperatura mitjana:
Mitjana de les T màximes:
Mitjana de les T mínimes:
T màxima absoluta:
T mínima absoluta:
Precipitació total:

15º C
21,9º C
9,5º C
28,2º C Dia: 24
1,5º C Dia: 2
194,5mm

ABRIL
Temperatura mitjana:
12,6º C
Mitjana de les T màximes:
18,9º C
Mitjana de les T mínimes:
7,2º C
T màxima absoluta:
28,8º C
T mínima absoluta:
-2,0º C
Precipitació total:
166,6mm
Precipitació màxima en 24 h:
49,5mm
Velocitat mitjana del vent:
1,9 m/s
Direcció dominant del vent:
NE
Ratxa màxima absoluta:
16,5 m/s
Humitat relativa mitjana:
69%
Pressió atmosfèrica mitjana:
944,5 hPa
Dies de pluja:
15
Dies: 3, 4 al 13, 16, 17, 23, 27 i 29

Dia: 25
Dia: 1
Dia: 11

Dia: 11

Precipitació màxima en 24 h:
50,7mm Dia: 20
Velocitat mitjana del vent:
1,1 m/s
Direcció dominant del vent:
S
Ratxa màxima absoluta:
19,8 m/s Dia: 28
Humitat relativa mitjana:
73%
Pressió atmosfèrica mitjana:
946,1 hPa
Dies de pluja:
20
Dia: 1, 6, 7, 8, 9, 12, 16 al 23, 25 i 27 al 31

DEMOGRAFIA MUNICIPI DE VILANOVA DE MEIÀ
MARÇ i ABRIL
Mesos sense registres

MAIG
MATRIMONI a Vilanova de Meià, dia 11: Aleix Marcó Terré (veí de
Vilanova de Meià) i Lourdes Cirera Torruella (veïna de Vilanova de Meià)
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Noves tecnologies
EL COTXE ELÈCTRIC (3a PART). TESLA

N

o es pot escriure sobre el cotxe elèctric sense assegurar
que avui Tesla és una de les empreses més importants del món
en construcció i investigació. Elon
Reeve Musk n’és cofundador, director general i arquitecte de productes. Supervisa totes les etapes
de producció de vehicles elèctrics,
de motorització i de bateries. Elon
Musk és físic, inversor i emprenedor. Va néixer a Sud-Àfrica i als 46
anys té un patrimoni personal de
19.000 milions de dòlars. Des de
la creació de l’empresa el 2003, la
missió de Tesla (segons explica
sempre Elon Musk) és accelerar
la transició a un futur en el qual
només es facin servir energies
sostenibles i es deixi d’utilitzar el
petroli.
La megafactoria de Tesla està
ubicada a Fremont (Califòrnia).
Disposen de 150 hectàrees de terreny i té com a repte una producció de 500.000 cotxes per al 2018.
Els models que desenvolupa són
quatre: Model S, Model X, Model 3
i Roadster. Aquest últim, que és esportiu, va ésser el primer producte
de Tesla, que va sortir a la venda
el 2008. El Model S es va presentar l’any 2012: és una berlina gran,
espaiosa i molt elegant. Dins del
Model S, el P100D (D de dual motor i P d’altes prestacions) té una
bateria de 100 Kw/h, val 117.700 € i
l’autonomia que es pot veure en el
quadre següent.

Tesla Model X.

km/h en 2,7 segons, en mode LUDICROUS.
El Tesla Model X és un SUV que va
néixer l’any 2015. Disposa de tracció a les quatre rodes, pesa 2.500
kg i amb la bateria de 100 Kw/h i
525 CV de potència accelera de 0 a
100 km/h en 3,1 segons. Val 106.700
€. Les portes del darrere s’obren
cap a dalt, en forma d’ales de falcó, i té sis sensors per no tocar res.
Com els altres Tesla, disposa d’una
pantalla tàctil de 17”, on hi ha tots
els comandaments del cotxe. Com
a anècdota divertida, destaquem
que té una opció anomenada modo
fiesta: amb la melodia de fons de la
Trans-Siberian Orchestra “Wizards
in Winter”, el cotxe sembla que balla, ja que s’encenen i s’apaguen les
llums al ritme de la música i en un

