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Editorial
stimats amics i lectors, us presentem el número 16 de LO PAS NOU
corresponent al tercer trimestre del
2019. Per nosaltres continua essent un
gran privilegi poder estar de nou comentant-vos aquest número de la nostra revista, que el dia de la Fira de la
Perdiu farà quatre anys que per primer
cop va sortir al carrer. En aquest podreu trobar, entre moltes altres coses,
el que ha estat notícia de l’estiu: la visita de la Consellera de Justícia al nostre
municipi per realitzar l’exhumació digna de les restes dels tres soldats republicans morts a les trinxeres del Rams
el 1938, defensant el govern legítim
de la República i les llibertats, davant
l’exèrcit colpista de Franco. Soldats
que com molts altres milers resten encara oblidats i abandonat en els antics
fronts de la guerra o en fosses comunes anònimes, mentre que al seu botxí
li reten encara honors de cap d’estat

E

vuitanta anys després un govern que
es diu d’esquerres. Val molt la pena el
reportatge que n’ha fet el nostre redactor Alfons March. També informem de
les activitats lúdiques, culturals i esportives realitzades als nostres pobles
durant l’estiu i de les respectives festes
majors amb un àlbum de les fotos més
signiﬁcatives. Les associacions, com
sempre, hi tenen també el seu apartat
destacat. En aquest número iniciem
un seguit d’entrevistes amb els alcaldes dels nostres pobles, perquè, un
cop passades les eleccions municipals
puguin informar directament als veïns
dels seus projectes de futur. Hem començat per l’alcalde de Santa Maria de
Meià, Josep Maria Eroles Novau. L’entrevista a la nostra gent la fa la redactora Rosa Roca a la Dolors Abad, la
Lolita de Santa Maria de Meià.
En la secció dels lectors escriuen,
tenim un interessant, emotiu i esgar-

rifós escrit de Jordi Bertran des d’Alemanya on explica la visita que va fer
al camp d’extermini nazi d’Auschwitz.
En el passat i el present, Francesc
Cardona ens recorda les antigues
festes majors de Vilanova. I moltes
altres coses que anireu descobrint en
la lectura. Acabem aquest resum per
informar-vos de la 3a Trobada dels
Amics de LO PAS NOU que vam realitzar aquest any al Monestir de Santa
Maria de Meià i a la que vam assistir
59 amics i amigues, tot un èxit que va
més enllà de les millors expectatives,
però conﬁem que l’any que ve encara
puguem ser més, ja que és una mostra del suport que la nostra revista té
entre la gent del municipi, però també
de fora. Moltes gràcies lectors i amics.
Conﬁem que gaudiu amb la lectura.

El Consell de Redacció
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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

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

Notícies del municipi
VISITA DE LA CONSELLERA DE JUSTÍCIA Sra. ESTER CAPELLA i FARRÉ

E

l passat 2 de juliol de 2019 vàrem rebre la visita de la Consellera de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, la Molt Honorable Sra.
Ester Capella i Farré. El motiu va
ser donar enterrament a les despulles dels tres soldats morts trobats
a la fossa dels rams. Havien passat
ja dos anys des de la visita del Conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de
la Generalitat de Catalunya, Sr. Raül
Romeva, quan va agrair la feina feta
en la tasca de la troballa dels cadàvers (a la revista de Lo Pas Nou 11
es poden recordar els detalls).
Eren les 10 del matí amb la presència de l’alcalde de Vilanova de
Meià, Sr. Xavier Terré i tots els regidors electes del passat 26 de maig,
Sr. Sinto Sala, Sr. Ramon Vila, Sr.
David Berral, Sra. Núria Jaime, Sr.
Miquel París i Sr. Carlos Sala, a més
també el Sr. Ramon Bernaus, Jutge

Recepció alcalde a la Consellera

Moment de l’entrega d’obsequis.

de Pau de la vila, Sr. Francesc Cardona Fonoll, l’agutzil de la població
i el Sr. Alfons March com a propietari del terreny on es varen trobar
els tres soldats, que esperàvem l’arribada de la Consellera. Passaven
pocs minuts de les 10, quan la Consellera va arribar a la Plaça de la
Font de Caps acompanyada de l’alcalde i es varen fer les oportunes
presentacions a tots els assistents.
Tot seguit, vàrem entrar al despatx
de l’alcalde, on el Sr. Terré va donar un petit obsequi a la Consellera
consistent en l’última revista de Lo
Pas Nou (les anteriors se li havien
ja obsequiat quan va venir com a
Senadora), el llibre de l’Església de
Vilanova de Meià escrit per l’historiador Ramon Bernaus, uns punts
de llibre amb diferents imatges
dels pobles del municipi i un llibre
escrit pel paleontòleg Antoni Lacasa Ruiz sobre la Pedrera de Meià.

Aquí volem destacar que la Pedrera de Meià és un lloc emblemàtic i de gran importància per la
nostra zona, de la qual s’intenta posar-hi el valor que es mereix i més
ara que tenim un petit museu a Vilanova de Meià. La idea és portar-hi
una part de tot el que s’ha arribat
a espoliar, almenys de l’IEI i a més
intentar recuperar també a escala
nacional i mundial tot allò que se’n
van endur. Mencionar que en àmbit
nacional on hi ha molt material és
a Madrid i mundialment també se’n
troba a París, Berlín i Londres. El
Sr. Àngel Galobart, director del museu d’Isona i veí del municipi, està
fent un inventari de totes les peces
que hi puguin haver.
Després d’una petita reunió informal sobre les bondats del nostre
poble, la Sra. Capella va signar al
Llibre d’Honor de l’entitat, tal com
es pot veure a la imatge que acom-

Consellera dirigint-se a l’ajuntament.

Signatura al Llibre d’Honor.
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Les autoritats arriben als Rams.

panya l’article.
Seguidament, ens vàrem desplaçar cap al tros dels Rams, lloc on
s’havien trobat els tres soldats.
Allí també hi ha un monòlit de pedra que recorda el que va passar
l’any 1938 i on hi havia enterrats
11 soldats dels quals només se’n
varen poder trobar tres. Fetes les
fotograﬁes i algunes paraules de
record pels soldats herois, la Consellera i tots els presents ens vam
dirigir cap a un improvisat escenari amb un faristol per a dur-hi a
terme una roda de premsa. Allí va
prendre la paraula l’alcalde Xavier
Terré, agraint la presència de tots
els que ens trobàvem a l’acte i on
va mencionar que es tractava d’intentar començar a posar les coses
en ordre i fer un reconeixement a
tota la gent que van deixar la vida
a la Guerra Civil i mirar de què entre tots es pugui començar a posar
una mica d’ordre i recuperar tots
els cossos que hi ha enterrats per
les nostres contrades. En nom de
l’ajuntament i tot el seu equip, va
dir-li a la consellera que estàvem al

Consellera amb el propietari del terreny.
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Parlament de la Consellera a la zona dels Rams.

seu costat i què si necessitaven collaboració per fer alguna altra actuació, sempre tindran el seu suport
pel que faci falta. Finalment va expressar l’agraïment perquè creien
que aquesta actuació és de justícia.
Per acabar va donar les gràcies i va
passar la paraula a la consellera, la
Sra. Ester Capella.
La consellera ens va dirigir unes
paraules:
“Molt bé, moltíssimes gràcies, alcalde. Directora General, Alcalde de
Vilanova de Meià, vaig venir de Senadora i torno avui com a Consellera de Justícia. Com recordava abans
a l’ajuntament i per fer un acte de
memòria democràtica com em recordava l’alcalde, avui enterrarem
ﬁnalment a tres soldats que els van
trobar aquí en aquest tros d’aquí
dalt i que van morir a ﬁnals del 38 a
les trinxeres que hi havia aquí a Vilanova de Meià. Van perdre la vida
al camp de batalla defensant la república des de la primera línia de
foc. Els combats d’aquells dies van
acabar amb l’ocupació nacional del
poble i els tres homes van ser enter-

La Consellera amb Francesc Cardona Fonoll,
agutzil de Vilanova de Meià.

