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Editorial

E

stimats amics i lectors. Sembla que va ser ahir,
però el dia de la Fira de la Perdiu farà tres anys
que va néixer la nostra revista LO PAS NOU, i aquesta que teniu a les mans és ja la número 12. La voluntat del consistori municipal, la feina desinteressada i
constant dels col·laboradors i els que formem part del
Consell de Redacció, però sobretot l’interès de vosaltres, els lectors, fan possible aquest petit miracle que
quatre cops a l’any es pugui editar i la pugueu estar llegint. En aquest número, entre moltes altres coses, ens
fem ressò de la nena de Lluçars que es queda sense
transport escolar; de la Segona trobada dels Amics de
LO PAS NOU, al dinar de la qual va assistir l’Honorable Senyor Josep Costa, vicepresident del Parlament
de Catalunya, qui ens va concedir una entrevista molt
interessant. Trobareu també informació de les Festes
Majors d’estiu dels pobles del municipi, de l’Associació de Dones de la Coma de Meià, de l’AMPA de l’es-

cola, de l’Associació de la Tercera Edat i de la Penya
Barcelonista. El reportatge el dediquem al Priorat de
Santa Maria de Meià, mentre que el passat i el present
el dediquem a recordar els 80 anys de la Guerra Civil al Montsec. Són de molt interès l’article d’Antoni
Lacasa, el de Ferran Sánchez, el de la Teresa Bonillo,
el del Pere Farràs i els dos de l’Alfons March. No us
descuideu de llegir l’Espai Gastrocultural del nostre
cuiner de capçalera, el Sergi de Meià, ni el Taller d’escriptura. L’entrevista a fons aquest cop la realitzada
la Rosa Roca i la dediquem a Jesús i Jordi Mitjans de
Santa Maria de Meià, que van viure el cop d’estat del
23F fent la mili a València. Per cert, ja hem arribat a
setanta els amics de la nostra revista. Gràcies pel vostre suport i la vostra confiança. Us desitgem una molt
bona lectura.
El Consell de Redacció
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Notícies del municipi
UNA NENA DE LLUÇARS ES QUEDA SENSE TRANSPORT ESCOLAR

A

quest mes de setembre Vilanova de Meià ha estat notícia en
alguns diaris i la televisió i no ha estat pas per la Fira de la Perdiu que
ja s’apropa, sinó per un assumpte
de transport escolar pel qual molts
veïns del municipi s’han volgut solidaritzar i mostrar el seu suport a la
família afectada.
Vilanova de Meià és un municipi
rural amb nuclis agregats, un dels
quals és el poble de Lluçars. Aquí hi
viu la Nell, una nena que enguany
comença P-3 a l’escola de Vilanova
de Meià.
El problema ha esdevingut el primer dia d’escola, quan la petita no
ha pogut agafar el bus escolar perquè Lluçars es troba a 1,5 km de l’última parada d’aquest bus.
Tot i ser un nucli de població i
preguntar-se l’ajuntament i l’AMPA
perquè l’alumna no podia ser recollida amb el mateix transport que
els altres escolars dels pobles veïns,
la resposta ha estat negativa fins al
moment del tancament de la revista.
Tant el Departament d’Ensenyament com el Consell Comarcal de
la Noguera no es volen fer càrrec
del transport de l’alumna pel motiu
que Ensenyament va treure una llei
per la qual no es podien afegir noves rutes ni ampliar les ja existents.
Llàstima que hi ha lleis que només
es modifiquen quan interessen!
Segons les informacions rebudes,
la Generalitat assumeix el cost dels
escolars que s’han de traslladar fora
del municipi a estudiar, però no ho
fa amb aquells escolars que s’han
de traslladar a una escola del mateix municipi. Per això, la Diputació
subvenciona part del cost d’aquests
serveis als Consells Comarcals.
Un trist assumpte que esperem
que se solucioni ben d’hora i que
des dels despatxos de ciutat sàpiguen estudiar els problemes que
hi ha a les zones rurals, assumptes
com aquests faran que alguns nuclis
rurals es vagin despoblant i que les
famílies amb nens amb edat escolar
es quedin a viure en llocs més grans
on hi hagi més prestacions. Això per
descomptat no ajudarà a continuar
vivint als pobles petits.
4
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De fet també comentar que hem
sabut que el Consell Comarcal del
Pallars Jussà sí que ajuda en el
transport escolar als nens de les
poblacions de la seva comarca.
Almenys algú sí que aposta per la
preservació del seu territori rural i
aposta per la vida als seus pobles.
L’ajuntament de Vilanova de Meià
per ara també estava realitzant els
tràmits oportuns per donar solució
al problema del transport escolar
a Lluçars i alhora mantenir les facilitats als escolars dels nuclis del
municipi.

Esperem doncs que s’estudiï el
cas i hi hagi una solució favorable
per la petita Nell.
Frase de reflexió: “Si li dónes
peix a un home famolenc, el nodreixes una jornada. Si li ensenyes a
pescar, el nodriràs per tota la vida”
(Lao-Tsé)
Per què no es facilita amb els mitjans que facin falta a tots els nens el
fet de poder anar a l’escola i aprendre a “pescar”?, serà el pilar del seu
futur.
Text: Iolanda Masanés

SEGONA TROBADA DELS AMICS DE LO PAS NOU 2018

E

l dissabte dia 25 d’agost es va
celebrar al restaurant El Racó
del Montsec de Vilanova de Meià,
la segona trobada dels Amics de
LO PAS NOU amb l’assistència de
quaranta comensals. Enguany ha
assistit a l’acte de forma particular l’Honorable Senyor Josep Costa, vice-president del Parlament
de Catalunya. Abans de començar
el dinar ha dirigit unes paraules
als assistents el redactor Ramon
Bernaus, el qual en primer lloc
ha agraït l’assistència del Senyor
Costa, de l’alcalde en funcions
del municipi i especialment dels
quaranta amics i amigues de LO
PAS NOU, ja que per ells es feia
la festa. Tot seguit ha fet un repàs d’alguns esdeveniments més
importants de la nostra revista
que va aparèixer per primer cop
el dia de la Fira de la Perdiu del
2015 i que enguany celebrarà el
tercer aniversari. Ha manifestat
que aquesta continuïtat ha estat
possible gràcies al suport incondicional del consistori municipal,
a la gran acceptació que ha tingut
entre els lectors de tots els pobles
del municipi, però especialment
al treball constant i desinteressat
dels redactors i dels col·laboradors, ja que sense la seva feina no
hi hauria LO PAS NOU.
Ha fet una menció especial a
dues de les persones que més influeixen en l’aparició puntual de
la revista i en la seva magnífica
maquetació, com és el cas de la
nostra redactora Iolanda Masanés
i de Josep Rovira, de la impremta
Barnola de Guissona. Finalment
ha manifestat que la voluntat del
Consell de Redacció és que la nostra publicació sigui econòmicament autosuficient i que comporti
un cost mínim a les arques municipals i això s’està aconseguint amb
la captació de més anunciants i
també al fet que s’apuntin més
Amics per ajudar a cobrir despeses (actualment ja som 70), però
també per fer pinya i donar suport
a la revista.
L’acte ha conclòs amb un brindis
desitjant continuïtat a la revista
i per la presència dels Amics de

Amics de Lo Pas Nou.

El Consell de Redacció obsequia al Sr. Josep Costa amb uns exemplars de la revista.

Amics de Lo Pas Nou brindant per la revista.

LO PAS NOU, confiant que l’any
que ve ens puguem tornar a
trobar i siguem encara molts més.
Finalment s’ha repartit entre tots
els assistents un petit obsequi
com a record d’aquesta segona
trobada.

En acabar l’acte, els redactors
s’han reunit en privat amb el senyor Josep Costa, el qual ens ha
concedit una entrevista en exclusiva, que apareix seguidament.
El Consell de Redacció
Núm. 12 - Tercer trimestre 2018
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ENTREVISTA A L’ HONORABLE SENYOR JOSEP COSTA, VICE-PRESIDENT
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

A

l dinar dels Amics de LO PAS
NOU d’enguany ens ha honorat
amb la seva assistència l’Honorable
senyor Josep Costa, vicepresident
del Parlament de Catalunya. En acabar l’àpat ens ha dedicat uns minuts
del seu temps i els redactors de la
nostra revista li hem pogut fer la següent entrevista.
LO PAS NOU: Com és que coneixeu i heu pujat fins a Vilanova i
la Coma de Meià?
Josep Costa: Tinc una relació
amb Vilanova des de fa uns anys.
Hi vaig començar a escriure un
llibre que vaig publicar l’any passat. Va ser per recomanació de la
Maria que havíem treballat junts a
Formentera i em va recomanar un
lloc per aquí per la muntanya per
escriure. Va ser una experiència
molt agradable i per això mantinc
aquest contacte amb el poble.
P: Vivim en un territori i uns pobles molt petits i allunyats de Barcelona, dels centres de poder i de les
grans vies de comunicació, que ens
fa sentir molts sols i desemparats,
com si els polítics no ens tinguessin
en compte. Com es viu des del Parlament aquest fet i que penseu que
es pot fer per posar-hi remei?
R: Sí que es té en compte aquest
fet. Concretament ara hi ha un
gran debat quant al país sobre
l’equilibri territorial i el fet dels
pobles petits i de les comarques
de l’interior. Potser perquè des
d’alguns partits o d’algunes instàncies s’ha donat molta rellevància a
la població, ja que en l’àmbit democràtic compten les persones,
però els metres de territori d’un
país també s’han de tenir en compte per poder cuidar el territori, els
parcs naturals, les muntanyes i els
boscos perquè no hi hagi incendis,
requereix més implicació i una de
les millors polítiques perquè el
territori estigui ben controlat és
que hi hagi població. Si es perd
població, es posa en perill el territori. Jo crec que hauríem de tenir
un país més descentralitzat i que
no calgués anar a Barcelona per
6
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aconseguir un ajuda per arreglar
un monument o desenvolupar un
projecte social, i que això es pogués fer normalment des del consell comarcal i la vegueria.
P: El Montsec i la Coma de Meià
tenim un problema, ja que no som
ni a l’alta muntanya del Pirineu, ni
som al pla i estem deixats de la mà
de Déu pel que fa a comunicacions
i a altres inversions que aquí no arriben. Què podem de fer?
R: El problema és que us trobeu
en una zona de transició i hi ha
una preocupació per l’alta muntanya i aquí us passa de llarg i això
s’hauria de corregir.
P: Com tenim lo de les persones
desaparegudes de la Guerra Civil,
ja que es va començar a fer un
banc d’ADN per trobar els familiars dels desapareguts i ara sembla
que està tot encallat?
R: El que jo sé és que amb l’aplicació del 155 es va parar tot això i
el banc d’ADN està totalment parat. Ara tot just ha entrat el nou
govern i em consta que ha reforçat
aquesta àrea de la memòria històrica i arriba el moment de donar-li
contingut. Fins ara s’ha fet una feina simbòlica de recuperació.
P: Hi ha qui tenim el padrí desaparegut a la batalla de l’Ebre, ja sabem que no el recuperarem, però
almenys que es pogués fer alguna
cosa, s’havia començat però ara
està tot parat i hi ha famílies que
estan esperant de fa dos anys que
es posi de nou en marxa.
R: El govern actual té també
aquest compromís. Aquest mes
passat que vam ser a Corbera
d’Ebre per commemorar els vuitanta anys de la batalla de l’Ebre,
a l’acte vam convidar persones
que tenien familiars desapareguts
i el govern actual té el compromís
d’intentar trobar els desapareguts.
Les actuacions, tot i que s’han
alentit molt, no s’han aturat.
P: Canviant de tema. Què passarà amb els presos polítics?

R: Ara estan en presó provisional, estan pendents de l’acusació
de la fiscalia i estan pendents de
judici. Malauradament pensem
que la justícia espanyola no rectificarà i que només es podrà fer
justícia als tribunals internacionals. Per tant el que hem de fer
és denunciar la farsa de judici que
tindran, que no serà un judici just,
i fer que no hagin de demanar perdó per res del que han fet, ja que el
que han fet és complir el seu programa i el compromís que tenien
amb la gent. Per tant no han comès cap delicte, no tenen res que
defensar-se i, tal com deia el president de la Generalitat, molt acusar
a l’estat quant a vulneracions de la
democràcia i dels seus drets.
P: Amb aquesta actuació el govern espanyol fa el ridícul a Europa, ja que aquests dies el president
Puigdemont ha estat a Escòcia
lliurement i no ha passat res.
R: El que realment demostra la
situació en què vivim és que els
membres del govern que van fer
el referèndum l’1 d’octubre estan
repartits entre diverses presons de
l’estat espanyol i en diversos països lliures d’Europa i en aquests
països no n’hi cap de privat de
llibertat ni perseguit. Només això
demostra exactament tot el que és
Espanya i tot el que ha passat.
P: Parlant d’un altre tema, expliqueu-nos com va anar la celebració del 17 d’agost a la plaça Catalunya de Barcelona.
R: El 17 d’agost es commemorava l’aniversari dels atemptats a
la Rambla i també a Cambrils. Era
un acte dedicat sobretot a les víctimes i a les seves famílies, per recordar-los i homenatjar-los. Però
va quedar una mica deslluït per
l’apropiació de les autoritats de
l’estat que van voler ser els protagonistes i van blindar tant l’accés
a la plaça que al final no hi havia
gent.
P: I la famosa salutació reial?
R: En el protocol no estaven

Membres del Consell de Redacció amb el Sr. Josep Costa.

previstos cap tipus de “pleitesia”
ni homenatge a cap autoritat, sinó
que l’acte era per la gent i les víctimes; aleshores van improvisar que
una collà de gent es preparés per
donar la mà al rei i vam considerar
que allò no tocava i finalment el
govern no hi va participar.
P: Com ho viviu al Parlament
aquest moment tan radicalitzat amb
enfrontaments verbals dels uns contra els altres, especialment per part
dels partits més unionistes?
R: Jo crec que hem de tenir en
compte dues coses, una és que hi
ha una part de xou televisiu, una
part d’impostura, cridar molt,
quan saps que de veritat les coses
no van així. Al Parlament es parla i es discuteix de les coses i en
comptes de discutir i parlamentar
com es fa en un parlament, el que
es busca és el xou mediàtic, una
mica per sortir per la tele. Crec
que és propi d’una certa activitat
política, probablement de què
quan no es tenen millors arguments es vol guanyar la discussió
a còpia de cridar més.
P: No us fa por la fractura social
que hi ha al darrer d’aquesta actitud?

R: Jo crec que afortunadament sí
que aconsegueixen tensar un cert
sector social, però la gran majoria
de la gent, fins i tot molt més enllà
de què se sigui independentista, no
hi ha aquesta actitud tan radical,
que és d’una minoria dels que són
contraris a la independència. Majoritàriament la gent del país manté un alt grau de convivència i de
respecte. Cerc que els que fan així
són molt minoritaris i el que hem
de fer és aïllar-los i no donar-los el
protagonisme que busquen.
P: Hi ha una part de la societat
que no són independentistes, però
tampoc són unionistes radicals
i que ja els sembla bé tenir una
bona relació amb Espanya. Que
feu per ells?
R: Jo crec que d’alguna manera
estan poc representats al Parlament. Hi ha gent que vota partits
que són contraris a la independència però que tenen una ideologia
autonomista, però és una llàstima que al Parlament els dirigents
D’AQUESTS partits només representen els més radicals.
P: Però quan veus que tenen
gent a les presons i tota la repressió que ara es pateix....