Velocitat

Temperatura
exterior

Aire
condicionat

Llantes

Autonomia
total

70 km/h

40 ºC

Sí

19”

853 km

100 km/h

20 ºC

Sí

19”

594 Km

120 km/h

−10 ºC

No

17”

380 Km

A partir del quadre es pot observar
com, en funció de les condicions
externes, la velocitat i el confort,
s’aconsegueix més o menys autonomia. A favor del Model S podem
dir que la supercàrrega és gratuïta
i, a més, il·limitada. Amb 612 CV de
potència, fa que acceleri de 0 a 100
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moment determinat s’aixequen les
portes del darrere com si el cotxe
volgués emprendre el vol. Impressionant!
El Model 3 tindrà un preu de
35.000 dòlars, segons diuen, però
no es preveu que arribi a Europa
fins al 2019. El Model Roadster,

en la nova versió de 2020, tindrà
una bateria de 200 Kw/h –sí: 200
Kw/h!– i tres motors elèctrics d’alta potència.
La part més important del Tesla és
la bateria. La bateria que porten
els vehicles Tesla és un element
del qual els constructors del cotxe
no volen parlar. No obstant això, a
Youtube hi ha molta informació. Es
pot saber que treballa a 300 i 420
volts de corrent contínua, depenent de la potència de la bateria;
també que porta unes 7.616 bateries del tipus NCR 18650 A de Panasonic, amb una finestra de tensió
de 2,5 a 4,2 volts i una intensitat de
3,070 mAh nominals. El preu per
unitat és de 2,95 € (d’acord amb
el preu de la setmana passada a
Ali-expres). Això significa que el
preu total de les bateries seria de
22.467 € (7.616 bateries × 2,95 €
cadascuna). Suposem que amb els
acords entre empreses el preu podrà ser molt més econòmic.
També es pot saber que cada bateria 18650 (que s’anomena així per
les mides que té, 18 × 65 mm) té un
pes de 46 gr. Si ho multipliquem pel
nombre de bateries (7.616), calculem que el pes total és de 350 kg. Es
pot veure la bateria 18650 B a la fotografia adjunta. La diferència amb
la 18650 A és que té més alta intensitat. Que com es poden col·locar
7.616 bateries 18650 en una plata-

18650 A i B.

forma ben col·locades i que donin
els 85 Kw de potència del Model S,
la disposició és secreta, però amb
algunes informacions trobades a
YouTube podem imaginar que deu
ésser més o menys així.
Si posem en una capsa metàl·lica
degudament aïllada 68 bateries
connectades en paral·lel, tindrem

un bloc. Si agafem vuit d’aquests
blocs i els connectem en sèrie, tindrem una làmina amb un contingut
de 544 bateries. Amb una làmina
tindrem 6,1 Kw, que multiplicats
per les 14 làmines connectades
en sèrie ens donen els 85 Kw i els
420 volts, amb un total de 7.616
bateries. Són aquests 420 volts

els que ens permeten una càrrega
super-ràpida: amb 35-40 minuts és
pot arribar a una càrrega del 80 %.
Tot aquest volum de bateries formen un pack, que té una gran protecció i refrigeració, i fins i tot per
sota porta una làmina de titani per
protegir-lo del cops i les pedres que
pugui trobar el cotxe. Per resumir
i entendre com és aquesta bateria,
es poden multiplicar les 7.616 bateries que porta pels 11 watts que
té cada una, la qual cosa dona els
aproximadament 85 Kw del Tesla.
I amb tanta enginyeria no hi ha cap
innovació tecnològica pel que fa a
les bateries. Per això, esperem que
en un futur aparegui alguna nova
forma d’energia que substitueixi el
liti per fer funcionar el motor. Ara
per ara, sembla que un bon substitut podria ser el grafè.

Text: Alfons March Cases

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
SORBET DE LLIMONA
mescla a dins i esperar entre 30- 40
minuts fins que agafi la consistència desitjada.
En cas contrari, si no es disposa
d’una sorbetera, posar la preparació en les glaçoneres de gel i deixar-ho al congelador durant una
hora. Posar els glaçons en un bol
i triturar-los.
Servir-ho en vasos.
Bon profit!