rats de pressa i corrent al costat de
les trinxeres sense la dignitat que es
mereixien. Avui ﬁnalment tindran o
podran tenir el funeral que no van
poder tenir ara fa 81 anys.
El pla de fosses de la Generalitat de Catalunya va permetre que
l’any 2017 es poguessin excavar
tres punts al municipi de Vilanova
de Meià. Els arqueòlegs van trobar
els tres esquelets a l’anomenada
fossa dels Rams, dos dels soldats
estaven enterrats conjuntament i
el tercer estava al costat, probablement en un pou de tirador. Aquests
tres soldats no han pogut ser identiﬁcats i per tant, no els hi podem
posar noms i cognoms. Ja saben
vostès que insistentment demanem
que els familiars de les persones
que puguin pensar que tenen algun
familiar enterrat o desaparegut durant la contesa de la guerra o durant l’inici posterior de la postguerra, doncs que facilitin les dades
d’ADN per poder fer l’encreuament
de dades i poder identiﬁcar-los. I en
aquest sentit dir que als tres soldats
avui no els hi podem posar noms i
cognoms perquè no ha estat possible identiﬁcar-los a pesar que efectivament hem fet l’encreuament de
les dades d’ADN i tal com marca
la llei, les restes que es trobin i no
hagin pogut ser identiﬁcades, han
de rebre sepultura al municipi on
van ser trobades que és això el que
farem quan acabi aquesta roda de
premsa. Però tot i que no han pogut
ser identiﬁcats, tot i que avui no els
hi podem posar noms i cognoms,
doncs la història no arriba al seu
ﬁnal. Aquesta història encara no
ha conclòs perquè ells descansaran
al cementiri de Vilanova de Meià,
però com que disposem de les se-

La Consellera, la Directora General i l’alcalde de Vilanova de Meià al costat del
monòlit en record als soldats morts al Front del Montsec.

ves dades genètiques, no perdem
mai l’esperança que algun dia aparegui algun dels seus familiars per
poder-los identiﬁcar. És per això
què torno a fer una crida a la ciutadania del nostre país i més enllà, a
tothom que deia que pugui tenir la
sospita que té algun familiar que va
desaparèixer durant la contesa de
la guerra o en els moments posteriors a l’acabament d’aquesta i que
pugui pensar que està enterrat en
una fossa comuna o que pugui estar enterrat en algun dels indrets
que van ser els camps de batalla de
la guerra, que faciliti les seves mostres d’ADN. El temps se’ns acaba,
vull dir que les persones que són
línia directa amb alguna de les persones que va morir durant la contesa de la guerra i amb posterioritat, doncs, germans o ﬁlls de les
víctimes, són la mostra més ﬁable
de l’ADN i per tal de poder fer la
connexió i per tant també l’encreuament de les dades és el més ﬁable, però amb tot i això, aquells que
puguin pensar que tenen un avantpassat que va morir en aquestes
condicions, de nou fer una crida

Record als herois sense nom.

Col·locació d’un ram de ﬂors al nínxol on s’han dipositat
les restes dels soldats.

perquè facilitin les dades d’ADN.
Hem exhumat unes 300 persones
gràcies al pla de fosses i n’hem
pogut identiﬁcar ja cinc, gràcies al
programa d’identiﬁcació genètica.
Faig un recordatori també perquè
vegeu la magnitud de les xifres i la
magnitud de la necessitat de poder
identiﬁcar les persones. Catalunya
compta amb més de cinc-centes
fosses fruit de la guerra, amb més
de vint mil persones enterrades.
Nosaltres com a Departament de
Justícia, com a Govern de Catalunya no defallim ni defallirem, continuarem treballant per recuperar
totes les persones que en aquests
moments resten enterrades a les
fosses comunes. Tampoc no defallirem en aquesta voluntat i vocació
d’identiﬁcar les restes que tenim en
els diferents indrets i memorials
que hem pogut construir i per tant,
en aquests moments el que fan és
resguardar les diferents restes que
han anat trobant arreu del nostre
país i per tant tampoc defallirem
per tal d’identiﬁcar aquelles restes
que han pogut en aquests moments
ser sepultades en els diferents cementiris del nostre país. Aquesta
és la nostra obligació
principal,
és l’obligació que
tenim i què té tot
govern en les polítiques de memòria, doncs de buscar de la veritat,
fer justícia, reparar i establir totes
aquelles condicions perquè allò
que ens va passar,

no torni a passar. Aquestes són les
obligacions principals d’un govern
que amb polítiques de memòria i
que per tant, de donar resposta a
aquests principis de la justícia universal. Aquests principis del dret
internacionals que també a nosaltres com a Govern ens interpel·len
diàriament. Moltíssimes gràcies”.
Acabat el discurs, els periodistes
presents li varen fer algunes preguntes relacionades amb el pla de
fosses de la Generalitat i altres temes d’actualitat. També com informació de primera mà li vàrem preguntar com estava la situació de les
fosses a Vilanova i si es tornaria a
buscar, al que molt amablement la
Consellera va cridar al Sr. Enric Tartera, arqueòleg que va fer la troballa
dels soldats i el qual ens va dir que
“no” hi havia cap pla per seguir buscant, tot i que si algun veí en qualsevol moment passant el tractor o té
algun indici ﬁable, ells en 48 hores
estarien aquí per investigar-ho.
Seguidament ens vam desplaçar
tots al cementiri de Vilanova de
Meià per acabar l’acte que s’havia vingut a fer. Una vegada allí
l’agutzil va procedir a posar dins el
nínxol preparat a l’efecte, les tres
urnes que portaven els tres soldats
sense noms i cognoms, però amb
la seguretat que aviat es trobaran
els seus familiars. I amb unes paraules d’acomiadament cap als tres
soldats la Consellera va donar per
acabat l’acte acomiadant-se de tots
els presents.
Text: Alfons March Cases
Imatges: Jordi Salinas
(Departament de Justícia)
i Alfons March Cases
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EL CLUB BERGERAC DE BARCELONA AL MOLÍ DEL CASTEJÓN

E

l passat 23 de maig, el Club Bergerac va reunir un
grup de publicitaris, ja jubilats, que van tenir un
destacat protagonisme en la professió, direcció d’empreses i mitjans d’informació i publicitat. El motiu de
la visita era conèixer el funcionament del molí d’oli
de la família Castejón i fer una passejada pels carrers
de Vilanova de Meià.
El Club Bergerac el presideix Manolo Plasencia,
propietari d’una agència especialitzada en publicitat
institucional i l’integren els membres que apareixen
en les fotograﬁes adjuntes: Antonio Gómez, propietari de la Central de Mitjans de Publicitat; Enrique González, de Walter Thompson i creador de les campanyes de Carolina Herrera i Puig&Cia; Paco Pretel del
diari ABC de Madrid; Roldán Martínez, del diari La
Vanguardia de Barcelona; Manuel Vila del Olmo, de
la revista IP de Publicitat i Marketing; Enric Nevot,
periodista i director de Control de Publicitat; Fernando Cano, de la multinacional Mac Cann Erikson de
Nova York; i Xavier Casals, realitzador de campanyes
d’imatge de la Generalitat de Catalunya.
Els Bergerac van estar acompanyats pel vilanoví
Josep Porta i pels vilanovins d’adopció Antonio Novell i Emili Castells, i pel mateix Roldán Martínez de
Cal Castejón, que també va ser directiu durant la fundació de la televisió de Catalunya, TV3 i Catalunya
Ràdio.
El menú gastronòmic al Racó del Montsec, que va
tenir com a entrant uns caragols a l’estil Ramona i

Jaume, va fer les delícies d’aquest grup d’antics publicitaris amb un currículum professional destacat.
Text i imatges: Josep Porta

FESTA DE SANT JOAN A ALGUNS CARRERS DE VILANOVA DE MEIÀ

U

n any més, veïns i amics del carrer de la Perdiu i carrer Escoles vàrem celebrar la festa de Sant Joan, festivitat molt arrelada a tots els pobles de Catalunya.
A la tarda, vàrem esperar l’arribada de la Flama del Canigó i tot seguit, com ja és tradicional els veïns i amics
del carrer de la Perdiu vàrem fer una sopar acabant les
postres de coca de Sant Joan, enmig de petards i focs d’artiﬁci.
També els veïns i amics del carrer Escoles varen fer el
sopar de Sant Joan.
La nit de Sant Joan és una nit màgica i una de les més
curtes de l’any. La tradició diu que no es pot anar a dormir
sense haver vist sortir el sol.
Text i Fotos: F. Cardona Fonoll

ACCESSOS AL MONTSEC DE MEIÀ TANCATS

D

urant aquest passat estiu a causa de les elevades
temperatures persistents que hi varen haver i la
manca de pluges, la Generalitat va ordenar tancar alguns dels espais naturals protegits com el Montsec, els
8
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Ports i el Montsant, prohibint l’accés a massissos tant
a peu com en vehicle. Entre altres mesures excepcionals per l’alt risc d’incendi forestal es varen adoptar
altres mesures com la restricció de pràctiques espor-

Els agents rurals varen tancar l’accés a la zona de Meià i el Montsec.