R: Hi ha gent que en general no
està d’acord en el fet que posin
gent a la presó, no està d’acord
amb l’Espanya que hi ha, amb
aquesta monarquia, amb aquest
règim que li costa tant canviar i
que el conflicte que tenim s’arregli
a garrotades, quan s’hauria d’arreglar parlant i dialogant.
P: Per finalitzar i després de tot
el que hem parlat, si es dóna el cas,
us tornaríeu a presentar com a diputat al Parlament de Catalunya?
R: Jo no m’havia plantejat mai
fer aquest pas, i va ser una sorpresa que el president Puigdemont
em demanés anar a la seva candidatura, i per tant no sé en quines
circumstàncies em trobaré si se’m
tornés a demanar. Si fos en unes
circumstàncies semblants a les actuals, sí que ho tornaria a fer; tot i
que jo tinc la meva feina i la meva
carrera professional, però espero
que el país aviat aconsegueixi la
seva plenitud i tots puguem tornar
a la normalitat que voldríem.
Moltes gràcies per assistir al dinar anual de la nostra revista i per
concedir-nos aquesta entrevista.
Consell de Redacció
Núm. 12 - Tercer trimestre 2018
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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “VIATGE UNIVERSAL AL PIRINEU. SI LA MUNTANYA
FOS EL MÓN”, DE JOAN OBIOLS. EDITAT PER EDITORIAL ANDORRA I EDICIONS SALÒRIA, 2017

E

l dissabte dia 4 d’agost a les 8
del vespres, Joan Obiols ens
va presentar al seu llibre a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament de Vilanova de Meià. Tot i que el llibre és
molt interessant, hi va assistir poc
públic. Llàstima, ja que la publicació té molt d’interès, es passeja per
la Coma i dóna una visió molt humanitzada i propera del paisatge i
de la gent que habita els pobles del
Montsec de Meià. En el llarg recorregut que apareix en el llibre l’autor visita els pobles de l’Alt Ripollès, l’Alt Berguedà, l’Alt Solsonès i
l’Alta Noguera. És en aquest últim
recorregut on passa pel municipi de Vilanova de Meià. El primer

i en tots el pobles dóna una visió
molt personal i humana de la seva
gent i dels fets que d’alguna manera
coneix, o bé li expliquen. Posa referències, entre altres, de Meliton
Sala Riudebàs (Cavaller de la Legió
d’Honor), del Bisbe de Tòrrec de
quan amb el seu pare baixaven a
comprar-li bestiar, dels soldats republicans enterrats a les mateixes
trinxeres als Rams de Lluçars, de
Delfí Solé i Puig, antic alcalde del
municipi; de Raimond Lladós, monjo de Montserrat mort al començament del Guerra Civil, o del Club
de Bitlles de Gàrzola. Des del fons
de la Coma puja cap a Vilanova de
Meià, on exposa interessants refle-

Foto de família a la presentació del llibre.

contacte amb Meià el troba a Santa
Maria de Palau (antiga parròquia
del priorat de Meià) a la Baronia
de Rialb. Entra al nostre municipi
per l’antiga Baronia de la Vansa
on coneix Tòrrec, Lluçars i Boada;
continua cap a Argentera i Gàrzola,

xions sobre el passat i el present
del nostre poble de la mà de Ferran
Sánchez i Ramon Bernaus, passejant pels seus carrers, coneixent
la seva poca gent, els seus monuments, les seves festes com la Fira
de la Perdiu i les seves inquietuds

de tipus cultural. Continua cap a
Santa Maria de Meià, on es troba
un record del seu fill Sebastià Piera i Llobera, combatent antifranquista i la seva germana, Dolors
Piera, mestra seguidora de Freinet.
Abans de marxar passa per l’església col·legiata i el Monestir, seu
durant més de vuit segles de l’antic
priorat de Meià. Abandona el nostre municipi i el Montsec de Meià
per la pista sense asfaltar que porta
al poble abandonat de Peralba. Dissortadament, tota una premonició
del que pot esdevenir aquest racó
del Montsec: un paisatge de postal,
però també un cul de sac incomunicat i en vies de despoblament, deixat de la mà de Déu i oblidat des de
fa molts anys des dels centres de
poder català i estatal.
Ramon Bernaus i Santacreu

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

Vilanovins cap al sopar groc.

Els vilanovins s’entaulen al sopar.

Sergi de Meià assisteix al sopar groc.

Cintes i llaços pels presos polítics.

E

l passat divendres 6 de juliol va tenir lloc al pavelló del
Molí de l’Esquerrà de Balaguer un
sopar groc solidari amb l’objectiu
de recaptar fons que es destinaran a l’Associació Catalana pels
Drets Civils, entitat creada per les
famílies dels presos polítics i en
situació d’exili. A la trobada s’hi
van aplegar prop de 500 persones,
entre les quals hi va haver una petita representació del nostre municipi. Tots ben engalanats amb
la indumentària groga pertinent,
vam fer sentir la veu del nostre
poble per defensar els drets civils
i denunciar la vulneració que està
portant a terme l’Estat Espanyol.
El municipi de Gerb, molt amablement, ens va cedir unes cadires a
la seva taula des d’on vam poder
gaudir de la vetllada fins al final.
A l’acte hi van assistir membres de l’ACDC, de l’ANC, d’Òmnium i el conseller de Territori i
Sostenibilitat, Damià Calvet, en
representació del Govern. Tot seguit del sopar també es va fer una
connexió on-line amb l’exconsellera Meritxell Serret i l’exconseller Lluís Puig, que recordem que
ara es troben en situació d’exili
a Brussel·les, i també es va pro-

Èxit de participants al sopar.

jectar un vídeo del president Carles Puigdemont. I per finalitzar
els parlaments, la dona de Jordi
Turull, Blanca Bragulat, va llegir
una carta que ell mateix havia escrit des de la presó per a tots els
assistents al sopar groc de Balaguer.
Desprès del sopar vam poder
gaudir del grup local The Referents
i de l’Orfeó Balaguerí. Aquest darrer va posar tot el pavelló de peu i
va fer sentir més que mai la tonada
del nostre himne, Els Segadors.
Una gran part dels comerços balaguerins van col·laborar en aquest
sopar groc aportant diferents productes que desprès es van sortejar
amb butlletes solidaries.

Aquest sopar solidari ja s’ha dut
a terme en diferents municipis del
territori català. En aquesta ocasió
Balaguer i tots els assistents dels
municipis propers ens vam sumar
a la solidaritat i a la reivindicació
contra l’agressiva persecució ideològica d’un projecte polític pacífic,
democràtic i legítim com és la defensa del dret a l’autodeterminació
de Catalunya.
Text: Elena Puigpinós,
Montse Puig, Núria Jaime i
Josep Mª Segura
Fotos: Elena Puigpinós, Montse
Puig, Núria Jaime, Josep Mª
Segura i Sergi de Meià
Núm. 12 - Tercer trimestre 2018
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NOCES D’OR EMILI I PEPITA (1968-2018)

E

mili March arriba a Vilanova
de Meià per primera vegada
per ocupar la plaça de mestre l’any
1959. Va ser el mestre que va veure
tancar les ruïnoses escoles velles,
així com la inauguració de les noves escoles.
Després de passar la majoria
de la seva joventut a Vilanova, va
contraure matrimoni amb la Pepita de cal Julio. El 7 d’agost passat
van complir 50 anys de matrimoni.
Els seus quatre fills Emili, Josefina,
Eduard i Pilar, els varen organitzar una magnífica festa familiar i
d’amics.

La festa va començar
a l’església parroquial
de Sant Salvador de
Vilanova de Meià amb
una missa duta a terme pel Mossèn Ramon
Solé, exvicari de Vilanova, on va explicar
moltes anècdotes de
joventut de quan el dos
vivien a Vilanova.
Després
d’alguns
altres actes entremig, la festa va
acabar amb un esplèndid dinar al
restaurant Racó del Montsec.

Moltíssimes felicitats Emili i Pepita!
Text i fotos: Francesc Cardona
Fonoll

EXPOSICIÓ PALEONTOLÒGICA A L’IEI SOBRE LA PEDRERA DE MEIÀ
HOMENATGE AL SENYOR ANTONI LACASA

E

l dimecres 19 de setembre a
2/4 de 8 del vespre es va inaugurar a la Sala Montsuar de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, l’exposició
“Paleontologia de les terres de
Lleida. La pedrera de Meià i
l’inici del món modern”. Un grup
molt notable de persones vinculades amb el món de la cultura de

les terres de Lleida es van reunir
a la presentació de l’exposició de
fòssils i alhora retre un homenatge
d’admiració i reconeixement al senyor Antoni Lacasa, el paleontòleg
de l’IEI que durant més de cinquanta anys ha treballat en el jaciment
de la Pedrera de Meià, essent de
gran interès científic les troballes

Les autoritats de Vilanova de Meià que van assistir a la inauguració
de l’exposició.

que ha realitzat. Una mostra molt
important d’aquestes troballes és
el que es mostra a l’exposició, que
restarà oberta fins al 2 de gener de
2019. Han assistit a la inauguració
l’alcalde de Vilanova de Meià, Xavier Terre i el regidor Ramon Vila.
Text i fotos: Ramon Bernaus

El senyor Antoni Lacasa atenent la televisió.

L’ESTIU A SANTA MARIA DE MEIÀ

U

n té la sensació que els estius
sempre són iguals, converses
als carrers, veure els nous amics
que retornen com cada any al poble, festes majors, dinars o sopars
amb amics, ... Però si ho pensem
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una mica, sempre hi ha coses noves
que fan recordar un any més que un
altre.
Enguany l’estiu ha transcorregut
amb força normalitat tot i que, hi ha
hagut iniciatives noves que cal re-

marcar. Aquest any i amb motiu de
la celebració de la setmana cultural
del Centre Cultural de Santa Maria,
els carrers del nostre poble es van
tenyir de groc; al crit de “Fem poble” i amb un disseny fantàstic fet

per la Maria Miranda es va posar
a la venda una samarreta amb un
gran èxit de vendes, petits i grans
l’han lluït amb orgull durant tot l’estiu. Es tracta d’una iniciativa pionera que ha estat gratament aplaudida
per tothom.
Dins de la setmana cultural les
activitats es van desenvolupar amb
l’èxit i la participació habituals, en
especial el trivial que va engrescar
a grans i a petits. La novetat d’enguany va ser la celebració d’un taller de manualitats d’elaboració de
fanalets pel ball de rams de la Festa Major. La iniciativa va partir del
jovent del poble que va demanar la
implicació dels més petits del poble
en la festa fent-los participar, amb
ajuda de mare, pares i padrines, a
l’elaboració dels fanals que després
es van vendre pel ball de rams, ajudant així al finançament de la Festa
Major. La iniciativa va ser un gran
èxit de participació i es van elaborar més de 190 fanalets que després
es van poder vendre durant el ball.
Pel que fa a la Festa Major es pot
dir que va ser un èxit d’afluència de
gent, la plaça del poble i els carrers
es van omplir amb ganes de gresca
i de passar-ho bé. La nostra Festa
Major és una festa organitzada pel
jovent del poble i que demana la
implicació i la participació de tothom; afortunadament Santa Maria
és un poble molt unit on tothom
participa, joves i grans, i això és
fonamental perquè sense aquesta
col·laboració de ben segur que no
la podríem fer.
Des de la Comissió del Jovent em
diuen que aprofiti aquest espai per
donar les gràcies a tothom, entre
tots ho fem tot i fem poble. Aquest
any la Festa Major va tenir lloc el

dilluns 13, dimarts 14 i dimecres 15
d’agost, dates entre setmana que
van cridar molt l’atenció a tothom.
La gent no entenia com és que fèiem
la festa entre setmana i és que, pel
moment i malgrat tot continuarem
respectant la nostra patrona, Santa
Maria, i celebrarem el dia de la Mare
de Déu com el dia gros de la festa.
I no voldria acabar sense fer un
petit esment a la Fontanella, la font
que tenim a l’entrada del poble.
Durant molts i molts anys, fins i
tot dècades no ha rajat ni una gota
d’aigua. Antigament era la font que

utilitzaven les mestresses del poble
per anar a rentar la roba al safareig,
juntament amb el de la plaça. Els últims anys s’havia assecat, i no brollava ni una gota d’aigua. Enguany
les coses han canviat gràcies a les
pluges intenses de la primavera i a
les tempestes d’estiu, i ara encara
raja. Aprofito aquestes línies per
convidar a tothom a passar-hi una
estoneta i gaudir de l’espai i de la
tranquil·litat que s’hi respira.
Text: Rosa Roca
Fotos: Kroma
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FESTA MAJOR DE TÒRREC 2018

E

l primer cap de setmana
d’agost es va celebrar la nostra
festa major.
Com ja és tradició el divendres
dia 3 d’agost i donant el tret de sortida de la festa major, vàrem fer una
sardinada per tots els del poble.
Iniciàvem el dissabte amb el XV
concurs de botifarra, del que els

campions d’enguany varen ser el
Lluís Duran i el Joan Boix, i els subcampions van ser el Toni Andreu i
el Marc Duran.
A la nit vàrem gaudir del ball amb
el duet E-2.
El diumenge a les vuit començava el ball de tarda per tancar la
festa major. Durant el ball vàrem

fer l’entrega dels premis de la botifarra.
Un any més hem gaudit de la nostra festa major amb ganes i il·lusió,
acompanyats de la nostra gent. Ja
esperem amb ganes la festa major
2019, us hi esperarem.
Teresa Bonillo

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

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

C/ Catalunya, 15 - Vilanova de Meià
Tel. 973 41 50 29 i 629 76 95 84
gemmasala@gmail.com
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LA COVA DELS PICALS DE LLUÇARS

L

a primera notícia que es té
d’aquesta cavitat és a través
de mossèn Joan Serra i Vilaró, que
l’any 1923 publica els resultats de
les seves troballes arqueològiques
a la cova. Mn. Joan Serra s’assabenta de l’existència de la cavitat en rebre una carta en la qual
li comuniquen que uns caçadors
han trobat unes olles en una cova.
Quan Mn. Joan Serra arriba a Artesa de Segre, el rector d’aquesta
població l’informa que la història
és falsa i que en Josep Colominas
i Roca, de l’Institut d’Estudis Catalans, ja l’havia visitada i que no
hi havia trobat res d’important.
Tot i així, Mn. Joan Serra, acompanyat d’Antoni Llorenç i d’un jove
del poble, a qui contracta perquè
coneixia on era la cova, decideix
visitar-la.
Curiosament, troba gran part del
material arqueològic just al peu
del primer ressalt, la qual cosa ens
duu a pensar que en Josep Colominas no hi va arribar a entrar,
probablement a causa de l’estretor de l’entrada i el fet que hi hagués una vertical. Mn. Joan Serra
i Vilaró comet l’error de citar la
cavitat amb el topònim de bòfia;
error comprensible, però, si tenim

Com era el 1923.

en compte que és rector de Solsona i allà als avencs se’ls denomina
d’aquesta forma. Amb el temps, a

la cavitat se l’ha acabat denominant querant, que és la manera
habitual d’anomenar els avencs en
aquesta part de la Noguera.
L’estiu de 1990, amb el Ramon
Vilella vam entrar a la cova. No
cal esmentar la precarietat de
l’equip que vam utilitzar, que es
resumia en un parell de piles de
petaca amb un focus de llum que
l’any 2018 recorda l’edat mitjana.
El que no ens faltava eren les ganes d’explorar-la, cosa que vam fer
amb la convicció que hi tornaríem
ben equipats pròximament. S’hi
veu la línea d’alta tensió i hi ha un
petit barranc: teníem molt clar que
quan hi tornaríem la trobaríem de
seguida.
Ara bé, després de 28 anys i
dues hores donant tombs pel barranc de la Teulera, em va semblar
impossible de recordar on era la
cova. Hem de donar les gràcies
al Delfín Solé, que se’n recordava de quan era petit i el seu pare
feia que acompanyés les persones
que venien a visitar-la: “es veu des
d’aquí”, els deia, “au, nen, ensenya’ls on és”. I una vegada més
amb el Delfín com a guia, la vam
trobar. A la foto adjunta es veu
com n’està, d’amagada, actual-

Com es veia la cova.