Ara que arriba l’estiu i la calor, a
tots/es ens ve de gust prendre alguna cosa refrescant i lleugera.
I que millor que un sorbet per fernos passar aquestes calors.
Espero que us agradi!
Ingredients:
• 6 llimones
• 200 grams de sucre
Preparació:
Esprémer les llimones per obtenir 400 ml de suc.
En una olla o cassola, posar 400
ml d’aigua amb el sucre i posar-ho
al foc fins al punt de bullir.
Quan ja hagi arribat a aquest

punt, reduir a foc lent fins que el
sucre es desfaci, afegir el suc de llimona, remenar-ho fins a obtenir un
almívar i deixar-ho refredar.
Si tenim una sorbetera, posar la

SINTO SALA
C/ Església, 32

Recomanacions: Aquest sorbet
es pot fer amb diferents cítrics
com ara la taronja o mandarina,
però també amb meló o síndria.
Text: Joana Bernaus i Clavera

. Construccions
. Rehabilitacions
. Reformes en general

25735 Vilanova de Meià
Tel. 636 889 942

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

Potassi: participa en la regulació
del balanç d’aigua en l’organisme i
també en la contracció del cor i la
transmissió de l’impuls nerviós

ALBERCOC
El nom albercoc és una evolució
del vocable àrab El-Barquq; precisament els àrabs són els que en van
estendre el cultiu pel litoral mediterrani. El seu nom científic, Prunus
armeniaca, fa referència a Armènia,
que és per on va ser introduïda a
Europa des de l’Orient Llunyà pels
grecs cap al 400 aC. Les primeres
referències del seu cultiu apareixen
a la Xina ja l’any 3000 aC.
Si comparem l’albercoc amb altres fruites, veurem que ens aporta
relativament menys calories, perquè conté una quantitat elevada
d’aigua (un 90%). Destaca per una
gran quantitat de fibra, que millora
el trànsit intestinal i té efecte prebiòtic (nodridor de la flora intestinal).
Vitamina B3 o niacina: intervé en
el trencament dels hidrats de carboni, greixos i proteïnes.
Ferro: els albercocs frescos contenen quantitats importants de ferro en comparació amb altres fruites, però si els consumim assecats
(en forma d’orellanes) la concentració en aquest mineral augmenta
enormement.

trients i, especialment, en antioxidants, que li confereixen la tonalitat
ataronjada-rosada.
Efectes antioxidants elevats.
Efectes astringents, antiinflamatoris i protectors del fetge. Efectes
dermoprotectors.
Teresa Bonillo Gòmez

ORACIÓ DELS CUCS
Magnesi: es relaciona amb el funcionament de l’intestí, del sistema
nerviós i dels muscles, forma part
dels ossos i de les dents i millora
la immunitat; a més, té un lleuger
efecte laxant.
Calci: el calci és el mineral més
abundant del cos. La seva funció
principal és la d’ajudar a construir i
a mantenir ossos i dents alhora que
intervé en els processos de coagulació sanguínia.
Coure i cobalt: són dos minerals
que formen part dels glòbuls vermells i de l’hemoglobina.
Els efectes beneficiosos només
són aplicables a la fruita madura:
l’albercoc és una fruita que s’ha de
collir madura, perquè només així
s’assegura la concentració en nu-

Gavernera, gavernera treu els
cucs de la cuquera sinó et faré morir de pena, (es posa davant d’una
gavernera de genolls i es diu tres
vegades, i cada vegada, es posa una
pedra damunt de la gavernera i quan
se’n han anat els cucs es treuen les
pedres de damunt de la gavernera)
Gavarrera o “gavernera”: roser
caní.
Nativitat Sala Riudaubàs

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.

EL SINDICAT

BAR - RESTAURANT
CASAL MUNICIPAL

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

Remei Farré, Antònia Cases, Assumpció Guàrdia, Roser Marsiñach, Victòria Latorre, Maria Porta,
Maria Rosa Fargas i Carme Conill. Dècada anys 1940. Foto: Ramon Bernaus

Mercè del Barril, Antonieta del Sastre, Rosa del Bentut, Montserrat del Fidel, Maria del Farrandó, Pilar del
Pissé, Remira del Sigalé i Antonieta del Morà. Dècada anys 1950. Foto: Ramon Bernaus.
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