Mapa Alfa amb el risc d’incendi del 28 de juny.

tives al medi natural, treballs forestals i activitats agrícoles que poguessin generar risc.
És per aquest motiu, que diverses vegades es va haver de tancar l’accés al Montsec de Meià i no es podia
accedir a cap indret d’aquest paratge.
Cada dia s’anava vigilant el que indicava el mapa del
Pla Alfa informat pel Departament d’Agricultura, Ra-

maderia, Pesca i Alimentació, ja que arribats al nivell 3
que és el grau d’alerta en el mapa de riscos d’incendi,
els agents rurals han de tancar els accessos a molts
camins de muntanya, tot per la protecció dels nostres
paratges i de les persones que hi puguin accedir.
Esperem que aviat però vinguin pluges perquè la
terra necessita força aigua després d’aquestes fortes
onades de calor d’aquest estiu.
Text: Iolanda Masanés
Fotos: F. Cardona Fonoll

REPOBLACIÓ DE L’STRIX ALUCO,
Gamarús (una espècie de xut que aquí coneixem com a begaleu)

E

l dia 5 de setembre quan ja
es feia fosc, vàrem poder assistir a l’alliberament i repoblació
de quatre gamarussos de l’espècie
Strix Aluco, criats al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de
Vallcalent de Lleida.
Els Agents Rurals de la Noguera es van desplaçar a Vilanova de
Meià, concretament a la zona de la
Font Blanca, on es troba la gran alzinera i va ser allí on van alliberar
aquestes aus.
Des del pla de l’alzinera, la costa
de l’Isaac, Paradís, els singlatells
de la balma junt amb la cova de
Barmó, hi ha una gran quantitat
d’alzineres que fan que aquest indret sigui el lloc idoni per aquests
tipus d’aus.
Els agents rurals també varen
ser els encarregats d’explicar les
característiques d’aquesta espècie: com viuen, quines són les se-

Els agents rurals explicant a un grup d’assistents a l’acte, les característiques de l’Strix Aluco, gamarús.

ves preses i la forma com les cacen per tal d’alimentar-se.
L’Strix Aluco és un rapinyaire
nocturn i molt silenciós, d’uns 40

cm de longitud. Plomatge marró o
grisenc, de l’espècie dels xuts o les
òlibes. S’alimenta d’animals petits
i mitjanes aus, rosegadors, rèptils,
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insectes, etc. Curiositats: anomenat també cabrota
(Catalunya occidental), busaroca (Catalunya septentrional) i baladreu (Pallars). A la Coma de Meià se’l
coneix com el begaleu, que si a les nits els sentiu cantar, fa uns begallars com si fos una cabra.
El seu cant fantasmagòric ha fet que se l’associés
amb la mala sort i la mort. En català s’utilitza l’expressió ‘ser un gamarús’, fent referència al seu posat i manera de caçar, perquè les nocturnes cacen a
l’aguait, prefereix esperar que la seva presa passi per
sota per agafar-la per sorpresa. Quan estem parats,
no tenim gens de ganes de fer res i si ens queixem per
tot... SOM UNS GAMARUSSOS!
Text i fotos: F. Cardona Fonoll

Un agent rural mostrant un xut d’espècie aluco, abans d’alliberar-lo.

ACTIVITATS LÚDIQUES I ESPORTIVES DE L’AGOST A VILANOVA DE MEIÀ

D

es de sempre, cada estiu, a Vilanova s‘organitzen
trobades de germanor entre els veïns i estiuejants.
Són ja molt coneguts els sopars que organitzen l’Enric
i el Jordi i, que aquest any ha aplegat més d’una seixantena de nosaltres, que l’hem gaudit ballant i cantant un
estiu més. Tot un èxit!!
També des de fa uns anys, la Cristina organitza unes
sessions de ball on participen moltes dones, homes i
joves que divertint-se aprenen a millorar la tècnica del
ball.
Formen part d’aquestes activitats, les classes de
ioga que condueix la Délphine i que des de fa dos anys
es duen a terme a la sala esportiva del sindicat i cada
cop compten amb més participants i que es consolida
com una activitat d’èxit de l’estiu.
Enguany la novetat han estat les sessions de defensa personal per a dones que en Joan ha preparat i
que han generat molta expectació, participant-hi més
d’una vintena de dones i joves que han pogut practicar i aprendre alguns dels moviments bàsics de la
defensa i la protecció personal. Des de la teoria a la
pràctica s’han tractat conceptes com l’autodefensa
i legítima defensa, el recurs de la força i la proporcionalitat. El concepte de la “violència de gènere” per
després entendre que és una amenaça, una coacció
i la intimidació, per entrar ja en la pràctica física de
la defensa personal, consistent en aprendre la tècnica de les caigudes, les esquives, els controls i alguna
projecció molt bàsica. Tot com a mètode per alliberar-se del possible agressor que, esperem no vingui
mai!
Vilanova de Meià és part de la nostra vida, una de les
nostres passions. Aquesta terra mitjana entre la plana
i el Pirineu ens omple de pau i tranquil·litat i alhora
ens diverteix organitzant aquestes i moltes altres activitats!
Text: Joan Figuera
Fotos: Joan Figuera i Delphine Fauvet
10
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Sessió de defensa personal i protecció a la sala esportiva del Sindicat de Vilanova de Meià, dia 16 d’agost.

Grup de participants al taller de defensa personal.

Participants al taller de ioga de la Delphine.

3ª TROBADA AMICS DE LO PAS NOU

E

l dissabte 24 d’agost vam celebrar la 3a TROBADA DELS
AMICS DE LO PAS NOU, la nostra
revista municipal. Aquest any la
trobada la vam realitzar a Santa
Maria de Meià i hi vam participar
59 amigues i amics de la nostra revista. Moltes gràcies per la vostra
assistència.
En aquests moments hem arribat a la xifra de 95 amics, tot un
èxit. Gràcies pel vostre suport.
Ens van acompanyar a la trobada
l’alcalde accidental del municipi,
Sinto Sala, la regidora de Cultura,
Núria Jaime i el president de l’En-

reconvertit en una moderna casa
de colònies del Bisbat d’Urgell.
En primer lloc el nostre company de redacció, gran coneixedor del Priorat de Meià, ens va
fer una visita guiada per l’històric
ediﬁci que havia estat durant més
de vuit segles el palau del prior de
Meià. Vam iniciar una passejada
per la planta baixa on, entre altres
dependències, hi havia hagut les
masmorres que eren utilitzades
pels priors per fer-se valdre la seva
jurisdicció espiritual sobre les dinou parròquies que el formaven,
però també per fer-se valdre la ju-

Visita a la Capella del Monestir de Santa Maria de Meià.

titat Municipal Descentralitzada
de Santa Maria de Meià, Josep Maria Eroles.
Ens vam trobar a la una del migdia al davant de l’històric Monestir
de Santa Maria de Meià, que ﬁns al
1834 havia estat la seu de la prelatura nullius o quasi diòcesi del
Priorat de Meià. Avui aquest noble
ediﬁci d’aires renaixentistes està

reconèixer un pany de l’antic mur
del segle XII que havia format part
de l’antiga església romànica (la
col·legiata) que havia actuat com
a església prioral i parroquial de
Santa Maria, abans de la construcció de l’actual ediﬁci barroc a la
segona meitat del segle XVII. Vam
veure in situ l’espai que havia ocupat el claustre romànic, avui dissortadament desaparegut del tot i
del que no es conserva cap vestigi.
En aquest indret vam poder contemplar sis de les vuit tombes monumentals que estaven situades a
diversos indrets de l’antic temple

Ramon Bernaus, historiador i escriptor i membre del Consell de
Redacció, explicant la història del monestir a l’interior del pati.

risdicció temporal que com a baró
exercia a les cinc batllies que conformaven la seva baronia, essent
la vila de Santa Maria de Meià el
centre de tot el priorat. Vam pujar
ﬁns a la planta principal on vam
visitar la sala noble, amb una notable volta d’aresta, i després vam
baixar ﬁns al pati que separa el Monestir del temple. Allí vam poder

romànic i que ara serveixen com
a mur de tancament de l’arcada
que comunicava la nau central del
temple romànic amb el creuer de
la banda del migdia.
Entre aquestes tombes es pot
encara reconèixer la d’Arnau de
Llordà, noble cavaller que va donar en testament al Priorat els tres
pobles que formaven la Vall del
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A la dreta de la imatge, algunes de les tombes monumentals.

Altar i imatge de la Mare de Déu de Santa Maria de Meià.

Mostra d’una enquadernació que recull tots els exemplars
de Lo Pas Nou publicats ﬁns ara.

Amics de Lo Pas Nou assistents a la 3a trobada.