Així doncs, el passat 5 de maig,
equipats amb una bateria de liti de
300 watts de potència, vam entrar
de nou a la cova. L’entrada estava
plena de terra. Per tant, el primer
que vam fer va ser treure-la amb
un cabàs i un aixada, i apartar-la

Estat actual de la cova.

ment. A les altres fotografies es
pot veure com era l’any 1923 i com
és ara, el 2018.

fins a tenir prou espai per poder-hi
entrar. Una vegada a dins, vam
connectar la làmpada i es va fer de
Núm. 12 - Tercer trimestre 2018
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dia: s’hi podien veure les obertures, les pedres caigudes i sobretot
l’enorme quantitat de terra solta
que ho ocupava tot. L’altura és
considerable, per sobre dels 5 metres en alguns indrets.
Després de donar alguns tombs
per dins de la cova, vam descobrir
el que semblava un passadís per
entrar-hi des d’un lloc diferent (es
pot veure a la fotografia). Tan difícil que és d’entrar-hi pel que sembla un respirador xemeneia i en
canvi tan fàcil que seria entrar-hi
a peu pla pel passadís. De fet, és
fàcil d’imaginar que totes les vegades anteriors que s’hi havia entrat

Passadís interior, al fons el
que sembla una porta.

es feia servir un llum de carbur i
frontals, cosa que dificultava de
trobar el passadís. Si es pogués
trobar l’entrada que dona sobre el
barranc de Tòrrec es podria convertir en una cova visitable, la qual
cosa seria molt valuosa, tenint en
compte l’extraordinària antiguitat
de la cova.
Fotografies: Àlbum Meravella i
Mercè Vidal
Text: Alfons March Cases

CAL PETIT D’ARGENTERA

L

a Concepció, pubilla de cal Petit, es va casar amb l’Hermenegildo i van iniciar una nova família
a Argentera. Van tenir tres fills: la
Teresa, el Pepe i la Rosa.
Voldria recordar la feina de
l’Hermenegildo, que a més de fer
de pagès, tenia un ofici que avui
ja està extingit: era carboner, un
gran carboner.
Aquesta feina era molt laboriosa: es tallaven els troncs de la
llenya, gairebé tots de la mateixa
mida; quan estaven preparats, es
feia com una era ben plana al mig
del bosc per poder amuntegar els
troncs de manera ràpida. Aquestes
eres on es feien les carboneres, es
tornaven a fer servir quan es tornava a tallar el bosc al cap d’uns
cinquanta anys. S’apilava la llenya
a tomb rodó deixant un forat al
mig que sortia a la banda de dalt.
Quan els troncs estaven amunte-

Esquema de la carbonera (J. Gargallo).
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Colònies de cal Petit d’Argentera.

gats, es tapaven amb boixos i a
sobre es cobria tota la carbonera
amb una capa de terra, deixant el
forat de dalt per poder-la encendre. Llavors es feia a fora una gran

foguera, i quan estava cremant es
posava el foc pel forat de damunt
de la carbonera. D’aquesta manera s’anava encenent per la banda
de dalt i pel mig del munter dels
troncs a poc a poc. La carbonera anava cremant de dalt a baix i
s’anaven fent uns forats al voltant
perquè pogués sortir el fum. S’havia de tenir cura de què passés el
foc sense que agafés massa tiratge, ja que es podien cremar del tot
els troncs, s’enfonsava la carbonera i el carbó no es podia aprofitar.
Durant el temps que cremava la
carbonera no es podia deixar de
vigilar-la fins que s’apagava del tot.
Quan estava fet el carbó, es destapava la carbonera i es posava en

La carbonera.

sarrions que es carregaven sobre
l’aubarda d’un animal i es transportaven a un lloc adient on podia arribar el camió per poder-lo

menjaven al bosc, s’escalfaven al
bosc i feien cremar les carboneres
al mig del bosc. Gràcies a aquest
aprofitament dels boscos, es man-

Un sarió pel carbó.

comercialitzar. Cal remarcar que
l’Hermenegildo era un gran carboner i gairebé havia treballat per
totes les cases del poble.
Voldria aprofitar l’explicació
d’aquest ofici per remarcar que els
carboners vivien tot l’any al bosc,

tenien nets i se’n treia beneficis i
no es donaven els grans incendis
que actualment devasten periòdicament el país, ara que no s’exploten i estan del tot abandonats.
Amb aquest recordatori, voldria
fer un homenatge a les persones

EL SINDICAT

que feien de carboners, ofici que
avui s’ha perdut del tot. És de justícia reconèixer que la seva feina
era molt laboriosa i estimada i
era la manera de tenir els boscos
nets i ben explotats, ja que a més
d’aprofitar el carbó dels troncs,
també lligaven les rames en trosses que les venien als forns de pa,
als forns de calç i a les teuleres de
la comarca.
Després de molts anys, Hermenegildo, als nostres boscos encara es guarda la vostra empremta
i procurarem que perduri en el
temps a través dels vostres fills i
néts. Moltes gràcies.
Acabem aquest petit relat per posar de manifest que a hores d’ara, cal
Petit és una de les cases d’Argentera
que té continuïtat. Ja que la Teresa,
la seva filla, ha estat la impulsora de
la Casa de Colònies de Cal Petit, i té
un gran reconeixement a tot el país,
també per les celebracions de bodes, comunions i altres convits que
s’hi duen a terme.
Pere Farràs

BAR - RESTAURANT
CASAL MUNICIPAL

C/ La Font, 8 - 973 415 046 - Vilanova de Meià
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Associacions
ASSOCIACIÓ DE DONES LA COMA DE MEIÀ
Final de manualitats

A

rribant al final dels cursos de “manualitats” i labors, ho hem celebrat totes les que hi participem
amb un berenar i obsequiant a les professores : Mercè

da a Calafell, població que a més de tenir platja, té el
preciós Castell de la Santa Creu, recinte fortificat de
l’època medieval.

Obsequi a Mercè Trepat.

Obsequi a Teresa Santacreu.

Trepat i Teresa Santacreu, amb un petit detall com a
prova d’agraïment per tot el que ens han ensenyat i la
paciència que tenen amb nosaltres.

Excursió a la platja

E

l dia 2 de juliol amb el desig de fer un bany al mar,
l’Associació de Dones vam organitzar una sortiFesta fi de tallers temporada 2017-2018.

Excursió a Calafell

Grup de sortida cultural a Calafell.
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L’excursió era oberta a tothom, per això no sols hi
havia gent del municipi sinó també dones de l’Associació d’ Artesa de Segre i cinc persones de Ponts, gràcies
a tots ells vam poder omplir l’autocar.
Vam passar el matí a la platja i fins a l’hora de dinar,
on vam anar a un restaurant amb unes meravelloses
vistes al mar. A continuació, ens vam dirigir cap al
Castell de la Santa Creu, el qual vam visitar pam per
pam gràcies a les explicacions molt acurades d’un
jove guia. Com tots els castells està situat al capdamunt, amb una panoràmica del poble i del mar preciosos.

Trobada anual i berenar sòcies.

Agraïm a la nostra companya
Resu i als amics Joan i Carme per
la seva col·laboració en ajudar-nos
a passar un dia molt agradable.

Berenar d’estiu

C

om tots els anys les dones de
l’associació “la Coma de Meià”,
ens trobarem per fer el típic berenar d’estiu amb les sòcies, a l’Hostal
Montsec de Santa Maria de Meià. Hi
havia un gran nombre de sòcies que
la resta de l’any no poden venir perquè no viuen aquí. Gràcies a totes
per la vostra assistència.
A més d’un berenar bo i variat

Trobada anual i berenar sòcies.

que va agradar a tothom, vàrem
passar una estona molt agradable
parlant i intercanviant impressions.

Text: Maria Brescó
Fotos: Montse Puig i Maria
Brescó

Esmorzar i diplomes aquagym 2018.
Grup aquagym estiu 2018.

AMPA MARE DE DÉU DEL PUIG DE MEIÀ
Final de curs

J

a quasi a les acaballes del mes
de juny i amb ganes que arribin
les vacances d’estiu, vam preparar
com cada any la festa de final de
curs, vam dinar nens, pares, mares
i mestres.
Després vam poder gaudir d’una
actuació molt especial. Les nenes
ens van preparar uns balls amb les
cançons actuals i que tant els agraden, havien assajat amb molt d’entusiasme durant l’hora del patí de
l’últim trimestre, i no van deixar
a ningú indiferent, ja que els nens
també hi van posar la seva actua-

Alumnes i balls despedeixen el curs escolar.
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Jocs d’aigua i escuma.

ció estel·lar del “swish, swish”.
Vam continuar amb els vídeos,
àlbums de fotos amb dedicatòries
dels companys d’escola que s’havien preparat amb molt d’amor i
emoció per a les nenes que aquest
any acomiadàvem, l’Alba Vilanova
i l’Aitana Berzosa, dues nenes fan-

L’Alba i l’Aitana, el pròxim curs cap a l’institut.

tàstiques i que ja s’han fet grans,
deixen la nostra petita escola per
anar a l’ institut. Des d’aquí també
us desitgem molta sort en aquesta
nova etapa, aprofiteu-la al màxim.
També s’ho van passar molt bé
amb l’escuma i la guerra d’aigua,
així vam acabar una tarda especial

on nens, pares i mestres vam acomiadar el curs 2017/2018.
Bones vacances i fins al curs
vinent!!
La Junta
Text: Núria Jaime Marcó
Fotos: Montse Prat

ASSOCIACIÓ DE LA TERCERA EDAT “VERGE DE MEIÀ”
Agraïment a mestres i alumnes de 4t., 5è i 6è de l’escola de Vilanova de Meià
A causa de les obres que s’han
fet a les escoles del poble durant el
curs passat, l’associació va accedir
a la petició de l’ajuntament de cedir
el nostre local per tal que els escolars de 4rt., 5è i 6è hi poguessin fer
les classes. Per aquest motiu ens
traslladàrem al local de l’Associació
de Dones i així poder seguir amb
les activitats dels diumenges. Rebin
des d’aquí, el nostre agraïment.
En tornar a la seva escola, la Junta de l’associació va ser convidada
a una representació de contes en
la que hi participaren un bon nombre d’escolars. En aquell acte, les
mestres i alumnes de 4t., 5è i 6è, per
mostrar el seu agraïment ens obsequiaren amb un quadre de “l’Auca
del Casal” i un llibre gran amb fotos, dibuixos i escrits realitzats per

Obsequi dels alumnes de l’escola.

Auca del Casal.

aquests nens i nenes.
És un detall que nosaltres agraïm

moltíssim i que ens va emocionar de
debò.

Festa de la Tercera Edat 2018
El dia 19 d’agost vàrem celebrar
la festa anual en homenatge a la
Gent Gran de Vilanova.
A les 12 hores es va celebrar la
Santa Missa amb gran nombre d’assistents. Un cop acabada, va tenir
lloc un concert a càrrec del “Cor
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de Gospel d’Esparreguera”, unes
veus esplèndides que varen fer les
delícies de tots els assistents participant amb cants, picants de mans
i ballant. El resultat, un gran recital
molt agradable i divertit. En acabar
els cantaires i el seu director es

van endur un calorós i llarguíssim
aplaudiment.
A les 14.30 hores va tenir lloc el
dinar de germanor que, com cada
any, es va celebrar a la sala 1 d’octubre de l’ajuntament i servit pel
restaurant de Lo Sindicat. El pas-

tís, com fa uns anys, va ser elaborat
per la Pastisseria Borrell d’Artesa
de Segre.
Per acabar la festa, l’associació
va obsequiar els assistents amb una
petita, però potent i útil llanterna.
Podem dir orgullosos que la festa
va ser tot un èxit. Des de la finestra
que ens obre la revista Lo Pas Nou,
volem agrair de cor la col·laboració
i assistència de tothom.
Text i fotos: Maria Brescó

Cor Gospel d’Esparreguera.

Trobada de gent gran de
la Noguera
El dia 9 de juny, un grup de persones de la vall, assistirem a la”
trobada de gent gran de la Noguera” organitzada pels serveis socials
del Consell Comarcal, hi havia una
representació de tots el pobles de
la Noguera. Aquest any s’ha fet al
poliesportiu de Vallfogona de Balaguer.
Vàrem passar un dia molt agradable amb xerrades i conferències
molt variades i interessants, una
exhibició dels castellers de Vilafranca, un exquisit dinar popular i
la divertida actuació de Joan Pera.
Està previst repetir-ho l’any
vinent en un altre poble. Ens agradaria poder comptar amb l’assistència de més gent. Ànims!!!

Dinar de la festa de la gent gran.
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PENYA BARCELONISTA DE VILANOVA I VALL DE MEIÀ
Des de la Penya omplim l’estiu

L

a Penya Barcelonista de Vilanova i Vall de Meià,
com cada any, hem omplert d’activitats el nostre
poble durant l’estiu.
Dissabte 23 de juny vam fer el dinar del soci al pla
de l’ermita de Meià. Una bona colla de socis i simpatitzants hi van ser presents. El president de la Federació
de Penyes de Ponent Nord i Andorra, el senyor Pere
Mentruit i el senyor Josep Huguet, membre de la Comissió Esportiva del FC Barcelona, ens hi van acompanyar. El FC Barcelona ens va cedir la Copa del Rei
que va ser l’element més fotografiat de la diada.
Dissabte 4 d’agost al restaurant Racó del Montsec,
vam celebrar el setè campionat de botifarra de la nostra
Penya. Catorze parelles van competir amb gran esportivitat. La parella guanyadora va ser la formada per en
Josep Roqué (el nostre president) i Jaume Galceran.
Dissabte 11 d’agost, a la piscina de Vilanova, més
de noranta nens i nenes van participar de la xocolatada infantil. Durant el berenar, hi va haver coca amb
xocolata desfeta i regals blaugranes per a totes i tots.
Dilluns 10 de setembre, dia de San Gos a la nit,
durant el ball a la Plaça Major de Vilanova de Meià,
vam tenir l’oportunitat d’assaborir l’esplèndida xocolata amb que ens va obsequiar la penya.
Dimarts 11 de setembre, una setantena de persones vam pujar les banderes catalana i blaugrana al cim
de Cogulló. El punt de partida la Plaça Major i l’hora,
les nou en punt del matí. Després d’una bona estona,

la gent vam anar arribant al cim amb diferents mitjans:
amb cotxe, cotxe i la part final a peu, moto, bicicleta
i els més valents caminant. Acte seguit, penjàrem les
banderes i després vam fruir d’un bon esmorzar proporcionat per la penya. Aquesta va ser l’última activitat d’estiu de la nostra entitat.
Donem gràcies a tothom per la gran assistència a
totes les activitats que vam organitzar i us esperem al
nostre estand a la Fira de la Perdiu.
Text: Josep Anton Novau
Fotos: Francesc Cardona Fonoll i Ivan Caelles
Colomés

Dinar del soci al pla de l’ermita de Meià.

Xocolatada infantil i berenar amb coca i regals blaugranes per a
totes i tots.
Penjada de la Senyera al Cogulló.

Campionat de botifarra organitzat per la Penya Barcelonista de Vilanova i Vall de Meià, al bar-restaurant Racó del Montsec.
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La Copa del Rei, la junta de la penya de Vilanova i Vall de Meià, el
president de la Federació de Penyes de Ponent Nord i Andorra, el
senyor Pere Mentruit i el senyor Josep Huguet, membre de la Comissió Especial.

Participants al dinar del soci.

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
Joaquim Triginer Marh
Climent Durich Solé
Montse Masanés Triginer
Rosa Caubet Badia
Josep Porta Novau
Oleguer Bernadí Pérez
Mario Yusta Bertrán
René Zaragüeta Borchardt
Francesc Gessé Olives
Ramon Vila Rica
Martine Bénajean Marsà
Anna Monpart Penina

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.

Anuncieu-vos-hi!
Interessats envieu les vostres dades a
lopasnou@gmail.com
i contactarem el més aviat
possible amb vosaltres
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Reportatge
EL PRIORAT DE SANTA MARIA DE MEIÀ

L

a vila de Santa Maria de Meià
és encara avui la capital espiritual de la Coma de Meià com a cap
que va ser durant vuit-cents anys
del Priorat de Meià.
L’origen del Monestir o abadia
de Santa Maria de Meià és una
fundació de tipus familiar que va
fer el senyor de la Coma, Guillem
de Meià, cap a la meitat del segle
XI, quan aquest territori va passar
definitivament a mans del comte
d’Urgell i que havia de servir per
ocupar i colonitzar la Coma de
Meià, fins aleshores erma i despoblada. En aquest primer període
destaquem com a abats alguns familiars dels Meià com Ermengol,
ardiaca de la catedral de Barcelona i fill de Guitart de Meià, i el
seu nebot Bernat Amat, que sempre són citats en la documentació
contemporània com a prelats de
Meià. A partir del 1140 la comunitat religiosa de Santa Maria de
Meià passa a dependre de Ripoll,
adopten la regla de Sant Benet i
posen al capdavant un prior (per
aquesta raó li va quedar el nom
de priorat). Destaquen d’aquesta
època el prior Ramon que al 1210
va fer construir el temple romànic, o el prior Bernat d’Esquerrer,
d’una noble família de Vilanova i
senyors d’Argentera, que el 1310
convocà el primer Sínode de Meià.
Des del 1347 els priors de Meià
són elegits directament pel Sant
Pare “in encomendam”. A partir
del 1576 la Santa Seu va posar el
priorat de Meià sota la seva directa tutela i en va exercir el patronat, elegint directament els priors.
Destaquem a partir d’aquest moment els priors Rafael de Sampsó
i Josep de Jalpí i Julià, que van
restaurar el prestigi del Priorat al
segle XVII. Aquest últim durant la
seva prelatura va convocar tres
sínodes diocesans al Priorat i va
fer edificar l’actual església prioral i parroquial de Santa Maria.
Josep de Salvador, que va viure
la Guerra de Successió i el daltabaix que va suposar; Manuel Abad
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Vista aèria de Santa Maria de Meià amb el Monestir a la part esquerra.

i Lasierra, historiador il·lustrat,
que va arribar a bisbe d’Eivissa i
després d’Astorga; Antonio Valparda, que va viure la Guerra del
Francès i fou perseguit com a cap
de la resistència d’aquestes terres,
i Vicente de Antonio, últim prior
que va patir les desamortitzacions
eclesiàstiques i que amb la seva
mort (1842) s’extingia el càrrec
de prior. Però el Priorat de Meià,
en sede vacant, va continuar fins
el 1874 regit per un canonge que
feia de vicari general, integrant-se
en aquesta data al bisbat d’Urgell.
El priorat de Santa Maria de Meià
era un priorat exempt conegut
com a “prelatura nullius” i quasi
diòcesi. Un territori autònom, com
un bisbat, la creació, modificació i
supressió del qual era competència
exclusiva de la Santa Seu de Roma.
Els priors no depenien de cap bisbat i formaven un territori exempt
amb clergat i poble. Els priors eren
nomenats i instituïts pel Sant Pare
de Roma. El prior de Meià, Bernat
d’Esquerrer, en la convocatòria del
primer sínode de Meià l’any 1310,
ja ho fa constar : “[...] reverendus
Bernardus de Esquerrer Dei gratia Prior Beatae Mariae de Mediano, nullis diocessis ad Sanctam
Romanam Eclesiam sine medio
subjectas […]”.