Priorat de Meià (Sant Miquel de
Castell Jussà, Sant Cristòfol i Sant
Martí), coneguts ara com la Vall
de Barcedana. També la tomba de
Berenguer de Sos que havia estat
prior de Meià a ﬁnal del segle XV
i també bisbe de Sàsser (Sarde-

nya), l´únic prior de Meià que va
voler ser enterrat al temple on va
exercir la seva prelatura. La tomba
més ben conservada porta les armes de la família Vilanova, carlans
de Vilanova de Meià, les quals es
poden trobar a la seva casa pairal,

Alguns dels membres del Consell de Redacció (aquell dia no hi vàrem poder ser tots), amb
l’Alcalde en funcions de Vilanova de Meià, Sinto Sala, la Regidora de Cultura, Núria Jaime i
l’alcalde de l’EMD de Santa Maria de Meià.
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cal Guerra. Trobem a faltar la tomba de Jaume de Cervera, senyor de
Meià al segle XIII, segurament és
la que està posada al revés. Després vam entrar al temple, església
col·legiata prioral i parroquial de
Santa Maria, notable arquitectura
del barroc català construït a la segona meitat del segle XVII. Llàstima que per ediﬁcar-lo destruïssin
del tot l’antic temple romànic i que
actualment es troba del tot despullat de qualsevol ornamentació de
quan exercia de matriu de totes les
parròquies del priorat. Destacar
les pintures murals barroques de
la capella del creuer del migdia i
la pintura de l’absis que simula un
retaule barroc de gust borrominià.
Però la joia més preuada és la talla
gòtica sedent de la Mare de Déu i
el Nen, l’autèntica Santa Maria de
Meià del segle XIV, patrona de priorat i que dóna nom a la vila.
El dinar ens el van preparar a
l’Hostal Montsec i ens el van servir a les mateixes dependències
del Monestir. Tot un privilegi per

tots aquells que ens agrada la nostra història. Al ﬁnal de l’àpat, el
Ramon, en nom de tot el Consell
de Redacció, va expressar l’agraïment a totes les institucions i persones que fan possible que cada
trimestre pugui sortir a la llum la
nostra revista. Primer començant
per l’Ajuntament de Vilanova de
Meià, continuant pels que formem
part del Consell de Redacció, seguint per tots els col·laboradors
que amb els seus articles fan pos-

sible la nostra revista i però especialment per als lectors de tots els
pobles del municipi, ja que sense
el seu suport i la seva acceptació
no hauríem arribat als quatre anys
de la publicació. Finalment, ens va
mostrar un llibre enquadernat imitant cuir que conté els exemplars
dels tres primers anys sencers de
la nostra revista i es va oferir la
possibilitat que tots aquells que
les guardin i les vulguin conservar,
ens les poden fer arribar i per un

preu raonable ens encarregarem
de fer-les enquadernar. Un brindis desitjant llarga vida a Lo Pas
Nou, va cloure el dinar i la trobada, emplaçant-nos per l’any vinent
que, si no hi ha cap entrebanc, arribarem als cinc anys d’existència
i s’haurà de fer alguna celebració
encara una mica més sonada.
El Consell de Redacció
Fotos: F. Cardona Fonoll i
Joana Bernaus.

SANT SEBASTIÀ 2019

A

ntigament al nucli de Santa Maria de Meià pel dia
20 de gener, dia de Sant Sebastià, s’anava a l’ermita que porta el seu nom i s’hi feia un aplec.
Sant Sebastià era un romà que van ﬁletejar i els veïns anaven a l’ermita perquè els guardés de pestilència, tal com diuen els goigs a llaor de la prodigiosa
imatge de Sant Sebastià: “Màrtir sou molt singular
suplicam vostra potència. Vulgueu a Jesús pregar ens
guardi de pestilència. Verge Maria sens par i mare per
excelència vulgueu a Jesús pregar ens guardi de pestilència”.
Actualment l’aplec se celebra el diumenge de la Segona Pasqua, ja que fa més bo i hi va més gent.
Aquest any l’aplec es va celebrar el dia 9 de juny
amb una santa missa i al ﬁnalitzar es va donar coca
beneïda a tothom. Enguany, per dinar, alguns veïns
van menjar paella i d’altres van optar per la carn a la
brasa.
Fins a l’any que ve i esperem poder ser una bona
colla.
Text i fotos: Maria del Mar Eroles Novau

EL SINDICAT

BAR - RESTAURANT
CASAL MUNICIPAL

C/ La Font, 8 - 973 415 046 - Vilanova de Meià
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FESTA MAJOR A SANTA MARIA DE MEIÀ

U

n cop acabada la setmana cultural, Santa Maria
de Meià es va vestir de festa major. Banderes als
balcons i banderoles a la plaça tornaven a anunciar l’arribada de la Festa Major. Un moment de l’any on els encontres són els protagonistes: cases plenes, amics, familiars i convidats omplen d’alegria musicada per bandes
sonores i grups musicals que posen el ritme d’aquests
vespres estiuencs. Enguany el dimarts 13, després del
sopar i la prèvia benvinguda amb traca i vermut, vam
gaudir del ball de nit amb el Trio Pentagrama i amb el
DJ Discomunió FL. Dimecres 14, el ball de tarda i de nit
va estar amenitzat pel Duet Al&ma; ja ben entrada la
matinada Sixtus, la Banda Neón i la discomòbil Galaxy
van ajudar a despertar l’alegria de la festa major amb la
plaça plena de balls i converses.
Gràcies a les persones que aposten per fer un consum
responsable a la barra portada per la Comissió de Festes, no es perd la capacitat econòmica per ﬁnançar la
festa, un ingredient imprescindible per fer-ho possible.
Però el motor imprescindible és el de la participació
de totes aquelles persones que amb temps i esforç serveixen entrepans i begudes, munten l’escenari, pengen
les banderoles i organitzen l’esdeveniment. Sense totes
elles no es podria fer-li lloc a l’alegria de celebrar-se en

un encontre estiuenc que dota d’energia a la vida comunitària de Santa Maria de Meià.
L’últim dia vam acomiadar la festa amb els llevants
Gorrallargs d’Oliola, el campionat de botifarra i el ball
de tarda i de nit amb el Trio Pep Mari José, on vam poder treure a ballar el detall pel ball de rams preparat al
llarg de la setmana cultural.

XIV SETMANA CULTURAL DE SANTA MARIA DE MEIÀ

E

ls dies previs a la festa major
de Santa Maria de Meià, ja fa
14 anys que el Centre Cultural organitza la Setmana Cultural per
dotar al poble d’activitats culturals.
Enguany aquesta XIV Setmana Cultural ha tingut lloc des del dissabte
10 d’agost al dimarts 13 d’agost i
ha tingut un gir en el concepte de
cultura, recuperant-ne el seu origen
etimològic.
Cultura prové de cultivar i de cuidar. I ens hem preguntat qui fa cultura? La resposta és clara, qui cultiva i aquests són els i les habitants
de la Vall, que heu anat fent cultura
de generació en generació. Aquesta
aposta per recuperar el contingut de
l’origen etimològic de la paraula ha
portat a donar veu als cultivadors i
cuidadors de la nostra Vall, apostant
per activitats que han caminat per a
la recuperació de la memòria.
En aquest sentit el diumenge 11
al vespre vam dur a terme l’activitat
“Recuperem les memòries vives»
que va consistir a asseure en rotllana per tal de compartir, amb diverses generacions, les memòries
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d’aquells espais de trobada
on abans i ara han servit per
construir identitat, comunitat i poble. Les generacions
més joves en van aprendre,
de què hi havia abans dels
encontres quotidians a la
plaça, de la festa major, de
l’existència del Centre Cultural i de tants altres espais
de trobada que omplen de
vida el poble. L’encontre
entre diferents generacions
va servir per aprendre com
han nascut i qui ha plantat

Text: Jordi Mitjans
Imatges: Kroma Espectacles

les llavors del fruit de relacions intergeneracionals,
d’hores al pedrís de la plaça plenes de converses i d’un
bar que fa cafès vora els antics safareigs.
El mateix diumenge es va celebrar el taller “Preparem
el ball de rams”, tot aportant a la festa major una tradició que no volem perdre. I per no perdre tradicions, el
dilluns 12 es va celebrar el taller “A tothom que ja no
canta”. A partir d’un espai que donava lloc al cant comunal, vam recuperar cançons i, al mateix temps, vam
deixar espai al cant grupal. Al vespre del mateix dilluns
vam poder gaudir d’un cafè concert amb el grup Lauzeta, que fou qui dinamitzà el taller de cant, i poder tornar
a sentir la veu coral d’un poble que fa de la seva pròpia
veu, cants a la marinada del Montsec.
El dimarts 13 es va tornar a repetir el repic de campanes, activitat pròpia de generacions prèvies, per donar
la benvinguda a la festa major amb una traca posterior
i un vermut servit amb les mateixes mans que després
se’l menjaven.
També vam gaudir d’altres activitats com la paellada
popular, el concurs de botifarra, la Holly Party i el concert de Flux.
Text: Jordi Mitjans
Fotos: Andrea López i Centre Cultural

#GZL19, LES NITS A LA VALL (SETMANA CULTURAL DE GÀRZOLA)

E

l dissabte vint-i-set de juliol, a
les deu del vespre els carrers
i les places de Gàrzola estaven plenes de gent. Començaven set dies
de #GZL19, Les Nits a la Vall (Setmana Cultural de Gàrzola). Era el
primer dia d’una intensa setmana
farcida de diferents espectacles i
activitats que són possibles gràcies
a l’aﬂuència de públic, el recolzament de patrocinadors i col·laboradors, l’ajut de veïns i veïnes del poble i l’empenta de les companyes i
companys de l’Associació GZL Cultura. Després de molt temps de feina, la setmanal cultural ja era una
realitat. En Peyu era el primer que
aquest any pujava al nostre escenari de paques de palla, envoltat de
lledoners, a la plaça de les Bitlles.
Molta gent dels pobles del municipi
i de pobles de la Noguera no es van
voler perdre l’espectacle d’aquest
artista osonenc. Un altre cop Gàrzola quedava desbordada, la plaça
quedava petita i les nostres infraestructures col·lapsades.
En aquesta edició de #GZL19,
Les nits a la Vall, que ja era la sise-

En Peyu.