Els priors, dins el seu territori,
tenien els mateixos poders amb els
drets i deures que un bisbe ordinari. Podien donar totes les benediccions reservades als bisbes, llevat
la pontifical. Consagraven calzes,
patenes, altars i esglésies. Podien
concedir cent dies d’indulgència,
conferir la primera tonsura i les
ordres menors. Podien reunir sínodes, convocar concursos per cobrir les rectories i els beneficiats.
Visitaven les esglésies de la seva
jurisdicció i donaven llicències
per celebrar matrimonis, predicar
i confessar. Podien també excomunicar, absoldre i donar dispenses. Publicaven edictes, pastorals i
mandats. Eren nomenats en el cànon de la missa i en la conclusió. Si
algun bisbe que passava pel priorat
de Meià volia confirmar, ho podia
fer només amb l’expressa llicència
del prior o del seu vicari general.
Els priors tenien capítol, amb
quatre canonges, cúria i vicari general. Gaudien dintre del seu priorat de les ensenyes pontificals,
com tron i baldaquí i també de la
facultat de celebrar els oficis amb
ritu pontifical. Fora del seu territori podien portar creu pectoral,
anell amb pedra preciosa i solideu
morat. Usaven escut d’armes sota
capell amb cordons i borles i tenien el tractament episcopal. Els

Marededéu de Santa Maria de Meià. Talla policromada del segle XIV (Fons Salvany 1922).

priors tenien el seu segell curial,
arxiu, notaria, escrivania i cort, on
nomenaven i creaven escrivans,
secretari, fiscal i notari, que, amb
la seva autoritat, signaven i autentificaven les escriptures i documents públics.
Per aquestes raons el prior de
Meià era cridat a tots els concilis
provincials, on tenia un lloc entre
els priors. Tenia també un lloc, dins
el braç eclesiàstic, a les Corts Generals del Principat de Catalunya i
de la Junta de Braços, i podia ser
insaculat pel càrrec d’oïdor i diputat de la Generalitat de Catalunya.
La quasi diòcesi de Meià confrontava eclesiàsticament amb
el bisbat d’Urgell, l’arxiprestat
d’Àger, l’abadiat de les Avellanes i
la pabordia de Mur.

Interior de l’església de Santa Maria amb l’altar major del presbiteri (Fons
Salvany 1921).

La jurisdicció espiritual del
prior abastava les següents 29
poblacions i territoris
1. La vila de Santa Maria de Meià
(cap del Priorat), 2. El terme de
Sant Esteve del Montsec, 3. La quadra de Coscollera, 4. La quadra de
Vallferines, 5. El lloc de Peralba, 6.
La quadra de Solanells, 7. La quadra
de Rocaspana, 8. El lloc de Rúbies,
9. La parròquia de Cabrera, 10. El
terme de Mont-roig, 11. La quadra
de Queralt, 12. La quadra d’Aguilar, 13. El terme d’Orenga, 14. La
parròquia d’Iriet, 15. El terme de
Castelló de Meià, 16. El terme de
Fabregada, 17. El terme de Montadó, 18. La quadra de Vallfigueres,
19. La vila de Figuerola, 20. La quadra de Corniola, 21. La quadra de
Munnar, 22. El lloc de Sant Oïsme,

Monestir i col·legiata de Santa Maria de Meià a començament del segle XX (C. Barraquer i
Roviralta).

23. La parròquia de la Maçana, 24.
El lloc de Fontllonga, 25. La vila de
Vilanova de Meià, 26. La parròquia
d’Argentera, 27. El lloc de Gàrzola,
28. La parròquia de Palau de Rialb,
29. El lloc de Clua.
Dintre del priorat de Santa Maria de Meià, cap al 1668 hi havia un
total de 54 esglésies i capelles. Les
més important de les quals eren la
col·legiata de Santa Maria de Meià
i la parroquial de Sant Salvador
de Vilanova de Meià. Dissortadament avui aquests extens territori
es troba molt despoblat i la major
part de les esglésies i capelles en
ruïnes o directament se n’ha perdut el rastre.
La jurisdicció temporal del prior
El prior de Meià també era el
baró i senyor jurisdiccional de 17
poblacions i termes, repartits en
cinc batllies, on mitjançant el batlle
corresponent n’exercia la jurisdicció civil i criminal i en cobrava els
impostos. Entre ells assenyalem: la
batllia de Santa Maria de Meià (cap
de la baronia), la batllia de Peralba
(amb Cabrera, Solanelles i Rúbies), la batllia de Figuerola de Meià,
la batllia de Mont-Roig de Meià i la
batllia de la Vall del Priorat de Meià
(Sant Miquel de Castell Jussà, Sant
Cristòfol de la Vall i Sant Martí de
Barcedana).
Text: Ramon Bernaus i Santacreu
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Espai Gastrocultural
CEBES A L’ORIENTAL
Com cada setmana, busco i remeno pels infinits receptaris que estan
latents al meu despatx i el “Mi Cocina” d’Auguste Escoffier, sempre
amaga meravelles, que re-versionades intentant seguir la recepta de
manera ortodoxa, dóna un resultat
meravellós. La literatura que ens
han deixat els avantpassats, ens
brinda l’oportunitat d’experimentar i reproduir gustos, textures i
olors d’altres temps. Només heu de
sentir la necessitat de fer allò que
us fa feliç.

Ingredients:
10 cebes de mida mitjana de la
varietat vigatana
750 ml. aigua mineral
100 ml. vinagre de moscatell
1 bouquet garni de farigola, julivert i llorer
70 gr. panses
1 cullerada de pebre vermell dolç
10 ml. oli d’oliva verge extra
100 grams de sucre eco i de comerç just
8 grams de sal de Gerri de la Sal

Rucula selvàtica
Elaboració
Posar les cebes pelades en una
cassola, afegir els ingredients i deixar coure 1,5 hores. Deixant que
vagin caramel·litzant. Un cop així,
ja estan llestes per menjar. Us llepareu els dits!
Visca la cuina!
Sergi de Meià

MARE, CULTURA I COCA

A

delaida, causa i efecte de ser
cuiner, la transmissió gastrocultural que per desgràcia ja no
forma part de la nostra cultura en
general, ella me la va fer tastar i
memoritzar amb generositat.
Ella, amb aquestes mans quan
cuina, fa que tot sigui místic, meravellós, deliciós i ple d’amor. Incombustible model a seguir, mai s’ha
deixat vèncer per les adversitats,
que no han estat poques, però amb

tota la humilitat del món, pocs macarrons, rostits, perdius i d’altres
delícies, són comparables als que
cuina ella.
De fet una de les receptes que
últimament han fet que el meu paladar tornés a la infantesa, de cop
em vaig veure deixant la bicicleta a
terra davant del forn del Quimet i la
flaire del pa i les coques ben fetes,
m’acaronava i em feia volar. La coca
de samfaina que cuinava ell, l’altre

dia, la mama la va fer i era comparable, amb l’única diferència que el
forn no era de llenya. Gaudiu-la i
tanqueu els ulls quan la mengeu, en
definitiva, Ratatuille, tenia raó, els
colors comencen a volar i fer-nos
pessigolles per dintre.
Gràcies mama!
Coca de Recapte
Per la massa:
500 grams de farina eco d’Agramunt
25 grams de llevat natural
200 grams d’aigua temperatura
ambient
80 grams d’oli d’oliva verge extra
1 ou
Ho amassem tot junt i ho deixem
fermentar durant 3 hores a un espai a temperatura ambient.
Després de fermentar, l’estirem
amb el corró que quedi el més fi
possible a sobre d’un silpat o paper
de forn, la punxem i posem el farcit
que us detallo a continuació.
Farcit:
3 pebrots vermells tallats a daus
de 4×4 centímetres
3 albergínies tendres tallades a
daus de 4×4 centímetres
3 tomàquets madurs tallats a
daus de 4×4
2 cebes de coll de Nargó tallades
a juliana
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350 grams de cansalada de la papada tallada a daus de 4×4
350 grams de llonganissa crua
Opcional, arengades.
Posar-ho tot a un bol i barrejar-ho
amb sal i oli. Un cop barrejat, ho
estenem a sobre de la coca.
La posem a coure amb el forn
pre-escalfat a 180º durant 25 minuts.
Llesta per menjar i gaudir. Deixeu-la reposar una estona.
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
L’AVI PERE

Q

uan vaig arribar al poble el vaig veure assegut al
pedrís, el cabell blanc, la mirada blava perduda,
les mans tremoloses, tot ell més arrugat que de costum, però, com sempre, la bosseta amb l’escarola recent collida descansant als seus peus, acabava de venir de l’hort, les botes enfangades i feia olor a terra
humida.
Esperava alguna cosa important, molt important per
a ell: els nets. Són la seva raó de viure, gaudeix ensenyant-los els camps de blat groc, les oliveres i els ametllers en flor; com maduren les tomates i el pebrots; a
distingir els bolets bons dels dolents plegats en indrets
que només ell coneix, i el seu gran i cansat cor batega
a ritme de tractor quan els explica les feines de pagès,
el treball dur que castiga els lloms, la importància del
sol, de la pluja, les maleïdes gelades que tot ho cremen,
l’ajut del veí quan s’ha de regar i l’aigua no arriba, el
bestiar, el corral que cuida la dona. Ai, la dona de pagès!, sense ella res és possible.
L’avi Pere és feliç parlant i parlant, traslladant les seves vivències als nets per tal que el dia de demà arribin a ser un exemple de pagès treballador, honest, bon
marit, bon pare i millor avi…, però aquell dia l’avi Pere
estava trist, abatut.
—Què teniu avi?
—No vindran, avui no vindran, i no sé si tornaran.
—Com?, i doncs, què ha passat?
L’avi sospira i es posa la boina:
—El gran marxa a estudiar lluny, a l’estranger i el
petit festeja amb una pubilla de l’Urgell.
Va agafar la bossa amb l’escarola acabada de collir:
—Maria, té, per sopar!
Montse Puig
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EN VOS CONFÍO

(pensamientos poema, junio 2018)
El coste de la rebelión
impide su realización.
Quienes soñaban la revolución
viven atados al bienestar material alcanzado.
Quienes buscaban la igualdad y la fraternidad
se asientan en eternos “cargos públicos”.
Quienes luchaban por la libertad
están encerrados mirando la televisión.
Quienes veían las soluciones
hoy son parte del problema.
Vos que hoy
soñás con la revolución
buscas la igualdad y la fraternidad
luchas por la libertad
y ves la solución,
¿estás dispuesto a hacer el esfuerzo,
a pagar el coste de la rebelión?
Gaucho Cabrero Acevedo

Àlbum de Festa Major - Vilanova de Meià

veïns
Grup de

rrer.

ant el ca

engalan

La perdiuaria de fes

ta major.

Cremada de rom.

Sardanes a la plaça.
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ça Major amb la

Sardanes a la pla

.

cobla TRIOMFAL

Les senyeres senyalen la festa.

Havaneres a la plaça

Major amb el grup

BOIRA.

Havaneres.
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Sopar de germanor.

.

Nit de rock

Fi de festa amb xocolatada inclosa.

Dinar de sant go

s.
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Àlbum de Festa Major - Lluçars

Dinar de germanor.

El jovent de Lluçars.

Els Llevants de Lluçars.
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Guanyadors del concurs de botifarra.

L’acordió d’Organyà.

SON D’4&CIA.
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Àlbum Setmana Cultural - Santa Maria de Meià
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PROGRAMA D’ACTES
FIRA DE LA PERDIU 2018
Vilanova de Meià

Diumenge 11 de novembre
9.00h

Obertura de la Fira
Exposicions i venda de perdius
guatlles, canaris, galls d’indi...

9:00h

Inflables, a càrrec de Mòbilparc, a la Plaça Major, fins les 14:00h.

10.00h

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

10.00h

Taller creatiu infantil i juvenil “Fira de la Perdiu”, a càrrec
d’Ascalfò, a la Plaça Major. Fins les 14:00h.

10:30h

Cercavila i grallers a càrrec de la Cremallera teatre de carrer, carrers
del recinte firal i Plaça Major, durant el matí i fins el migdia.

11.00 h

Arribada de les Autoritats a l’Ajuntament, signatura al llibre d’honor
i seguidament visita a la vila i el recinte firal.
Inaugurarà la fira el Sr. Antoni Lacasa, paleontòleg.

13.30h

Lliurament de trofeus de l'exposició de perdius, al recinte firal.

i

altres

aus

com

faisans,

US ESPEREM A LA FIRA!

Centre d’Interpretació del Montsec de Meià
EL BOSC PETRIFICAT

E

n moltíssimes parts del món
existeixen testimonis de la
vida en el passat, de molt abans que
la Humanitat fos present en el planeta. Com he exposat en alguns articles anteriors en aquesta revista,
els fòssils són les úniques proves,
minses, incompletes i fragmentades del que va existir en un ahir
llunyà i fosc. Tot i la seva abundor
en segons quins jaciments, representen només una part ínfima del
que va poblar la Terra. Però, com
les lletres d’un meravellós llibre,
els fòssils han anat component tot Susana asseguda davant d’alguns troncs fossilitzats.
un text en les pàgines de pedra de
les roques i, tot i que manquen fulles, paràgrafs i pa- desert llavors era selva i on el mar banyava la costa,
raules, aquest extraordinari incunable ens desvela de una serralada ocupa en el present el seu lloc. Munmica en mica, el gran espectacle de l’existència, del tanyes, planúries, rius, mars, llacs, s’han fet i desfet
contínuament sense cap mena de pressa, donant lloc a
misteri de la vida.
Nosaltres som els darrers inquilins d’aquesta mag- innombrables paisatges que mai l’home ha pogut conna mansió planetària. Ara és el moment que ens toca templar.
existir i com a criatures intel·ligents hem d’adonar-nos
Indagant doncs en el passat, les roques ens mostren
d’aquest irrepetible fenomen. Pensem que la nostra aquestes despulles que anomenem fòssils i així, amb
presència ens ve precedida per milions de formes an- ulls de curiós, en caminar per aquestes terres nostres
teriors. I també pel que fa a la fesomia del nostre petit ilerdenques, descobrim, entre altres coses, la presèni blau món doncs la Terra ha canviat la seva geografia cia de troncs petrificats que formaven part d’un bosc
en el curs dels temps geològics: Allí on avui hi ha un que farà uns 50 milions d’anys s’estengué per allò que
avui és l’entranyable Vall d’Àger, als peus d’un Montsec que tot just s’aixecava.
En aquells remots dies, un mar que per molt de
temps inundà la Vall, s’havia retirat cap al nord, cap a
la Cantàbria i nous paratges adornaven la terra seca.
Extensions forestals amb corrents fluvials solcaven
l’escenari, habitat per bèsties ben diferents de les que
coneixem. Els dinosaures s’havien extingit feia molt
de temps. En un dia determinat, una forta pujada de
les aigües dels rius, arrancà part d’aquells arbres i els
arrossegà corrent avall, embolcant-los de sorra riera
fins a arribar en un lloc mans on la fúria desaparegué.
Allí restaren enterrats i, on a poc a poc, s’inicià el procés de la fossilització que els preservà de la total destrucció.
Els Pirineus i de retruc el Montsec continuaren la
seva ascensió empenyent durant molts mils de mil·
lennis les terres del seu voltant, configurant l’orografia que avui ens toca viure. Ara, en passejar per les
contrades de les poblacions de Corçà i Agulló si fixem
l’atenció, podem veure entre els camps que les voregen, unes roques en forma allargassada i arrodonida
que recorden vagament columnes caigudes. Són els
troncs en pedra d’aquells arbres ignorats. Arrebossats
per la sorra que de mica en mica s’erosiona, el tronc
deixa veure una “ànima” més fosca, de color rovellat
que no és sinó la fusta transformada en mineral que
L’amic Juli davant d’un tronc fossilitzat, pels voltants de Corçà.
inexorablement es descompongué.
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Vista des de “La Pertusa” del pas de Mont-rebei, on el riu ha tallat la mola del Montsec.