Miquel Abras.

JU en concert.

na, hem tingut una programació on
l’humor ha estat present amb l’espectacle “L’home orquestra” d’en
Peyu; la música amb els concerts
dels cantautors Miquel Abras, Jordi
Ninus i JU (Judit Puigdomènech);
activitats co1m el maridatge de “Xocolata selecta de Torrons Fèlix amb
cava de l’Avenc del Garraf (Virgili
de Gàrzola) i del celler de l’Arió de
Boada” i el taller “Fototransfer” portat per la Montse Estrada.
Si els anys anteriors havíem omplert el poble de fotograﬁes, paraules, llum... aquest any hem optat
per a la recuperació de camins perduts, un concepte relacionat amb
la recuperació de camins que ja no
existeixen i que portaven a llocs de
gran interès.
Hem recuperat camins
El diumenge 28 de juliol, al matí,
un cop recuperat el camí vam anar
al Bufador. El Bufador, una petita
cova al marge dret del riu Boix a
poc més d’un quilòmetre de Gàrzola, és un forat des d’on surt un aire
molt fresc a l’estiu i tebi a l’hivern.
Núm. 16 - Tercer trimestre 2019
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Davant del Bufador.

Ja tenim notícia del Bufador l’any 1668, data que es
publica el llibre “Tratado de las excelencias y antigüedades del priorato de Santa María de Meyá” de Juan
Gaspar Roig i Jalpi (1624 – 1691) examinador sinodal
dels bisbats de Barcelona i del Priorat de Santa Maria
de Meià. Roig y Jalpi diu: “En el término de Argentera hay una pequeña cueva, cerca del río, la que tiene
la Puerta entre Cierzo y Levante, y en dicha cueva
hay un agujero por el que sale un viento muy frío, en
particular cuando aprieta mucho el calor, y como está
cerca de la casa Rectoral, goza el rector del mismo regalo que gozan los de Olot en aquellas grietas que llaman ellos, y llamamos nosotros, Los Bufadors d’Olot”.

Excursió al Querant.

Taller de Fototransfer.

Al costat de la petita cova hi ha unes tolles que van
ser la zona de bany utilitzada, ﬁns a ﬁnals dels anys
seixanta del segle passat, per la gent de Gàrzola, Argentera i ﬁns i tot Vilanova. Al Bufador s’hi guardava
el beure per a tenir-lo fresc.
Tres-cents cinquanta anys després de la publicació
del Tratado de Roig y Jalpi no es podia accedir al Bufador.
El dilluns dia 29 de juliol vam anar al Querant.
Querant: Fondal, gran clot a la sense fons conegut.
El Querant de Gàrzola està situat a la costa de damunt del poble. Forat de gran fondària, els més vells
recorden una llegenda on es diu que s’hi havia vist entrar un gat que després apareixia als carrers d’Artesa.
Històricament ha estat el lloc d’excursió de totes les
generacions del poble. Les darreres però, ja no hi podien accedir perquè s’havia perdut el camí.
Un any més, #GZL, Les Nits a la Vall, ha treballat
perquè la cultura sigui present a la vall i a l’abast de
tothom que vulgui gaudir-la.
Aproﬁtem l’ocasió per agrair l’ajut com a patrocinadors a l’Ajuntament de Vilanova de Meià, la Diputació
de Lleida-Institut d’Estudis Ilerdencs, Genebre Group,
Hobbyﬂower, Gestoria Blai, Biatrans, Cerralsa i Estrella Damm. La col·laboració del Centre Cultural de
Santa Maria de Meià, el Lokal de Vilanova, Cal Marcó,
Queviures Sala, Racó del Montsec i Cal Cabàs de Boada. Gràcies als veïns i veïnes del poble de Gàrzola que
ens ajuden cada any. Sense tots ells i sense tots els que
heu vingut tot això no fora possible. Ens veurem l’any
que ve a la setena edició.
Text: Josep Anton Novau
Fotos: Associació #GZL Cultura

Maridatge de xocolata i cava.

LA FESTA MAJOR DE TÒRREC 2019

E

nguany vàrem celebrar la nostra Festa Major i el
divendres com cada any, ja que s’ha convertit en
una tradició, ens vàrem reunir la gent del poble per fer
una sardinada, en total ens vam aplegar una seixantena de persones.
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El dissabte, després de dinar, vam celebrar el XVI
concurs de botifarra on grans i petits ens vam unir
per passar una tarda ben entretinguda. El concurs el
va guanyar la parella formada pel Toni Andreu i Jordi Bertran. Com a parella ﬁnalista van quedar la Júlia

Sala i l’Eva Mateu. A la nit encetàvem el que seria el primer ball amb
el grup E2, en ﬁnalitzar i ben entrada la matinada, amb l’ambient
idoni, el Marc Duran a la guitarra i
l’Eva Mateu a la veu, ens van regalar un recull de cançons improvisades a la plaça.
El diumenge, després del dinar
en família, acabàvem la Festa Ma-

jor ballant amb el mateix grup. Per
ﬁnalitzar la festa, l’Eva Mateu ens
va ambientar la nit amb un recull
de cançons a cappella.
Potser no és una gran festa major, però per nosaltres els Torregalls és la nostra festa major, i la
vivim i gaudim amb intensitat, som
una petita gran família que any rere
any ens reunim per celebrar la nos-

tra gran festa.
Esperem que aquesta no sigui
l’última i que puguem gaudir-la
molts anys més.
Gràcies Torregalls per aquesta
festa major, ens veiem a la del 2020.
Teresa Bonillo Gómez

RECORDS DE BOADA (III)
(Rosita Terré Marsà i Pere Farràs Terré)
DISCURS DEDICAT A SANT
PERE MÀRTIR
Discurs que va llegir Rosita Terré
Marsà, de la masia de cal Santolari de Boada, dedicat a la imatge de
Sant Pere Màrtir, el dia que va ser
retornada solemnement a l’església de Boada després d’acabada la
Guerra Civil.
“Aún está ﬁjo el recuerdo en mi
mente. Aún perdura en la mente
de todos los niños de Boada, mis
paisanos, aquellos días en que,
apoderados los hombres de una
ﬁebre loca, destrozaron la imagen
del patrón de mi pueblo, arrebataron lejos de nosotros a nuestros
amados padres, nos dejaron sin
pan, sin hogar. Mas, si todo esto
nos quitaron, no consiguieron arrebatar de nuestros pechos lo más
grande, la fe. Aquella fe que nuestra escuela santa al forjar nuestras almas ha depositado en ellas,
virtud sublime basada en las palabras de Cristo, cuya doctrina
es todo amor, caridad, sacriﬁcio

y perdón. Doctrina de aquel que
dijo: los cielos y la tierra pasarán,
mas, mi palabra no pasará.
Por eso, hoy cumpliéndose la
palabra de Cristo, el pueblo de
Boada, públicamente declara ser
cristiano, colocando de nuevo en
su iglesia la imagen del gran seguidor de Cristo, del mártir San
Pedro. ¡Gracias, oh pueblo de
Boada. Gracias mil veces! Y en
nombre de todos los niños, tus
hijos, porqué con este acto colaboras con la gran obra de nuestra
escuela santa. Gracias también
a todos los concurrentes, porqué
con vuestra presencia os unís
también a él. Y a ti, santo mártir
Pedro, ante tu imagen bendita te
prometo seguir tus huellas, imitar tus virtudes para mejor cumplir con la palabra de Cristo y así
hacernos dignos de Dios y de la
patria”.
El discurs l’havia escrit la mestra
de Gàrzola Maria Carme Campeny.
La festa tenia l’acompanyament
musical dels Ceguets de Camara-

Rosita Terré el dia de la seva Primera Comunió.

sa. Als Ceguets, els acompanyava
sempre la seva mare, que era ﬁlla
de Montargull i s’havia casat a Camarasa. Quan la mare no els va
poder acompanyar, ho feia la seva
cunyada.
NOTA: Aquest discurs i el seu missatge és el reﬂex d’una època molt propera a la ﬁ de la Guerra Civil espanyola
amb els valors propis del nacional catolicisme que obligatòriament s’impartia a l’escola: la religió i la pàtria (Espanya) i, com no podia ser de cap més
manera, escrit en castellà. Discursos
com aquest se’n van llegir molts el 1939
i els anys següents quan es tornava a
posar al culte les esglésies dels pobles i
es restituïen les imatges destruïdes els
anys de la guerra.

Text: Ramon Bernaus i Pere
Farràs
Imatges: Pere Farràs
La família Farràs-Terré reunits davant de Cal Santolari.
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Associacions
ASSOCIACIÓ DE DONES LA COMA DE MEIÀ
Final de temporada de manualitats
Com tots els anys quan arriba el mes de juny, acabem el curs de manualitats, però només per fer una
parada els mesos d’estiu, ja que tornem a començar
a l’octubre. Per celebrar-ho una mica, organitzem un
berenar per a totes les assistents i donem un obsequi
a les professores com a signe d’agraïment.

Final de manualitats obsequiant a Final de manualitats i obsequi a la
la Teresa Santacreu.
Mercè Trepat.

Excursió a la platja

Grup d’excursió a Tarragona.

Per refrescar-nos una mica i gaudir d’un dia diferent, el dia 15 de juliol l’associació va organitzar juntament amb Viatges Montiline una sortida a Roda de
Barà i a Tarragona.
Al matí vàrem gaudir de l’aigua del mar i del sol
ﬁns a l’hora que vam anar a dinar a un restaurant
proper.
A la tarda vam visitar Tarragona amb el Tarraco
Tren que va ser molt interessant.
Ens vam reunir un total de 32 persones que no sols
eren de l’associació, sinó que també alguns no ho
eren i altres, eren veïns d’Artesa de Segre, als que
estem molt agraïdes per la seva companyia.

Taller de risoteràpia
El dia 20 de juliol amb ganes de passar
una estona divertida, vam decidir fer una
sessió de risoteràpia a càrrec de la Neus
de Sempreviva La Noguera. Ens ho vam
passar molt bé i al mateix temps vam fer
molta activitat.

Assistents al taller de risoteràpia.
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De visita a Tarragona amb el Tarraco Tren.

Berenar d’estiu
El berenar d’estiu és característic de tots els anys
perquè ens podem trobar la majoria de les sòcies, tant
del poble com les que són d’altres poblacions.
Enguany vam variar una mica i vam fer la trobada a
la Casa de Colònies de Santa Maria de Meià, lloc acollidor i bonic. L’elaboració a càrrec de la Maria Jesús
va ser excel·lent i ben presentat. Tothom en va sortir
molt content.
Aproﬁtant la trobada també es va dur a terme una
xerrada sobre l’ictus a càrrec d’Olga Gelonch, neuropsicòloga.
Gràcies a totes per la vostra assistència i que per
molts anys ens puguem retrobar en aquesta diada.

Trobada de sòcies
i berenar d’estiu.

Final d’activitats d’estiu
Per ﬁnalitzar les activitats que fem a l’estiu, vam organitzar un taller d’utilització de plantes remeieres i
d’elaboració de pasta de dents natural.
Vam tenir una assistència de 28 persones, les quals
es mostraren molt interessades en el que la Lourdes
Sorribes de Can Gessé d’Almacelles ens explicava.
Text i fotos: Maria Brescó

Assistents al taller de plantes remeieres.

EL MUNICIPI DE VILANOVA DE MEIÀ
AMB
LA MARATÓ DE TV3

DISSABTE 7 DE DESEMBRE DE 2019
Lloc: Sala 1 d’Octubre (Ajuntament de Vilanova de Meià)
Hora: 21h
Més informació als següents telèfons: 973415005 (ajuntament), 973415060 (Maria) i
973415022 (Fina)
ORGANITZA: Associació de Dones La Coma de Meià
COL·LABORA: Ajuntament de Vilanova de Meià
Núm. 16 - Tercer trimestre 2019
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PENYA BARCELONISTA DE VILANOVA I VALL DE MEIÀ
A la Penya sempre hi som, a l’estiu també
Tot just quan comença l’estiu, pels volts de Sant
Joan, la Penya Barcelonista de Vilanova i Vall de Meià
engega les activitats caniculars amb el dinar del soci
al pla de l’ermita de Meià. Aquest any va ser el dissabte dia 22 de juny, un bon dia per fruir de l’àpat i amb
temps suﬁcient per recuperar-se pel sopar de la revetlla de Sant Joan que era l’endemà.
Més de setanta persones ens vàrem trobar en aquest
lloc privilegiat, amb bona gana i moltes ganes de gaudir d’un dia de festa barcelonista.
A quarts de dotze van començar a arribar els més
matiners. El Pere de cal Rosell amb la furgoneta i el
remolc encapçalava la comitiva. Ja fa un parell d’anys
que no cal pujar el tractor perquè part de la infraestructura (taules i cadires) ja la trobem a l’ermita. Els
de la junta de la penya, i altra gent que havia pujat aviat
per donar un cop de mà van anar per feina: posaren el
beure en fresc, prepararen taules i cadires, i tot seguit,
es va posar a punt el foc i es va encendre... L’aperitiu va ser el proper objectiu. Tothom havia arribat, tot
estava a punt i la carn ja era al foc. La gent va seure
a fruir d’un bon dinar i una estona llarga de tertúlia.
El pastís, els brindis amb desitjos d’un any vinent carregat de títols, els parlaments i la foto de família van
marcar el ﬁnal de la festa. Ja només quedava tornar a
carregar-ho tot i desﬁlar cap avall, que l’any que ve ja
hi tornarem.

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

La Penya Barcelonista de Vilanova i Vall de Meià organitzen el campionat de botifarra al restaurant del Racó del Montsec.

a una ﬁnal molt disputada on la parella formada per
Josep Porta i Juan Aguilella va guanyar a Jordi Tubert
i Enric Vingut. Els tercers classiﬁcats, Joan Segon i Joaquim Santacreu.

Xocolatada infantil a la piscina

Tots els més petits varen tenir un obsequi del Barça que els va fer
molta il.lusió.

Campionat de botifarra
El dissabte dia 3 d’agost al restaurant Racó del
Montsec, vam celebrar el campionat de botifarra de
la Penya. Ja és el vuitè any que jugadores i jugadors
d’aquest joc tan nostrat es troben el primer dissabte
d’agost per competir i guanyar els premis. Foren catorze parelles les que hi van participar. Es va arribar
20
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Prop d’un centenar de nenes i nens van participar en
la xocolatada que el dissabte dia 10 d’agost la nostra
Penya va organitzar a la piscina de Vilanova. Després
d’un bon berenar de coca amb xocolata desfeta es van
repartir regals blaugranes per a totes i tots.
Per acabar l’estiu, el dia 11 de setembre, pujada de
banderes al Cogulló i xocolatada el dia de Sant Gos.

Fem 25 anys
Després de totes aquestes activitats ara toca agafar
embranzida i posar-nos a punt per a la celebració del
nostre vint-i-cinquè aniversari, el pròxim 12 d’octubre

Repartiment de coca i xocolata a les piscines municipals organitzat
per la Penya.

Sortida de la Plaça Major cap al Cogulló per penjar la Senyera.

serà el dia assenyalat. Amb l’assistència d’autoritats,
exjugadors i directius del FC Barcelona, penyistes i aﬁcionats organitzarem una sèrie d’actes que recordarem:
11,30 hores: Recepció als representants del FC Barcelona i penyistes a la Sala 1 d’octubre de l’Ajuntament. Signatura al llibre d’honor.
12 hores: Visita guiada al Centre d’Interpretació del
Montsec de Meià.
13 hores: Visita al local de la Penya i signatura al llibre d’honor.
14 hores: Aperitiu i dinar al restaurant Racó del
Montsec
Text: Josep Anton Novau
Imatges: Francesc Cardona Fonoll

Penjada de la Senyera al cim del Cogulló.

AMPA MARE DE DÉU DEL PUIG DE MEIÀ
Final de curs

A

rriba la caloreta i amb ella acabem el
curs... ja som al juny!
De bon matí vam enﬁlar el camí cap a
l’escola, era un dia important. Els nens
havien de recollir les seves coses, treballs
i llibres que els havien acompanyat tots
aquests mesos. Motxilles tancades i penjadors buits, això senyalava que era l’últim
dia del curs, amb ell acomiadàvem mestres
que l’any vinent ja no tornarien i també
companys d’escola que marxaven cap a
l’institut.
Arribat el migdia, mares i pares els esperàvem, però semblava que el temps no
ens volia acompanyar, senyalava tempesta! No podíem fer la festa al pati de l’escola, però vam agafar el dinar i amb un plis
plas ens vam plantar al Monestir de Santa
Maria de Meià. Allà hi ha una sala gran on
hi tindríem tots cabuda i on el temps no
ens destorbaria.
Vam dinar i els nens van gaudir dels jocs
i les cançons de la companyia El Sidral.
Quan va ser l’hora del comiat dels nens de
6è (el Martí, el Dídac i l’Adrià), es va fer

Els alumnes de 6è. que enguany s’acomiadaven de l’escola. D’esquerra a dreta:
Adrià, Dídac i Martí.