De vegades el tronc es preserva nu, llis i de duríssima
consistència gràcies als minerals que constitueixen el
fòssil. Llavors apareix davant nostre la forma parcial
del gran vegetal. I no són pocs no, però dissimulats
pel modelatge del terreny passen desapercebuts i semblen talment rocam gresós o espones, dels que també
abunden doncs, com he dit, el terreny bàsicament és
constituït per les sorres acumulades d’uns rius sense
nom ara fa uns 500.000 segles.
No és estrany trobar bocins d’ossos petrificats dins
o ja fora de les capes sorrenques. Ossos d’animals de
llavors tal com rèptils o mamífers de quan els seus
esquelets foren desmembrats, arrossegats i sepultats
sota munts de sediments igual que els arbres, “sola-

ment” uns quinze milions d’anys després del darrer
dels dinosaures.
Tot i que, de ben segur ho coneixeu, us recomano una
visita a la Pertusa, petita i formosa capelleta medieval
al pic d’un impressionant penya-segat des d’on observareu una vista impagable del Montsec i de les seves verticals parets, plegades per la força d’un Pirineu naixent.
En passar per Corçà recordeu que jauen en les rodalies
els testimonis d’un bosc petrificat que poblà les contrades de la nostra magnífica Vall d’Àger.
Antoni Lacasa i Ruiz
Secció de Geo-Paleontologia
de l’IEI

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 EN GENERAL

CIPRIÀ GIURGI GIURGI
SANTA MARIA DE MEIÀ
Tels. 678 02 26 73 - 973 41 51 04
C/ ESGLÉSIA, 3 - 25736
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Cuina i remeis de la padrina
PER TOTS SANTS: PANELLETS
Ara que arriba la tardor, és
temps de castanyes, moniatos i
especialment de panellets. A Catalunya, tenim la tradició de fer-los i
menjar-los per Tots Sants, també
conegut com la Castanyada.
PANELLETS
Ingredients per fer la massa:
2 patates mitjanes
1 kg de farina d’ametlla
800 grams de sucre
2 ous
ratlladura d’una llimona
Per començar a preparar la massa per fer els panellets, posarem
les patates a bullir. Quan ja estiguin al punt, les pelarem i les xafarem amb una forquilla. Ho deixem
refredar.
A continuació, en un bol, agafarem les patates, la farina, el sucre,
els ous i la ratlladura i ho barrejarem tot amb les mans. Ho anirem amassant fins que vegem que
la pasta no s’enganxa als dits. Ho

deixarem reposar unes 2 hores tapat amb un drap.
Passat aquest temps, agafarem
la massa i començarem a fer boletes, tantes com panellets vulguem
fer.
En aquest punt, cal mencionar
que hi ha molts tipus de panellets
i cadascun té una manera de preparació. Aquí us deixo els més populars.
Pinyons: fem les boletes i les
arrebossem amb els pinyons (tot
s’ha de dir, que costa una mica).

QUE MENGEM?
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Text: Joana Bernaus i Clavera

ORACIÓ
DELS EMPATXATS

MELÓ
Pertany a la família de les cucurbitàcies i, per tant, estrictament és
una hortalissa, però a la cuina la
tractem com una fruita. Hi ha vestigis que ja se’n menjava des de
l’època egípcia; era molt popular a
les cultures gregues i romanes i la
colonització d’Amèrica en va estendre el cultiu.
El meló destaca per una quantitat
d’aigua enorme (80%) només superada per la síndria, que en té un 90%.
Conté vitamines: A, C, B, també
conté, potassi, sodi i calci.
Els efectes en l’organisme són:
Hidratant excel·lent: l’elevat

Els pintem amb rovell d’ou i es posen al forn.
Ametlla: fem les boletes i posem
l’ametlla o el fruit sec que vulguem a sobre.
Codonyat: fem les boletes en
forma rectangular i posem un tros
petit de codonyat a sobre.
Café o xocolata: es posa a la
massa cafè mòlt o xocolata en
pols i es barreja. Es fan les boletes
i es posen al forn.
Fruita confitada: es fan les boletes i es posa la fruita a sobre.
Coco: s’afegeix el coco a la massa i es torna a barrejar. Es fan les
boletes i es posen al forn.
Quan ja estiguin fets, es posen
al forn, pre-escalfat a 180º, i es couen uns 10 minuts, o fins que els
vegeu daurats.
Com veieu, hi ha moltes varietats de panellets i de moltes formes, però això ja és gust de cadascú.
Bon profit!

contingut en aigua d’aquesta fruita
la fa ideal per a l’època estiuenca.
Més de la meitat del nostre organisme és aigua.
Antioxidant destacat: el contingut en elements antioxidants
del meló sembla indicar que podria
tenir un efecte protector contra determinats tipus de càncer, com ara
el de pàncrees.
Teresa Bonillo Gòmez

Al riu Llordà tres verges hi ha,
una que cura que els mals d’empatx, l’altra de l’allargament i l’altra de tot mal, Jesús, amén. Cristo
és nat, Cristo és mort, Cristo ha
ressuscitat, com aquestes paraules
són veritat de la Santíssima Trinitat. I es diu tres pare nostres a la
Santíssima Trinitat.
Nativitat Sala Riudaubàs

Passejant per Catalunya
Gavet de la Conca
Gavet

G

avet és un poble cap del municipi de Gavet de la
Conca i del desaparegut municipi de Sant Serni.
El gentilici és gaveta. El topònim Gavet procedeix
d’una arrel bascoibèrica, gab-, relacionada amb l’aigua.
La disposició dels carrers i de les cases de Gavet
fan pensar en un poble clos, en època medieval, si bé
han desaparegut gairebé del tot les traces dels portals
que permetien l’ingrés a l’interior del clos del poble.
Gavet té església parroquial dedicada a Sant Pere
que no ha perdut mai aquesta categoria, i que és actualment centre d’una agrupació de parròquies (en
depenen Fontsagrada, Matassolana, els Obacs, Sant
Miquel de la Vall, Sant Salvador de Toló, Sant Serni,
Suterranya i Toló).
A més de les festes locals pròpies de cadascun dels
pobles del terme són de destacar tres festivitats comu-

nes a tots ells, als quals se sumava també el veí municipi de Llimiana.
Es tracta sobretot de l’aplec de la Mare de Deu de
Bonrepòs, que antigament aplegava moltes persones
de la comarca i també de visitants de l’Alt Urgell, la
Fira de l’Hostal Roig, antigament de gran tradició perquè suposava el final de l’estada estiuenca a la muntanya dels ramats i llur baixada cap a la plana, al sud
del Montsec, i, aparellada amb aquesta fira, l’aplec del
Sant del Bosc, Sant Salvador del Bosc.
Està batut per tots els vents i el clima és fred però saludable. Tretze cases formen el poble de Gavet, de mala
construcció quasi totes, inclosa la casa de la vila. Hi ha
església parroquial i un petit local que fa de presó.
Fins al 1831, any d’extinció dels senyorius, Gavet
pertanyé als barons, desprès comtes, d’Erill que s’havien fet amb les possessions de la baronia d’Orcau.

Sant Serni
Sant Serni és un poble integrat al municipi de Gavet
de la Conca de la comarca del Pallars Jussà.
Fou el cap del municipi, desaparegut el 1970, de Sant
Serni, que s’integra al de Gavet de la Conca.
El poble de Sant Serni fou un poble clos. Tot i que
no en conserva l’estructura sencera, si que presenta
prou elements per identificar-lo com a tal, com carrers

llargs sense travessies, cases formant la murada, restes de torres i portals.
La seva església parroquial és dedicada a Sant Sadurní, popularment Sant Serni, que, tot i tenir un indubtable origen medieval, no conserva res de la fàbrica original romànica.

Fontsagrada
És un poble de l’antic terme de Sant Serni, actualment del de Gavet de la Conca.
Al segle XIX havia format un municipi amb Gavet,
anomenat Gavet i Fontsagrada.

Portal sud del poble clos.

Té església parroquial, dedicada a Santa Fe.
Aquesta església apareix documentada des del 1175,
quan el comte de Pallars Jussà Ramon VI pren sota
la seva protecció la villa Sancte Fidis, que est subtus

Torre del recinte murat del poble.

Església parroquial de Sant Pere de Gavet.
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Terraza. Tanmateix, sembla que, del temple primitiu,
no en queda res almenys en el lloc on es troba l’actual
església del poble.
Com molts altres pobles, existeix la llegenda de
Fontsagrada, que pretén explicar el nom del poble: diu
que un dia un pastor, quan ja retirava cap a casa, va
trobar una vella molt pobrament vestida que buscava
cargols en un lloc molt desavinent. La dona ho justifica per la seva extrema pobresa. Llavors el pastor li
donà tot el que duia al sarró, amb tot el que no s’havia
menjat per dinar. La vella li digué aleshores: En paga
pel teu bon cor, aquesta serra ja no serà mai més seca.
Abans que apunti l’alba de demà, sigues aquí, i llavors
sabràs per què.
El pastor ho féu i en arribar en aquell lloc, el sorprengué la remor d’aigua que provenia d’un lloc on no
n’hi havia hagut mai: una abundosa font havia brollat
en aquell lloc exacte. El pastor i la gent del poble interpretaren que la vella era una santa o la mateixa Mare
de Déu, i que la font era sagrada. Per sempre més es va
conèixer aquell lloc amb el nom de Fontsagrada.
Teresa Bonillo Gómez

fontaneria m calor m fred m aigua m llum m e

Llu

fontaneria
m calor m fred m aigua m llum m energies renovable
Església de Santa Fe de Fontsagrada.

Lluís Cases
servVida
iene

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

696 145 650
Lluís Cases Vidal
servienergi@gmail.co
696 145 650
fontaneria m calor m fred m aigua m llum m energies renovables
servienergi@gmail.com
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

El passat i el present
80 ANYS DE LA GUERRA CIVIL AL MONTSEC DE MEIÀ

D

urant els llargs 8 mesos que el
front va estar aturat al Montsec i a la Coma de Meià, l’exèrcit
republicà va construir infinitat
d’obres, algunes de les quals han
desaparegut i d’altres encara es
conserven avui dia, malmeses però
pel pas dels anys.
Es van construir centenars de
metres de trinxeres per tota la
Coma de Meià i al Montsec. Des de
la font de l’Hedra passant pel Serrat del Riu i fins al Coll del Roig, hi
passaven tres línies de trinxeres:
primera línia, segona línia i rereguarda. Una altra línia pel darrere
del Cogulló, passant pels Rams
(lloc on es van desenterrar tres cadàvers dels deu o dotze soldats que
hi havia enterrats a la mateixa trinxera). A Comadugla tres línies més
de trinxeres, on es troben enterrats
22 soldats, que encara no s’han localitzat. També a tot el pla que envolta l’ermita de Meià, i a altres indrets que avui han desaparegut en
estar construïdes en llocs de terra i
que a causa de la pluja, la vegetació
d’arbres i els trossos de conreu, fan
que hagin desaparegut.
Les trinxeres que es troben al
Montsec i al Pelat es veuen perfectament perquè la majoria estan
construïdes a la roca o a les llenasques fetes amb perpalines, i a cops
de mall, punxons i pics, aquestes
trinxeres estan unides amb els nius
de metralladores o búnquers construïts amb formigó. També varen
fer el camí que puja del Pla de la Gallina fins a dalt de la Roca Alta, on
van construir el dipòsit d’aigua, la
26a companyia de la columna Durruti, que encara es conserva perfectament. No es podia accedir a dalt
del Montsec pel camí de l’Hostal
Roig, ja que aquest indret estava
ocupat per l’exèrcit de Franco i la
primera línia de front. Aquí també
es troben infinitat de trinxeres i
búnquers construïts per l’exèrcit
dels nacionals. Aquests van construir el camí conegut com la Pista
de Currolda, del Pla de les Forques
fins a la carretera de Comiols a
Sant Salvador, tota dins de la zona

Dipòsit d’aigua de la Roca Alta construït per la 26a divisió Durruti.

Pilona del funicular del Montsec.

franquista. De Vilanova a sòl Porta
del Montsec ja hi havia camí, però
els republicans el van continuar
fins sòl Manel on van construir un
funicular que s’enfilava fins al cim
del Montsec i amb el que pujaven
munició, menjar per la tropa i pels
cavalls. Funcionava amb un motor de gas-oil, i encara es conserva
perfectament la base d’una pilona
construïda amb ciment i pedra.
També varen col·locar des de l’era
de cal Mixeu pel camí fins a cal Bisbe diversos canons del 15 i mig, per
bombardejar la Vall de Barcedana
i la Conca de Tremp, passant per
sobre del Montsec. Totes aquestes
obres i trinxeres varen ser construïdes pels soldats i alguns presoners
o represaliats.

Als xalets de cal Manyo o cal
Sans, avui ca l’Hostaler i cal Carlos,
en aquella època estaven recentment construïts, els varen ocupar
els comandaments de la 26a divisió, el successor de Bonaventura
Durruti, Ricardo Sainz, màxim comandament de la 26a divisió, i els
comissaris Ricardo Riondo Casto
i Joan Sans Sicart, els quals més
endavant van ser substituïts pel
comissari Pere Pey Sarda. Passat
el xalet de cal Blai avui el Niu, tot
era un bancal cultivable on hi feien
instrucció per soldats, reclutes o
voluntaris que anaven a la guerra.
Lindo Sancho que vivia a cal Sancho al carrer Teixidors, avui cal Masnou, i un tal Oromí, que vivia a cal
Joan de l’Arturo o Cal Simó, oficials
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Soldats de l’Exèrcit Popular de la República ballant amb unes noies de l’Aliança
Nacional de la Dona Jove a Santa Maria de Meià. Foto d’arxiu de Francesc Boix.

Trinxera construïda al cingle.

retirats, eren els que ensenyaven la
instrucció. En una guerra que dura
mesos i anys en què hi ha molt
morts, els soldats supervivents estaven bastant desanimats.
Març–juny del 1938, les noies
de L’Aliança Nacional de la Dona
Jove varen visitar tots els soldats
que hi havia per la zona. Francesc
Boix amb la seva càmera fotogràfica ho va immortalitzar amb fo-

44

•

LO PAS NOU

tos històriques de Santa Maria de
Meià, Vilanova de Meià, la Coma de
Meià, Montsec de Meià i de d’altres
pobles i llocs, soldats ballant sardanes, balls o fent discursos. A Vilanova ja estava construïda la Sala
del Sindicat on es va interpretar
espectacles de varietats i al portal
d’Ajós passaven alguna pel·lícula
muda de putxinel·lis. Més d’una
vegada m’havia comentat el Vicent

Huguet que tothom el coneixia com
el Vicentet de la Sotinya, tot i la situació que s’estava vivint, el front
parat, la guerra i alguns refugiats;
l’any 1938 Vilanova de Meià va celebrar, una de les festes majors més
celebres, amb tres orquestres de
l’exèrcit republicà.
Text i fotos: Francesc
Cardona Fonoll

L’Ajuntament informa
RESUM ACORDS DELS ÚLTIMS MESOS
Mes de febrer

Mes d’abril

Llicències d’obres:
–Menors al polígon 5 parcel·la 404.
–Menors al C/ Font, 10 de Santa Maria de Meià.
–Menors al C/ Església, 3 de Santa Maria de Meià.
Aprovar nomenament de jutge de pau.
Adjudicar obra per adaptar, millorar i fer accessibles
uns locals municipals.
Aprovar concessió d’ajut a l’escola.
Aprovar modificar contracte arrendament “la Garriga de
Boada”.
Aprovar denegar llicència d’obres.
Aprovar llicència d’activitat per autoconsum.
Aprovar sol·licitar subvenció per camins.
Aprovar comprar taules.
Aprovar ampliació llicència apícola.
Aprovar canvi explotació apícola.
Aprovar adjudicar obra camins 2017.

Llicències d’obres:
–Menors al cementiri de Santa Maria de Meià.
–Menors al C/ Estiradors, 2 de Vilanova de Meià.
–Menors al C/ Forn, 4 de Santa Maria de Meià.
Aprovar concedir ajut al Club de Bitlles Gàrzola.
Aprovar sol·licitud de subvenció de càrrecs electes 2018.
Aprovar moció per l’alliberament dels presos polítics, el
retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol.

Mes de març
Llicències d’obres:
–Menors al C/ Coll del Castell, 25 B de Vilanova de Meià
–Menors al C/ Migdia, 9 de Vilanova de Meià
Aprovar definitivament projecte divisió poligonal
PAU-1
Aprovar projecte de reparcel·lació voluntària del PAU-4.
Aprovar calendari de festes locals 2019.
Aprovar concessió d’ajut a Mulla’t.
Aprovar moció de suport al poble kurd i a la zona d’Efrin.

Mes de maig
Aprovar canvi de nom de la llicència de taxi.
Aprovar llicències d’obertura de piscines.
Aprovar llicència ambiental provisional.

Mes de juny
Llicències d’obres:
–Menors al C/ Major, 4 de Lluçars
–Menors al polígon 3 parcel·la 483.
–Menors al C/ Font, 12 de Santa Maria de Meià
Aprovar modificar ordenança reguladora de l’emplaçament d’activitats ramaderes.
Aprovar sol·licitar subvenció per l’església de Tòrrec.
Aprovar compra de 70 estelades per la festa major.

Mes de juliol
Llicències d’obres:
–Menors al C/ Sant Sebastià, 6 de Santa Maria de Meià.
Aprovar concedir ajut a Associació Gàrzola Cultura.
Aprovar llicència ambiental provisional.
Aprovar monitoratge curs 2018/19.

LA FAMÍLIA VINYALS CAPDEPON CEDEIX UN
VEHICLE A L’AJUNTAMENT
Des de mitjans de setembre, l’ajuntament de Vilanova de Meià compta amb un nou vehicle cedit gratuïtament per la família veïna Vinyals Capdepon. El vehicle, de segona mà, serà utilitzat pels desplaçaments i
tasques a realitzar als pobles del municipi.
Per tant, a partir d’ara, veureu a l’agutzil Paco Cardona movent-se amb aquest vehicle.
En nom de l’equip de govern volem fer palès l’agraïment a la família per aquesta admirable gesta.
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Instal·lacions Elèctriques
•

Joan Caubet Sanjosé

•

Instal·lador autoritzat pel
Departament d’Indústria

696240921

•
C/ Mare de Déu de Salgar, 27
25730 Artesa de Segre
(Lleida)
electrica.caubet@gmail.com

•

Instal·lacions
Reparacions
Electricitat Industrial
Electricitat domèstica

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
UNA CREU, UNA ESTAMPA I UNA HISTÒRIA DE LA GUERRA

E

n pocs dies, m’he retrobat amb aquesta
creu del cementiri, de la qual en tenia cura
Modesta Batalla Macià de cal Tatx i una estampa de Maria Teresa Agustí Serra, mare política i mare respectivament, en pau descansin.
L’estampa és un record que guardava de la primera missa, tindria llavors deu anys i s’estava
a cal Sitó, que va celebrar a l’església de Sant
Salvador de Vilanova de Meià, Mossèn Antoni
Castells Barbosa, apadrinat per Josep Castejón Mestres i Mercè Gassol i que comptà amb
la predicació de Mossèn Pere Codern, l’estàtua
del qual, obra d’Antoni Borrell, es troba a Santa
Maria.
Mossèn Antoni Castells havia nascut el 20
d’abril de 1906 a cal Burro o cal Castells, al
carrer de la Font, cursà tres anys de Filosofia,
tres de Teologia i dos de Moral amb la qualificació de Benemeritus. Va ser ordenat amb
la censura de 3 en Llatí, 6 en Moral i 8 en Rúbriques
l’1 de juny de 1930, i el 19 d’aquest mateix mes va
ser nomenat vicari de La Vansa, el juny de 1931 va
fer el servei militar, el 9 de febrer de 1932 nomenat
vicari d’Ordino, el 15 de juny de 1932 de Puigcerver

Creu al cementiri de Vilanova de Meià de mossèn Joan Grau Graell.

(Senterada), i del 3 d’agost de 1934 al juliol de 1936
va ser regent de Palau de Rialp, encarregat de Santa
Maria del Puig de Rialp, antigament coneguda com a
Santa Maria de Palau de Meià, Sant Serni de Belfort i
Serra a la Torre de Rialp. El 22 de juliol de 1936, quan
van pujar uns malànimes d’Artesa a assassinar
Mossèn Enric Gabriel, protomàrtir de la diòcesi, era de vacances a Vilanova i es va salvar
perquè, avisat per algú del Comitè es va poder
amagar. El 19 de maig de 1939 va ser destinat
a Lluçars i Argentera, el 4 de juliol de 1941 a
Castanesa i des del 5 de juliol de 1954 a la seva
mort l’11 d’agost de 1967, a Tremp, va residir
en aquesta ciutat mentre regentà les parròquies d’Eroles, Puigvert, Santa Engràcia i Tendruy.
Joan Grau Graell era nascut a Alinyà el 7 de
febrer de 1888, el 1913 ja era prevere i vicari
de la Torre de Fluvià, el 1915 de Guissona en
va ser vicari i Consiliari del Centre Catòlic i de
la Congregació de Sant Lluís Gonzaga, l’1 de
juliol de 1922 era destinat a Talltendre. Es va
poder salvar durant la guerra però, malalt, arribà a Vilanova de Meià el 19 d’abril de 1939 i en
va ser ecònom, arxipreste de Meià i encarregat
de la parròquia de Santa Maria de Meià. El 12
de febrer de 1943 finava i Modesta Batalla amb
sa mare van tenir cura d’acompanyar-lo en el
moment del traspàs i enterrar-lo al fossar de
Vilanova. Era per a cal Tatx el successor de
Mossèn Enric Gabriel, traslladat el 1988 a la
Cripta dels Màrtirs de la Seu, gran amic de la
família i especialment d’Antonio Batalla Macià,
germà de Modesta Batalla, assassinat a Os de
Civís el 1938 i traslladat el 1941 al cementiri de
Vilanova.
Ferran Sánchez Agustí
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Esports
TORNEIG D’ESTIU DE FUTBOL SALA DE VILANOVA DE MEIÀ 2018

A

quest estiu 2018, un cop més
s’ha tornat a jugar el tradicional torneig d’estiu de futbol sala de
Vilanova de Meià.
El torneig s’ha dividit en dues categories; essent la categoria infan-

til la d’edats compreses entre el 6
i els 15 anys i la categoria d’adults
els més de 16 anys.
La participació podem dir que ha
estat un èxit, ja que en categoria
infantil s’han pogut formar quatre

Equip groc.

Equip verd.

Equip blau.

Equip vermell.

equips de nens/es de Vilanova de
Meià i en categoria d’adults han
estat sis els equips que hi han pres
part; val a dir que d’aquests sis
equips només un d’ells, l’Athlètic
Montsec, era de Vilanova de Meià,

la resta eren vinguts de poblacions
com Artesa de Segre (3 equips),
Alòs de Balaguer i Ponts. En total
doncs, gairebé han estat un centenar els jugadors que entre les dues
categories han pres part en aquesta activitat d’estiu, que ben segur
ha entretingut els vespres dels vilanovins i vilanovines.
Un cop jugades les finals, els
campions i sots campions han estat els següents:

Equip groc.
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Equip vermell.

Torneig infantil:
Campió: equip groc (A la foto fa
entrega de la copa el regidor d’esports de l’ Ajuntament de Vilanova

Equip Athletic Montsec.

de Meià, Sr. David Berral a Lluc
Martín)
Subcampió: equip vermell (A la
foto fa entrega de la copa el regidor
d’esports de l’Ajuntament de Vilanova, Sr. David Berral, a Xavi Orteu)
Altres equips participants: equip
verd (foto) i equip blau (foto).

Equip Casa de Colònies Cal Petit.

Torneig d’Adults:
Campió: equip Athlètic Montsec
Sots campió: Casa de Colònies
Cal Petit
Des de l’organització del torneig
volem agrair a tots els jugadors
que hi han participat i esperem retrobar-nos l’estiu vinent.

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

Aquest torneig ha estat organitzat pel Parc Recreatiu Municipal
“Les Piscines” de Vilanova de Meià
i ha comptat amb la col·laboració
de l’Excm.Ajuntament de Vilanova
de Meià.
Text i fotos: David Galceran

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

info@hostalmontsec.cat
www.hostalmontsec.cat
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Terres del Marquesat
DUES DE LES ACTIVITATS D’ESTIU
2n Recorregut pels
pobles de la Ribera
del Sió

E

l dissabte 11 d’agost,
vàrem fer el segon
recorregut pels pobles de la Ribera del Sió. Tarroja
de Segarra va ser el poble on vàrem arribar i esmorzar amb els porrons i magdalenes del Marquesat i

exquisida. Les dues amfitriones ens van acompanyar
per tot el poble on ens varen explicar les cases més
importants, entre elles casa Sileta, en la que suposadament va néixer Cristòfol Colom, navegant i almirall al servei dels Reis Catòlics que va obrir el camí
a la colonització d’Amèrica. La visita a la vila closa
va concloure a la magnífica església barroca de Sant
Salvador. Vam acabar la visita al municipi des de l’ermita de Sant Julià, amb unes vistes espectaculars de
la Ribera del Sió.
Continuàrem el recorregut per Hostafrancs on vàrem visitar l’església parroquial de l’Assumpció i la
casa on va néixer Joan Corrades i Bosch, fundador
del barri d’Hostafrancs de Barcelona. Finalment ens
vam desplaçar fins al riu Sió, a prop del poble, on vam
visitar la peixera coneguda com el Peixeruc.
De tornada i des del poble de Concabella, ens vam
tornar a apropar a la llera del Sió i vam descobrir
la gran peixera de Concabella, a la Font de la Puda,
amb un salt d’aigua impressionant, on ens vàrem fer
la foto de grup. La jornada va cloure amb un dinar al
restaurant Blanc i Negre d’Agramunt.
Cloenda de les activitats d’estiu a Cubells i la
Torre de Fluvià

E
Peixera i font de la Puda al riu Sió prop de Concabella.

Fotografia de grup davant de la portalada de Santa Maria de Cubells.

on ens esperaven l’alcaldessa de la localitat, Imma
Secanell, i la Lourdes Castellana. Vàrem intercanviar
magdalenes per coca de pa de la Garbiana que era
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l dijous 23 d’agost, Vam fer l’última activitat de
l’estiu al poble de Cubells, acompanyats pel seu
alcalde, Josep Regué, i pel senyor Josep Roig. Vam
començar la visita pel poble agregat de La Torre de
Fluvià, on vam esmorzar amb els porrons i magdalenes del Marquesat. Després vam fer un curt recorregut per la població i vam acabar la visita a l’església
de Sant Salvador, petit temple d’origen romànic.
De tornada a Cubells vam visitar l’església de Santa Maria del Castell (romànica del segle XIII) i vam
gaudir de la seva magnífica portalada, joia escultòrica de l’Escola de Lleida, i de la talla en fusta policromada de la Marededéu del Castell (“Marededéu
de la llet”, gòtica del segle XIV). Vam visitar també el
magnífic local social situat al darrera d’aquest temple
que aprofita l’espai d’una església barroca ja en desús. Va continuar la visita a l’església parroquial de
Sant Pere, magnífic edifici romànic del segle XVIII,
amb capelles gòtiques laterals i una trona del segle
XV. També són molt importants una talla romànica de
la Marededéu i una talla del Sant Crist del segle XVI.
En totes les visites van ser excepcionals les explicacions i comentaris dels nostres amfitrions, que ens
van fer reviure moments molt emotius de la història
recent de Cubells.
La visita va acabar amb un recorregut per la vila i
en el dinar de cloenda de curs al restaurant Roma,
amb el passi del resum en imatges de totes les sortides de l’estiu, preparades pel nostre company Josep
Roqué.

La nostra gent
PROTAGONISTES ANÒNIMS DE LA HISTÒRIA RECENT. HISTÒRIES PERSONALS I

D

e ben segur que hi ha dates
claus en la història que tots
recordem perfectament. Tots sabem perfectament on érem el 20
de maig de 1992 o l’11 de setembre
de 2001, i els més grans recorden
el 20 de novembre de 1975. Segur
que molts de vosaltres recordeu
que fèieu el 23 de febrer de 1981, a
les 14.20h molts de vosaltres potser dinàveu tranquil·lament, d’altres treballàveu o bé éreu a l’escola; doncs els nostres entrevistats
sense voler-ho es van convertir en
protagonistes d’una història que
de ben segur no haurien volgut
viure mai.
El 23 de febrer de 1981 a les
14.20h un grup de policies i vehicles camuflats dirigits pel tinent
Suárez Alonso inicia la coneguda
com Operació Gàbia, que va consistir a tancar els accessos a la
zona propera al Congrés dels Diputats. A les 18.20h, 288 policies
al capdavant dels quals hi havia
Antoni Tejero Molina van assaltar
l’hemicicle del congrés mentre es
duien a terme unes eleccions per
una segona votació per investir
Calvo-Sotelo Bustelo president del
govern espanyol.
Tejero amb el seu famós crit: ¨
Todo el mundo al suelo¨ i disparant tres trets a l’aire, va atemorir tot un país que feia poc havia
començat el seu camí democràtic.
A la vegada la Divisió Cuirassada
Brunete dirigida pel Coronel San
Martin prenia el control de RTVE
i diferents emissores de ràdio,
deixant el país incomunicat i a les
mans dels militars. Al seu temps el
capità general de l’exèrcit valencià
Jaime Milans del Bosch i Ussía decretà l’estat d’excepció i va fer sortir les tropes de la III Regió Militar
que tenia al seu comandament al
carrer, va fer sortir els tancs al carrer i els carrers de València es van
veure envaïts de soldats.
El cop d’estat s’havia consumat,
l’exèrcit i la policia s’havien aixecat contra el govern legítim i esperaven imposar de nou el poder
militar; la recentment estrenada

democràcia trontollava i un sentiment de por generalitzat es va estendre per arreu.
I doncs on eren els nostres
protagonistes? Doncs ells sense
voler-ho es van convertir en part
de tot aquest terrible embolic, ja
que estaven fent el servei militar
( la mili) a Paterna (València ) i
van formar part d’aquest grup de
soldats que van sortir armats als
carrers de València. A les ordres
Jaime Milans del Bosch, els seus
oficials els van enviar a fer una feina que mai s’haurien imaginat.
Quedo amb ells un dissabte a la
tarda de finals d’estiu perquè m’expliquin els durs moments que van
haver de viure. Es tracta dels bessons Jesús i Jordi Mitjans Roca.
Som-hi doncs, la primera pregunta és senzilla.
PP: On éreu el 23 de febrer de
1981?
RR: Jordi: Nosaltres llavors fèiem el Servei Militar obligatori a
Paterna a València, els dos junts
tot i que al ser bessons podríem haver-ho fet per separat, però vam decidir anar-hi junts. Vam començar
al novembre a fer el Campament.
El dia va començar amb normalitat, ens vam llevar i després de
vestir-nos vam anar al menjador a

esmorzar amb tota normalitat. Nosaltres en aquell moment fèiem un
curs de conductors en un “cuartel”
d’artilleria allà a la vora a Paterna,
començàvem per allà a dos quarts
de deu a les deu i vam fer el curs
sense cap problema.
Al tornar ens vam trobar totes
les companyies formades, cosa
que no havíem vist mai. Anàvem
carregats amb motxilles i estaven
tots formats. A les garites que eren
els punts de guàrdia del “cuartel”
hi havia dos soldats quan habitualment només n’hi havia un. Dúiem
des del gener en aquell “cuartel” i
allò no ho havíem vist mai.
PP: Ràpidament vau veure que
alguna cosa diferent passava.
Jordi: I tant, fins i tot els mateixos que ens duien ho deien que allò
no era normal. Només feien que dir
: “Esto es raro. Que raro”. I vam
anar cap a la nostra companyia, i
ens van dir que anéssim a la fuselleria que repartien la roba.
PP: Anàveu els dos junts?
Jordi i Jesús: Sí.
Jordi: Nosaltres i set més que
fèiem el curs de xofers. Nosaltres
només diem: “Nosaltres estem rebaixats de tot servei”. No fèiem ni
guàrdies ni maniobres, res. Perquè
mentre feies el curs de xofer no et
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calia fer res més, t’alliberaven, al
matí fèiem la teòrica i a la tarda
pràctica. Primer ho vam dir a un
sergent i pensàvem aquest no s’assabenta de res. Vam veure llavors
el capità; ell mateix estava molt
preocupat, se’l veia amoïnat de
debò i ens va dir: “Vosotros también, todos a formar”.
Jesús: Ens havíem d’examinar i
passar els exàmens dels carnets de
conduir, per això no fèiem res més.
PP: Se’ls veia nerviosos als oficials.
Jordi: Sí molt, ells no sabien de
què anava res.
Jesús: Només ho sabien els comandaments més alts, ells complien les seves ordres. El capità general de la regió, Jaime Milans del
Bosc i el coronel del “cuartel”, eren
els únics que ho sabien. La resta de
comandaments obeïen les seves
ordres sense saber realment el que
passava.
PP: Vosaltres els dies previs no
vau notar res? Cap moviment
estrany al “cuartel”?
Jesús: En aquell moment uns
dies abans en l’àmbit polític hi
havia moviment, ja que hi havia
el canvi de president de govern,
d’Adolfo Suárez a Calvo Sotelo,
i va durar uns dies que semblava
una comèdia. Nosaltres ho sabíem
perquè escoltàvem la ràdio. Però
res estrany, tot era normal.
Jordi: Dos dies abans vam rebre
la visita del general Jaime Milans
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del Bosc, va venir amb un cotxe
oficial amb la bandera als laterals.
Nosaltres no el vam veure, però
van dir que havia visitat el “cuartel”. Ell va parlar amb el coronel
d’allà.
PP: Llavors vosaltres vau entrar a la fuselleria i us van donar l’equipament?
Jordi: Sí. Un casc que ens tapava
fins als ulls i un fusell sense bales.
Cadascú en tenia un d’assignat i se
n’havia de fer responsable. Llavors
una vegada equipats ens van fer
formar amb la resta de companys.
Però ningú deia res, els oficials no
informaven de res.
Jesús: No, mai va explicar res,
només deien a formar i tots obeíem.
Jordi: Vam anar a dinar, bé a
buscar el dinar al menjador, un tros
de pa i una llauna de sardines. Vam
deixar les motxilles al pati totes
afilerades perquè quan sentíssim
tocar Generala, que era una alarma, tornéssim a la formació. L’estrany del cas és que per entrar al
menjador no ens van fer deixar les
armes, tot i que estava totalment
prohibit entrar armat al menjador.
Això ens va cridar molt l’atenció i
vam pensar que alguna cosa greu
devia passar. Tenies una arma assignada i no la podies deixar en
cap moment. Entretant podíem
moure’ns pel “cuartel” i nosaltres
érem per a la part de baix per on
sortien els camions que també estaven tots afilerats preparats per
sortir.