Moment del dinar amb els alumnes i les seves famílies.
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Activitats de la festa de ﬁnal de curs.

entrega dels àlbums i es va projectar un vídeo on es
veia tot el seu pas per l’escola. Un record ben bonic
que de ben segur que sempre guardaran. Aproﬁtem
aquestes línies, per desitjar-vos molta sort en aquesta
nova etapa!
Ja a les acaballes de la tarda, vam tornar cap al pati
de l’escola, les nenes van fer els seus balls i després
tots junts van fer una guerra d’aigua on els pares i
mares també ens hi vam sumar. Vam acabar tots molls
ﬁns dalt i passant un dia ben divertit.
Gràcies a tots! Passeu un bon estiu, ens retrobem el
curs vinent!
Text: Núria Jaime Marcó
Fotos: Carme Nogueras i Núria Jaime

ASSOCIACIÓ DE LA TERCERA EDAT “VERGE DE MEIÀ”
Festa de la gent gran
Aquest any l’esperada festa de la gent gran es va
celebrar el diumenge 18 d’agost. Vam començar com
cada any amb la celebració de la missa i a continuació amb el dinar a la Sala 1 d’Octubre de l’ajuntament,
servit pels nostres amics de Lo Sindicat. Des d’aquí els
donem les gràcies per la seva dedicació i bon tracte.
Enguany l’amor, l’afecte, la simpatia i un pastís es-
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pecial, han anat dedicats al 90è aniversari de la Rosa
Sarradell (La Rossa), que estava acompanyada de la
seva família, ella en senyal d’agraïment ens va oferir el
més gran dels seus somriures.
Van ser unes hores de convivència com sempre especials i digniﬁcants que voldríem compartir amb
tota la gent del poble. Esperem que l’any vinent us hi

Dinar de la Festa de la Gent Gran a la Sala 1 d’Octubre.

La Rosa Sarradell acompanyada de la seva família.

animeu a contribuir i gaudir d’aquests bons moments més
vilanovins.
Només ens resta agrair de tot cor la companyia de tots els
assistents, a l’ajuntament pel seu suport i ajut i, és el nostre
desig retrobar-nos tots l’any que ve.

Festa Major
Arribada la festa major, grans i petits gaudeixen al màxim
dels actes de la festa.
A la imatge es pot veure com un grup de gent gran està a la
Plaça Major acompanyant la ballada de sardanes.
Tots fem Festa Major!
Text i fotos: Montse Puig

Pastís d’aniversari i obsequi en homenatge a la Rosa Sarradell.

La gent gran acompanya la Festa Major i la ballada de sardanes.

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

Informeu-vos-en
al telèfon 973 415 005

CONSTRUCCIONS
REFORMES
R
EN GENERAL
L

CIPRIÀ GIURGI GIURGI
SANTA MARIA DE MEIÀ
Tels. 678 02 26 73 - 973 41 51 04
C/ ESGLÉSIA, 3 - 25736
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Taller d’escriptura

EL CONDUCTOR

E

l dia 15 del mes que estem
vaig publicar aquesta notícia:
“Aquest matí, a la carretera 1313, a
la població de Martinet de Cerdanya ha ocorregut un accident paorós i complex. Un camió de gran tonatge que anava de Montpeller a La
Seu d’Urgell, ha bolcat en l’última
corba abans d’entrar al poble, escampant tota la càrrega per un radi
de dos kilòmetres com a mínim,
deixant un paisatge desolador i intrigant damunt de l’asfalt i al llarg
dels prats que van de la carretera
ﬁns el riu Segre. El conductor del
camió no s’explica com s’ha pogut
tombar la gran caixa amb el bestiar,
havia notat, diu, dues o tres vegades, un balanceig estrany, però no
en va fer cas perquè es pensava que
era la carretera que sempre està en
bastant mal estat. Per sort no hi ha
hagut cap víctima humana mortal,
però dotze vaques han quedat esclafades i la resta, unes 70 pasturant, més o menys tranquil-les, pel
paisatge”. (Les fotos completaven
la notícia).
Avui, amb els quinze dies més esperpèntics de la meva vida a les espatlles, em disposo a desvetllar als
lectors el perquè de tot plegat:
L’endemà d’haver publicat la ressenya de l’accident em va telefonar
el conductor del camió. L’home estava molt preocupat perquè havia
aconseguit reorganitzar totes les vaques menys cinc que no les trobava
per cap banda. Jo li vaig dir que potser s’havien ofegat, el riu passava
massa a prop. No, em va dir ell, les
van veure nedant riu avall, sí, però
més tard les van veure com pujaven
per la drecera cap a Montellà i allà
les van perdre de vista. Li vaig demanar que em tingués al corrent de
la història de les cinc vaques perdudes i, des d’aleshores, em truca cada
dia per donar-me el part, puntual a
les deu de la nit.
El camioner, que es diu Paco, va
decidir no tirar la tovallola i seguir
el rastre de les vaques allà on fos.

Això el va portar primer a Montellà, va rebuscar i rebuscar per tots
els prats i boscos de les rodalies,
escodrinyant tots els racons i estables, sense cap resultat. Se li va
acudir que, herbívores com són,
devien anar pastant seguint tots els
camps que trobaven pel camí que va
al Cadí. I ell, cap al Cadí va posar la
directa. En el refugi de Prat d’Aguiló
va trobar un home que li va dir que
el seu ﬁll Kilian va parlar amb cinc
vaques que li van demanar si les podia ajudar a travessar la muntanya
cap a una granja prop de Barcelona.
Li vaig preguntar si sabia que les
vaques no parlen i em va dir que si
parlen o no, a ell l’importava un pebrot, només volia recuperar les cinc
vaques perdudes perquè sinó les
hauria de pagar de la seva butxaca
i no estava disposat a rascar-se ni
un euro. Per tant, encara que l’expedició vacuna havia marxat feia tres
dies, en aquell moment ell es dirigia
a La Seu d’Urgell a llogar un cotxe
per anar ﬁns a Berga.
Dos dies vaig estar sense saber
res d’en Paco i això em tenia dels
nervis. Quan ﬁnalment em va telefonar, ja era a Manresa i es preparava
per anar cap a Barcelona, ja que li
havien dit que un vailet menava cinc
vaques per camins estrets i solitaris,
sempre cap al mar. “Me les xafaran
per aquestes carreteres, ja fa dies
que no tenen herba per menjar, se’m
moriran de gana i de set, perquè no
s’han quedat pasturant per la muntanya, no ho puc entendre”, plorava
en Paco; “pagaré tot el que faci falta
mecagonlou!, però les vull recuperar sanes”, cridava pel telèfon. No
sabia com consolar-lo ni com animar aquella ànima en pena. La meva
intriga anava en augment a cada minut que passava.
Avui a les 8 de matí, m’ha trucat
en Paco. El cor m’ha donat un salt
perquè no és la seva hora de trucar.
I no n’hi havia per menys!. El Paco,
amb veu excitada, m’ha explicat que
ja és a Barcelona preguntant a tort

i a dret si algú ha vist passar cinc
vaques; i que una senyora jubilada
d’aquelles que tot el dia passegen li
ha dit que hi havia un xaval i cinc vaques entrant al Parc de la Ciutadella, que el noi li ha dit al guàrdia de
la porta que les portava al zoo i que
l’han deixat passar. Al zoo, al zoo!!,
anava repetint en Paco tot plorós.
M’ha demanat que si hi puc anar per
ajudar-lo a rescatar-les.
M’he dutxat i vestit com si m’anés
la vida en l’assumpte. De cap de
les maneres podia consentir que el
Paco es quedés sense les seves cinc
vaques lleteres. És un assumpte
d’honor.
Estava pensant, mentre baixava
per les escales, en la importància
cabdal que tindria per a l’opinió pública, atrafegada en assumptes politico-transcendentals que semblen
no tenir ﬁ, la meva història senzilla,
entranyable, bucòlica, capaç de fer
somiar amb valors superiors que,
potser els humans no tenim massa
en compte, però que quan els veiem
tan reals omplen l’esperit de esperança i bonhomia, quan m’ha sonat
el mòbil i la veu del meu cap, cridant
com un boig, em manava: Enric, llevat com un llamp, tens una notícia
d’aquelles surrealistes, esperpèntiques i misterioses que a tu t’agraden
tant d’esbrinar i publicar amb tots
els ets i uts i ves cap el Parlament
cagant llets, el President i els quatre
Consellers són dins, ningú s’explica
com han arribat, ni quan. Espavila!!.
Perquè els caps t’han de fer sempre la guitza?
No m’ha calgut anar al Parlament,
clar. He trucat al Paco, l’he invitat
a un gin-tònic de bon matí per celebrar que no haurà de pagar dels
seus estalvis les cinc vaques lleteres
fugitives i que, ﬁns i tot, segurament
li penjaran la Creu de Sant Jordi al
coll.
Fi de la notícia i començament
d’un insòlit i verídic reportatge.
Montse Puig
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Parlem amb els alcaldes
Entrevista a Josep Maria Eroles Novau, president
de la Junta de Veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Santa Maria de Meià

E

ns trobem amb el Josep Maria Eroles un matí fresquet de
l’última setmana d’agost perquè
ens parli de temes relacionats amb
Santa Maria de Meià, ara que han
passat les eleccions municipals i
comença una nova legislatura.

i el Josep Maria Eroles
Lluch.