PP: I què pensàveu que havia
passat? Per què si ningú deia
res, tot plegat devia ser molt estrany?
Jesús: Alguns deien que s’havia d’anar a rebre un general a
Castelló en forma de maniobres.
Això no ens ho deia cap comandament, ho dèiem entre els soldats.
Nosaltres en dèiem “Ràdio Macuto”, eren converses nostres dels
uns amb els altres sense saber de
veritat res del que passava però
fèiem les nostres teories. Ens en
vam assabentar a les 6 de la tarda
quan per la ràdio vam sentir que
hi havia hagut trets al Congrés de
Diputats a Madrid.
Jordi: Un dels companys tenia
una ràdio petita i escoltàvem una
mica el que passava. I continuàvem esperant que toqués la Generala per tornar a la formació. La
Generala va trigar estona a sonar.
PP: Com és què va tardar tant?
Jordi: Perquè esperaven el moviment al Congrés quan van tirar
els trets llavors va començar el
moviment.
Jesús : Quan van segrestar el
Congrés ja va estar. Tots estàvem
a punt. Va sonar la Generala i vam
tornar a la formació. Era ja quarts
de set de la tarda quan ens vam fer
pujar als camions.
Jordi: Quan érem als camions
van començar a llençar les bales,
teníem el fusell però ens faltava la
munició. Tiraven les bales en caixes a dins dels camions i ens deien
que ens les repartíssim entre tots.
A cada camió hi anàvem 15 o 20
soldats.
PP: Però quin era l’objectiu
d’aquestes bales? Contra qui
havíeu de disparar?
Jordi: Contra qui fos que s’aixequés contra l’exèrcit o bé una altra
regió militar que s’hagués aixecat
en contra del cop d’estat.
Jesús: El nostre objectiu era defensar la III Regió Militar, València.
Una vegada dins dels camions i
ja ben armats vam marxar en direcció a Madrid, ells no sabien res
però llegien els rètols de l’autopista i veien on es dirigien perquè els
oficials continuaven sense donar
cap mena d’informació. Però en

un punt del camí van girar i van
canviar de ruta i els van enviar a
València ciutat. A València, Jaime
Milans del Bosc havia decretat
l’estat d’excepció i hi havia toc
de queda, les persones no podien
sortir al carrer i havien d’estar tancats a casa.
PP: Què vau fer quan vau arribar a València?
Jesús: Ens van fer patrullar per
València. Vam entrar a la capital i a
tota la vora del riu Túria. A les entrades de la capital hi havia tanquetes. I nosaltres estàvem als carrers
de València.
PP: Estàveu junts?
Jesús: No ens reconeixem amb
aquells cascs i vestits amb tot l’uniforme, però sí, estàvem junts.
PP: Quin ambient hi havia als
carrers?
Jesús: No es veia ningú, els carrers estaven buits de gent.
Jordi: Els oficials ens van dir que
hi havia tot de queda i que ningú no
podia voltar pels carrers. Si veiem
més de dues persones juntes, s’havien de dispersar i anar cap a casa.
Jesús: Si veiem més de dues
persones, els havíem de dir que se
separessin i que tornessin a casa.
Volien evitar que hi hagués grupets.
Jordi: Si no ens feien cas, teníem autorització per tirar un tret a
l’aire i si continuàvem sense fer el
que dèiem teníem permís per disparar-los.
PP: Aquesta era la consigna,
disparar als civils o a qui fos que
no obeís als soldats?
Jesús: Primer els havies d’avisar
verbalment, però si no feien cas,
podies tirar un tret a l’aire i en últim lloc si continuaven sense obeir,
els podies disparar. Tenies l’obligació de dispersar-los, però afortunadament no es va donar mai el cas.
PP: Llavors a vosaltres us van
posar al carrer?
Jesús: Sí, a cada xamfrà de carrer i a uns quants metres, hi havia
una parella de soldats.
Jordi: A cada xamfrà hi havia
una metralladora i cada x metres
dos soldats.

PP: Però l’únic lloc d’Espanya
on els militars van sortir al carrer va ser a València, oi?
Jesús: Sí, nosaltres vam ser els
únics soldats que vam sortir al carrer armats, però tots els soldats
d’Espanya estaven “acuartelats”, és
a dir, estaven preparats però no podien sortir dels “cuartels”. Només
vam sortir els soldats de València
a controlar els carrers. En aquell
moment a València hi havia molts
“cuartels”, només a Paterna n’hi havia uns quants: el de transmissions,
el d’artilleria que és on anàvem a
fer el curset de xofers i el nostre.
A Manises hi havia l’aviació. També
n’hi havia a Alacant, a Castelló i a
Múrcia.

PP: I què feien la gent durant el
toc de queda?
Jordi: Des d’on estàvem nosaltres veiem tot l’edifici del davant,
es veien totes les llums enceses
durant tota la nit. De tant en tant
per darrere de les cortines només
veies gent gran, com les nostres padrines que apartaven les cortines i
miraven. Aquesta gent gran estava
espantada de debò, ells ja havien
vist una guerra que havia començat d’una manera semblant. Deien:
“Estem en guerra, no podem sortir
al carrer”.
Jesús: Es van acabar les provisions de tots els supermercats. Les
persones grans havien viscut una
guerra i sabien com va començar.

PP: A quina hora vau arribar?
Jesús: Devien ser les 10 de la nit,
negra nit al mes de febrer.

PP: Quin sistema de comunicació utilitzava per comunicar-vos?
Jordi: Cap. De tant en tant venia
un oficial i sort del senyor de l’escala que baixava i ens informava.

PP: Què vau fer a l’arribar?
Jordi: Ens van anar distribuint
a tots per la ciutat, ens van donar
les consignes de dispersa a tothom
i ens van apostar a tots dos allà al
carrer a controlar el tros de carrer
que ens havia tocat.
Jesús: Al cap d’una estona de
ser a les cantonades ens van donar
un got de llet amb galetes. Van instal·lar una cuina de campanya i van
distribuir la llet a tots els soldats.
Jordi: A la motxilla també ens
havien donat llaunes de sardines,
provisions en deien.
PP: Durant l’estona que vau estar als carrers de València, quina era l’actitud de la població
civil? Es veia gent pels carrers?
Jordi i Jesús: La gent va ser
molt amable amb nosaltres, especialment un senyor de l’escala on
fèiem guàrdia.
Jordi: Un senyor va baixar tres o
quatre vegades, ens va portar llet,
cafè, galetes i conyac. Després va
tornar a baixar a veure si podia sortir un moment amb el gos, li vam
dir que sí. Aquest mateix senyor va
ser el que va venir a quarts d’una i
ens va dir que havia sortit el rei i
que el cop d’estat havia fracassat,
que estiguéssim tranquils que no
passaria res i que el rei havia ordenat a totes les tropes tornar als
“cuartels”.

PP: Fins a quina hora us vau estar al carrer?
Jesús: Fins a les dues i mitja o
les tres, i van tornar al “cuartel”.
Les consignes eren que estàvem
incomunicats totalment amb l’exterior, no podies ni telefonar ni enviar cartes ni telegrames; sempre
havíem de portar l’arma a sobre,
fins i tot dormir amb ella i vestits
amb les trinxes i tot. Així durant
tota una setmana.
PP: A l’arribar al “cuartel” els
oficials us van informar?
Jesús: De res, allà ningú deia
res, tots callaven. Els nostres oficials no sabien res tampoc, ells eren
militar i havien fet un jurament
d’obeir les ordres dels seus superiors sense qüestionar-les i era això
el que feien, obeir i creure.
Jordi: És un funcionament jeràrquic, on obeïen sense qüestionar
els seus superiors.
Jesús: Ells internament devien
pensar que alguna cosa greu estava
passant.
Jordi: Feien unes cares, ells també estaven amoïnats.
PP: Vosaltres aquella nit vàreu
dormir?
Jordi i Jesús: Noooo!
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i que més endavant va tenir com a
presoner al mateix Tejero. Totes
les famílies i tot el poble estava espantat. La nostra família van tenir
sort d’aquests amics que els informaven i els donaven tranquil·litat
quan els deien que tot estava bé i
normal com abans.

PP: Vàreu arribar a tenir por,
por de veritat?
Jordi i Jesús: Sí.
PP: En quin moment en vàreu
tenir més?
Jordi: Quan érem al carrer a València, vam buscar una porta i li
vam dir a un veí que la deixes oberta que si sentien trets correríem
cap dins.
PP: I com van passar la setmana?
Jesús: De mica en mica es va
anar normalitzant, no se’n va parlar gens. Els camions van tornar al
seu lloc i vam començar a fer les
activitats habituals. El dissabte ja
ens van deixar sortir unes hores
i vam poder trucar a les famílies.
Vam trucar a cal Felip, llavors ells
tenien el telèfon públic del poble,
que anessin a avisar la mama que
durant una hora o tres quarts tornaríem a trucar. Costava trucar
per telèfon perquè tots volíem
trucar alhora i hi havia unes cues
molt grans. Nosaltres vam haver
de fer cua i tornar a trucar. Però a
casa nostra ja estàvem informats
que estàvem bé, la nostra família
tenia uns amics a València que van
pujar els primers dies a veure com
estava el “cuartel”, ho van veure tot molt tranquil i van trucar a
casa. Aquesta amistat amb aquesta
família valenciana era molt ferma,
ja des del temps de la Guerra Civil.
Aquesta família va pujar refugiada
de València a mesura que avançava el front i va fer cap a la masia
de cal Segalé on va néixer la nostra mare, ells tenien una nena de
la mateixa edat més o menys que
la nostra mare i una altra filla, i la
54
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nostra padrina els va acollir i els
va donar aixopluc en aquells moments difícils. Des de llavors els
va quedar una gran amistat i que
van continuar una vegada acabada la guerra per carta i amb visites dels valencians aquí i d’ells a
València. Quan van saber que anàvem a fer la mili a València ens van
oferir la casa per anar-hi els caps
de setmana o per qualsevol cosa.
Al cap de pocs dies d’arribar al
“cuartel”, ens van cridar per megafonia que teníem una visita i eren
ells que van venir a veure’ns. Des
de petits que no els havíem vist
més, però ells mantenien el contacte amb la mare i van venir ben
de pressa a posar-se en contacte
amb nosaltres i a oferir-nos casa
seva. Aquesta família era molt
bona gent i estaven molt agraïts
pel tracte rebut a la masia durant
la guerra.
Jordi: Ells s’escrivien amb la
mare i li deien a veure si els toca a
València que allà sí que hi estaríem
bé. (Riure irònic) I tant que hi estaríem bé.
PP: En l’àmbit familiar com ho
van viure?
Jesús: Ells estaven molt espantats, aquella nit no va dormir ningú a casa. Tota la nit van escoltar
la ràdio per conèixer les últimes
notícies, es van fer a la idea que hi
havia un embolic ben gros. Llavors
al poble érem cinc els que fèiem la
mili: el malaurat Simon Novau que
estava a Candanchú, que va estar
“acuartelat” però que no va sortir;
el Josep de cal Maleno que era a
Burgos que també estava “acuartelat” i que tampoc va sortir, i el
Josep Maria de cal Redon que feia
el servei militar a una presó militar

PP: I la vostra mare, quan us va
sentir que us va dir?
Jesús: Ella ja estava més tranquil·la perquè havia parlat amb
aquests amics valencians i l’havien
tranquil·litzat molt. Nosaltres els
vam dir que estiguessin tranquils
que el cap de setmana pujaríem
amb un company de Ponts que tenia cotxe. Després nosaltres ja vam
baixar el nostre, i pujar i baixar va
ser més fàcil.
Llavors la situació es va normalitzar i vam acabar el servei militar de
manera normal, menys un dia que a
l’arribar el Jordi es va trobar el “cuartel” una altra vegada en formació
i amb dos soldats a cada garita de
guàrdia.
PP: Què va passar Jordi?
Jordi: Doncs mira, jo llavors ja
teníem els carnets i duia un autocar amb els oficials que anava a
buscar i tornava de València a Paterna cada dia. El Jesús duia un
camió que transportava material o
soldats a fer maniobres. Arribo al
“cuartel” i me’ls trobo tots en formació i doble guàrdia a les garites.
—Ja hi tornem a ser—vaig pensar.
I vaig començar a buscar el Jesús
per veure on era. Vaig anar a les
cotxeres i també hi havia camions
formats, ja hi tornem a ser pensava.
Me’l vaig trobar a les cotxeres i li
vaig dir: “què fas?” Em va dir: “no
res, diuen que és un simulacre de
rebuda d’un general”.
PP: Ja per acabar. Quin és el
moment en què vàreu tenir més
por i més angoixa?
Jordi: Jo, el moment que estaven pujats al camió i que van començar a repartir les bales. En el
mateix camió hi havia un xaval
que només feia que dir: “Cagon la
puta le tocó a mi abuelo y que me
tenga que tocar a mi”.
Jesús: Per mi, el moment que
ens feien baixar cap als camions,

van posar la megafonia
molt alta amb himnes militars, tan alta que no podíem
parlar ni amb els que tenies
a la vora. Semblava com si
et volessin atordir amb el
soroll.
Jordi: Al carrer no en
vam tenir mai de por, tot
estava molt calmat.
Jesús: Jo només tenia
por que algun soldat “novato”, que no havia estat
mai amb contacte amb les
armes, se’ls hi escapés un
tret. Nosaltres estàvem acostumats a portar fusell, anàvem a caçar i sabien el perill, però els altres
no sabien ni carregar un rifle, i de

Bé doncs moltes gràcies
a tots dos per compartir
aquesta estona amb mi. Ha
estat molt interessant escoltar un moment tan important de la nostra història
més recent en primera persona de mà dels seus protagonistes. Ara queda per
un altre moment estirar del
fil de la història del Josep
Maria Eroles i del presoner
Tejero que espero poder explicar-vos ben aviat.
manera inconscient se’ls hi podria
escapar un tret i tocar-nos a nosaltres o a qualsevol. Nosaltres érem
més responsables de l’arma.

Text: Rosa Roca
Fotografies de Jordi Mitjans Roca,
cedides per Conxita Escobar

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

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.
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Entreteniments
Per Gaspar Burón
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Per Iolanda Masanés

Sopa de lletres
Temps de bolets
Apagallums, camagroc, camperol, carlet, cep,
fredolic, llengua de bou, moixernó, pebràs, pinetell, rossinyol i rovelló.

QUI SÓN?

Personatges amb estil, a veure si els reconeixeu.
Imatge 1. Un metge que va estar a Vilanova entre els anys 1931 i
1953.
Imatge 2. Teatre a la Sala del Sindicat, coneixeu els protagonistes?
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
Imatge dels nois i noies de la dècada dels anys 60
són (d’esquerra a dreta): Josep Codina, Joan Estrada, Assumpció Portí, Mossèn Serrano, Albina
Bernaus i Joan Codina.
Imatge de l’equip de futbol:
Fila del davant (esquerra a dreta): Paco de l’Hostalé, Lluís Novau, Robert Berné, Miquel Novau,
Julio Garcia.
Fila del darrere (esquerra a dreta): Josep Mª Marcó, Josep Porta, Lluís Bernaus, Joan Porta, Simó
Novau i Josep Cercós.
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L’Almanac del Montsec de Meià
COSTUMARI DE TARDOR. Setembre 2018
Setembre: Mes de 30 dies, novè del nostre calendari
i setè de l’antic calendari romà.
El dia 1 el sol surt a les 07 h 18 m i es pon a les 20 h 25 m.
El dia 30 el sol surt a les 07 h 47 m i es pon a les 19 h
36 m.
El dia 23 entrem a la Tardor a les 03h 45 m. Som a l’equinocci de tardor i el dia i la nit tenen la mateixa durada.
El sol entra a la constel·lació de Balança.
Les fases de la lluna i el temps, segons el Calendari dels Pagesos:
Quart minvant el dia 3 a 04 h 37 m. Bon temps
Lluna nova el dia 9 a les a les 20 h 01 m. Reviscolada de
les temperatures.
Quart creixent el dia 16 a les 01 h 15 m. Núvols i xàfecs.
Lluna plena el dia 25 a les 04 h 52 . Temperatures suaus.
DATES ASSENYALADES I COSTUMARI :
El setembre era el mes tradicional de la verema, tot
i que avui al nostre municipi hi ha poques vinyes. En
èpoques antigues les dones agafaven el most per tal de
fer arrop i mostillo, tots dos productes de la dolceria
casolana. L’arrop s’obtenia bullint most, barrejat amb
figues, codonys i altres fruites, amb una quantitat de sucre, fins a arribar a un fort grau d’espessor. El mostillo
també es feia bullint most espessit amb farina, a la qual
es barrejaven gallons de nou. Es bullia fins que agafava
consistència, es feia eixugar i es tallava a llenques.
Els cellers una mica importants solien tenir una bota
destinada al vi ranci de la que només se’n treia en les
gran ocasions. Solia ser la bóta més vella del celler i se
l’anomenava la padrina. Per la verema s’acabava d’omplir la padrina amb la flor del vi novell, que, per efecte
de la barreja, del tartrà, i de la fusta de la mateixa bóta,
es feia ben aviat també vi ranci. Aquesta bóta es solia
guardar al fons del celler, tocant a l’angle que formava
el racó, per això també se l’anomenava la bóta del racó.
Hi ha molts refranys que relacionen el setembre amb
l’agricultura:
Sol setembrer
madura el codonyer.

Si el setembre no té fruita,
l’agost s’emporta la culpa.

Antigament hi havia els pansers especialitzats a fer
panses. Compraven grans quantitats de raïm que feien
assecar i pansir seguint els procediments tradicionals.
Eren marxants que voltaven per la tardor i hivern, quan
no hi havia fruita i duien panses en gran cistells i les
venien. Avorrien el vi, del que deien mil pestes, tot ponderant les gràcies de les panses i l’aigua. Atribuïen la
perdició de l’home a la gran errada comesa per Noè en
prostituir el raïm i fer-ne vi, que era la causa de tots els
mals. Les panses foren introduïdes a les nostres terres
pels àrabs, ja que ells no bevien vi i consideraven el
raïm com un aliment.
Dies 7, 8, 9, 10 i 11: Festa Major de Vilanova de Meià
Dies 14, 15 i 16: Festa Major de Lluçars
Dia 8: La Mare de Déu de setembre. Com que la
majoria de les imatges trobades de la Mare de Déu s’ig58
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nora el dia que ho van ser, l’Església va escollir el dia
d’avui per celebrar la seva festa.
Dia 9: Sant Pere Claver. Jesuïta, fill de Verdú. Home
de gran virtut que va passar la vida en terres americanes redimint incrèduls i infidels i lluitant per l’alliberament dels esclaus negres, per això se’l coneix amb títol
d’Apòstol dels negres. A Verdú es conserva la casa on
va néixer convertida en capella, i una relíquia del sant.
Dia 11 : Diada Nacional de Catalunya.
Dia 14 : Exaltació de la Santa Creu.
Dia 29: Els sants Arcàngels Miquel, Gabriel i Rafael. Tal dia com avui, antigament es celebrava a l’Hostal Roig una fira ramadera molt important, aprofitant la
baixada de les grans ramades transhumants de la muntanya a passar la hivernada a la terra plana.
Cròniques des de la colònia
Des de que el Procés es va posar en marxa, amb el referèndum de l’1 d’octubre, l’aplicació de l’article 155 per
part de l’estat, i l’empresonament arbitrari dels líders
populars, els polítics catalans electes i l’exili forçat del
president de la Generalitat i uns quants consellers; cada
vegada més i sense cap mena d’escrúpol, Catalunya és
tractada per l’estat espanyol com un territori ocupat,
com una colònia. L’actuació del govern de Rajoy i dels
partits unionistes (sembla que últimament el PSOE no
tant) respecte a Catalunya, corroboren aquestes afirmacions Posem algunes definicions objectives de què s’entén per colònia i no cal fer cap més comentari:
- Diccionario de la RAE: Se considera colonia
el territorio que una nación, generalmente una potencia, ha sometido o invadido, y que es dominado y
administrado por esta.
- Colonia en historia: Se conoce como colonia
un territorio sujeto a la administración y gobierno de
otro país, por lo general una potencia remota llamada
a tales efectos ‘metrópoli’, el cual lo ha invadido y ha
sometido a sus habitantes por la fuerza. Los territorios coloniales carecen de autonomía y autodeterminación, y por lo general tanto su sistema legal como la
religión les vienen impuestas desde la metrópoli. La
colonia ha producido una gran cantidad de injusticias a lo largo de la historia, desde la esclavitud de los
habitantes locales, hasta el genocidio.
- Diccionari Invers de la Llengua Catalana: Colònia. Territori sotmès al domini polític, militar i econòmic d’una potència forana, regit generalment per una
legislació especial. Espanya tracta Catalunya com
una colònia.
Per acabar d’il·lustrar aquests comentaris i donar una
mica de llum sobre el moment polític que estem vivint a
Catalunya, transcriurem un fragment de l’entrevista que
vam fer al periodista i escriptor Vicens Villatoro el dia
que va venir a Agramunt a impartir una classe a l’Aula
Universitària el passat mes de maig:
Pregunta Què n’opineu del moment polític que estem vivint i patint a Catalunya?
Resposta: És difícil parlar del moment, perquè el
moment és absolutament variable. El que crec que hi

ha és un procés difícilment reversible en el que una
part molt important dels catalans, que pot ser majoritària o no, té la sensació vital (que inclou lo ideològic, lo sentimental, lo cultural, però també inclou els
interessos quotidians), que Espanya no actua com el
seu estat. Posem per cas un ciutadà de Luxemburg o
d’Hongria, tots tenen la sensació que al seu darrera hi
ha un estat que els protegeix, que mira pels seus interessos i que mira també pels seus interessos culturals. Per bona part dels catalans, l’estat espanyol no fa
aquesta funció. Això, en un cert sentit fa molts segles
que passa i especialment des de finals del XIX d’una
manera semblant a la contemporània. Però en aquest
últims cent anys hi ha hagut la sensació que era possible construir una Espanya diferent, que sí que faria
d’estat pels catalans. Potser la gran novetat d’aquest
moment és que una part molt important de les persones que creien que Espanya era reformable per aconseguir aquest objectiu, han deixat de creure-hi. Pensen que Espanya no vol ser reformada i s’està bé ella
mateix tal com és. Per tant si el ciutadà català, com

tots els ciutadans del món, vol tenir la protecció i la
complicitat d’un estat, és més fàcil que se’n faci un de
propi, que no pas transformar un que no té ganes de
fer-ho.
P: Sense sortit del mateix tema. Com creieu que
aquest procés que estem vivint hauria d’acabar?
R: Penso que no hi ha altra solució real que la convocatòria d’un referèndum en que totes les parts involucrades, que són Catalunya, Espanya, Europa i el món,
es comprometin a acceptar-ne els resultats. I que qualsevol cosa que passi que no sigui aquesta, sigui unilateral per una banda o sigui unilateral per l’altra, serà
una aparença de solució provisional. Crec que aquí ha
de passar el que va passar a Escòcia o al Quebec i que
després que surti el que hagi de sortir. Jo preferiria que
sortís la independència, però si no surt, jo estic disposat
a acceptar els resultats. Però l’ única cosa que demano
és que també algú estigui disposat a acceptar els resultats si surt la independència.
Ramon Bernaus i Santacreu

CLIMATOLOGIA JUNY, JULIOL I AGOST - VILANOVA DE MEIÀ
JUNY
Temperatura mitjana:
20,3º C
Mitjana de les T màximes:
27,7º C
Mitjana de les T mínimes:
14,1º C
33,0 C
T màxima absoluta:
T mínima absoluta:
8,8º C
Precipitació total:
66,8 mm
22,9 mm
Precipitació màxima en 24 h:
Velocitat mitjana del vent:
1,1 m /s
S
Direcció dominant del vent:
Ratxa màxima absoluta:
12,0 m/s
Humitat relativa mitjana:
69%
Pressió atmosfèrica mitjana:
947,2 hPa
Dies de pluja:
8
Dies: 1, 3, 5, 6, 7, 10, 12 i 28
JULIOL
Temperatura mitjana:
Mitjana de les T màximes:
Mitjana de les T mínimes:
T màxima absoluta:
T mínima absoluta:
Precipitació total:

Dia: 20
Dia: 14
Dia: 7
Dia: 28

24,3º C
32,7º C
17,5º C
35,8º C Dia: 31
13,2º C Dia: 6
18,4 mm

AGOST
Temperatura mitjana:
23,3º C
31,3º C
Mitjana de les T màximes:
Mitjana de les T mínimes:
17,2º C
37,0º C
T màxima absoluta:
T mínima absoluta:
11,3º C
Precipitació total:
117,9mm
54,0mm
Precipitació màxima en 24 h:
Velocitat mitjana del vent:
1,1 m/s
S
Direcció dominant del vent:
Ratxa màxima absoluta:
18,5 m/s
Humitat relativa mitjana:
62%
Pressió atmosfèrica mitjana:
949,7 hPa
Dies de pluja:
12
Dies: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 22, 23, 28, 29 i 30

Dia: 2
Dia: 26
Dia: 17
Dia: 22

Precipitació màxima en 24 h:
7,2mm Dia: 25
Velocitat mitjana del vent:
1,1 m/s
Direcció dominant del vent:
S
Ratxa màxima absoluta:
15,1 m/s Dia: 24
Humitat relativa mitjana:
53%
Pressió atmosfèrica mitjana:
947,8 hPa
Dies de pluja:
5
Dia: 4, 12, 16, 20 i 25

DEMOGRAFIA MUNICIPI DE VILANOVA DE MEIÀ
JUNY
MATRIMONI a Vilanova de Meià, dia 1: Xavier Serra Campoy (veí de
Vilanova de Meià) i Sara Peralba Martínez (veïna de Seró)

JULIOL i AGOST
Mesos sense registres
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Noves tecnologies
EL COTXE ELÈCTRIC: L’AUTOPILOT

L’

autopilot o conducció autònoma és una forma de conducció
en la qual els sistemes electrònics
que porta el vehicle fan que pugui
anar sol per autopista, autovia o
carretera, i fins i tot per camins
sense ratlles. La primera vegada
que vaig sentir a parlar de l’autopilot va ser a la televisió i no m’ho
podia creure!
No obstant això, després d’estudiar com treballa tot el sistema
de sensors, càmeres i radars, podria dir que és més segur que un
conductor jove. Mentre que nosaltres, les persones que conduïm,
veiem la part davantera limitada
pels suports laterals, la part del
darrere pels miralls i poca cosa
dels laterals del cotxe, el sistema
d’autopilot no té limitacions, sinó
que té ulls al davant, als costats,
al darrere i fins i tot al damunt del
vehicle. A més, el processament de
tota aquesta informació és pràcticament instantani; es podria dir
que funciona a més velocitat que
el pensament. Qui conegui mínimament el funcionament d’un microcontrolador, sap a la velocitat
que treballa un sistema d’aquest tipus, i per tant es pot imaginar com
ho fa un processador Tesla pensat
per a la conducció autònoma: és
tan ràpid que la generació anterior
de l’autopilot ja era 2,5 vegades
més ràpida que un conductor jove.
Us explicaré breument com
funciona. Totes les referències incloses aquí són del model Tesla S
o X, ja que tecnològicament és el
sistema més avançat en conducció
autònoma. Tot i això, de moment
s’està esperant que es redactin
lleis per a aquest tipus de conducció, que obliga el conductor a tenir
les mans al volant; si no, el sistema
avisa i es para.
El sistema d’autopilot porta, entre altres elements que no es mencionen:
1. Una càmera davantera estreta
(distància màxima de 250 m).
Dona una visió centrada llarga
de funcions llunyanes. Es fa
60
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A l’esquerra de la imatge:
Motion flow - Flux de moviment
Lane line - Línies de carril
Road flow - Flux de la carretera
In path objects - Objectes en el camí

Road lights - Llums a la carretera
Road signs - Senyals de circulació
A la dreta:
Left rearward - Càmera esquerra del darrere
Medium range – Rang mig
Right rearward- Càmera dreta del darrere

esperadament al seu carril de
l’autopista i ofereixen seguretat addicional quan el vehicle
entra en una intersecció amb
visibilitat limitada.

servir quan el vehicle funciona en la modalitat d’autopilot.
2.

3.

4.

5.

Una càmera davantera principal (distància màxima de 150
m). Cobreix una àmplia gamma de funcions per a diversos
casos.
Una càmera davantera àmplia
(distància màxima de 60 m).
Porta una lent d’ull de peix
per capturar els senyals de
circulació, els obstacles que
apareguin en el camí o objectes propers. És molt útil en
moviments urbans a baixa velocitat.
Radar (distància màxima de
160 m). Amb una longitud
d’ona que pot travessar boira, pols, pluja i neu, i que pot
actuar per sota dels altres vehicles, el radar té un paper essencial per detectar objectes
frontals i respondre-hi.
Càmeres laterals que apunten
al davant (distància màxima
de 80 m). Les càmeres laterals
redundants (repetides) tenen
una vista frontal de 90º. Busquen vehicles que entrin in-

6.

Ultrasons (distància màxima
de 8 m). Disposen de sensibilitat millorada, són molt útils
per detectar vehicles propers,
especialment quan passen al
seu carril, i ajuden a aparcar.

7.

Càmera de visió del darrere
(distància màxima de 50 m).
No només serveix per retrocedir de forma segura, sinó que
la càmera de visió del darrere
amb l’òptica millorada és un
element més del maquinari
(és a dir, dels elements físics)
del pilot automàtic. És molt
útil per a maniobres d’aparcament.

8.

Càmeres laterals que apunten
al darrere (distància màxima
de 100 m). Aquestes càmeres
vigilen els punts cecs del darrere als dos costats del vehicle. Són molt importants per
canviar de carril de manera
segura quan el vehicle s’incorpora al trànsit.

Per poder entendre i proces- reccions simultàniament i amb lonsar totes les dades procedents gituds d’ona que van més enllà del
d’aquests elements, el vehicle amb que perceben els sentits humans,
autopilot duu un nou ordinador in- amb un control que aviat serà totegrat, amb una potència 40 vega- tal. Nosaltres —pobres mortals—
des més gran respecte de la gene- només tenim dos ulls i un cervell,
ració anterior, que executa la nova una capacitat de reacció limitada i
xarxa neuronal desenvolupada per molts obstacles davant nostre. Així
Tesla. Aquest sistema proporciona doncs, es podria dir que l’autopilot
una visió única del món, a la qual és un avenç tecnològic molt imporun conductor humà no té accés, ja tant per a la seguretat i que, en un
Anunci Publicació LO NOU PAS - Associat PREFABRICATS LLEIDA, Grup GAMMA - Setembre 2018
que el sistema hi veu en totes les di- futur que ja és present, gairebé tots

els vehicles portaran aquesta opció.
A les fotografies adjuntes es pot
veure com funciona el sistema
d’autopilot. Al peu de cada foto hi
ha l’explicació en anglès i en català
de la funció de cada quadrat o element. Tota la informació està extreta del lloc web de Tesla.
Text: Alfons March Cases

en el teu bany
passen coses...

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)

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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Imatges per recordar

Dia de la festa major a la Plaça Jalpí de Santa Maria de Meià. Foto: Rafa Peñaranda

Nens i joves als safaretjos de la Plaça Jalpí de Santa Maria de Meià. Foto: Rafa Peñaranda
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