P: En primer lloc et volem
felicitar en nom del Consell de
Redacció de la revista municipal
LO PAS NOU, per la teva elecció
com a president de l’EMD i per
tant, alcalde pedani de Santa
Maria de Meià en les eleccions
municipals celebrades el passat
25 de maig.
R: Moltes gràcies.

R: En primer lloc, s’ha
de fer una o més llistes
i s’han de presentar a la
Junta Electoral de Zona
que és a Balaguer. El dia
de les votacions, però,
funciona com a llista
oberta i s’ha de marcar
només el nom d’un candidat, el cap de llista,
quan n’hi ha més d’un. Si només
n’hi hagués un, com ha passat ara,
també s’ha de marcar la casella
amb el nom del candidat, ja que si
no es marca i es deixa en blanc, el
vot es considera nul.

P: Nosaltres et volíem fer una
entrevista perquè ens expliquis
als veïns de Santa Maria i als de
tot el municipi en general, què
és l’EMD, com funciona i quines
atribucions teniu. Des de quan
ets president de l’EMD i per
tant, alcalde pedani de Santa
Maria de Meià?
R: Vaig ser president en una
primera fase durant dotze anys.
Després vaig estar vuit anys sense
ser-ho i ara, després de les últimes
eleccions municipals, començo el
segon mandat d’aquesta segona
fase.
P: A part de tu com a president, qui més forma part de la
Junta de l’EMD?
R: Normalment és el consistori
municipal de Vilanova qui té la potestat de nomenar els vocals que
han de formar la Junta amb l’alcalde, que normalment solen ser tres,
sempre en relació amb la proporció sorgida a les eleccions a tot el
municipi. Tot i que només hi havia
una llista i un possible suplent a la
meva llista per formar-ne part, el
consistori nomena també una altra
persona. Actualment formem part
de la Junta, jo mateix com a alcalde
i com a vocals el Pep Centena Mon
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P: Explica’ns
com
funciona el procés
electoral per escollir
el president de l’EMD.

P: Explica’ns en què consisteix l’EMD de Santa Maria,
quines atribucions té respecte
al municipi i com és el seu funcionament.
R: L‘EMD, conegut en altres
llocs com a pedanies, és una descentralització del mateix municipi
per administrar els recursos econòmics bàsics públics d’aquell petit
territori. Pensa que en alguns mu-

nicipis les EMD, les formen dues o
tres poblacions i en poblacions de
muntanya que tenen boscos comunals, les EMD administren aquests
recursos propis.
P: Quins són els recursos que
administreu de Santa Maria?
R: Pensa que Santa Maria havia
estat municipi ﬁns al 1926, aleshores es va integrar al municipi de
Vilanova. Crec que cap al 1954, el
secretari de Vilanova va veure que
a Santa Maria s’administraven els
diners propis dels seus boscos,
dels cabeçatges dels ramats i de les
pastures sense cap mena de control legal i per solucionar aquest

Vista de l’ediﬁci de la plaça Jalpí on hi ha l’EMD i el Centre Cultural.

problema va promoure la creació
d’una Entitat Local Menor, la qual
com més tard va venir la Generalitat, es va transformar en Entitat
Municipal Descentralitzada que és
més o menys el que hi ha avui.
P: Recordes els noms dels alcaldes de l’EMD de Santa Maria?
R: Tots potser no, però gairebé
bé tots. Crec que ho van seJosep
Domingo de cal Blanc; Josep Triginer de cal Castellà; més cap aquí
i potser me’n deixo algun, Jordi
Mitjans de ca l’Aran; després ho
va ser el pastisser del poble, Josep
Viladrich; més tard, el Ventura Bonet de cal Jan; Benjamí Novau de
cal Gasparó; després ho vaig ser jo
durant dotze anys; a continuació
el Josep Maria Miranda de cal Miqueló, i ara des de fa quatre anys i
escaig que ho torno a ser.
P: A part de vosaltres tres
com a càrrecs electes, quina infraestructura teniu com a EMD
per administrar-la?
R: Com a locals, tenim en primer
lloc ca la Vila Vella, que era una
antiga església del priorat de Meià,
com consta en una inscripció molt
antiga que hi ha en una pedra, que
es va reconvertir després de les desamortitzacions eclesiàstiques en
dependències municipals, on també hi havia hagut la carnisseria,
el cafè, l’escola, la sala de ball i el
teatre. Com que es trobava al mig
del poble i era molt vella, hi vam fer
pisos que ara lloguem perquè ens
ajudin a conservar-la.
Fa molts anys que vam impulsar
el que és el nou Ajuntament i vam
rebre en aquell temps una subvenció de cinc milions, dos i mig que
costava l’ediﬁci i amb l’altra part es
va fer el Centre Cultural de Santa
Maria, l’altra meitat es va anar pagant amb aportacions de socis del
Centre Cultural. Per acabar l’obra
alguns veïns vam avançar unes
cent mil pessetes i es va fer el nou
ediﬁci de la plaça. Llorenç Codern
va donar el terreny que era seu i el
Benjamí Novau, també va donar
una part de terreny que hi tocava.
Així, entre els dos que van donar el
terreny, els veïns del poble, la Generalitat i els socis del Centre Cultural (que tenen la segona residèn-

Plaça Jalpí amb la font i els safarejos.

cia, que tenen alguna casa llogada,
o que pugen a casa d’algun parent i
en van fer socis), es va poder construir l’ediﬁci on hi ha el bar, el Centre Cultural i les noves oﬁcines de
l’EMD.
P: A part de tu, qui hi ha més
en l’administració de l’EMD.
R: Hi ha els dos vocals, la secretària que és la Maria del Mar, ma
germana. També hi ha petites collaboracions de gent quan fa falta
algun jornal com de paleta i coses
d’aquestes. De part del municipi,
cada dilluns també ens ve l’agutzil
de Vilanova a repassar certes coses
com la neteja del poble amb la màquina i altres feines.
P: Quines han estat les obres
i actuacions més importants que
heu fet a Santa Maria l’última
legislatura?
R: En aquesta última legislatura la cosa més important ha estat
el tema de l’aigua, ja que aquí com
que no tenim a prop canals, ni rius,
ni embassaments, sempre escasseja. Vam mirar de fer un pou, va
ser amb la col·laboració del Josep
Maria Miranda que a llavors acabava el seu mandat i quan jo ja vaig
tornar a prendre el relleu. Vam estar de sort i van aconseguir trobar
aigua i vam fer un pou a quinze metres del dipòsit nou del poble. Fins
ara teníem per abastir-nos d’aigua
tres fonts: la font de la Tosquella,
la primera, la font del Gironell i la
font del Reguer, però s’havien quedat petites, tot i que el poble ha perdut gent, ha augmentat el bestiar, ja
que les granges s’han anat ampliant
i ara l’aigua es gasta amb el bestiar. Aquestes fonts a l’estiu sempre
hi havia el perill de què molts anys
s’assecaven i no donaven l’abast i
va ser quan vam decidir de buscar
més aigua i vam estar de sort de po-

der fer aquest pou, hem trobat més
aigua i vam ﬁcar maquinària adient
per poder-la bombar.
P: Alguna altra actuació important durant la passada legislatura?
R: A més de l’aigua, hem arreglat les fonts, hem arreglat els camins..., essent l’última actuació a la
font del Reguer, on l’hem netejat,
hem fet la captació nova i hem posat una tanca alta entorn de la font
amb una porta perquè no hi puguin
accedir els animals i que quedi totalment aïllada. Creiem que ha estat una bona feina, ja que amb el
temps les arrels embussen la captació de l’aigua i s’ha hagut de fer
nova.
P: I la nova carretera?
R: Amb la construcció de la nova
carretera hi ha tingut molt a veure
l’Ajuntament de Vilanova, especialment l’alcalde Xavier Terré. Ell i el
consistori municipal, cada any que
pujava alguna autoritat a la Fira els
insistia que s’havia de fer la carretera de Santa Maria. La de Vilanova
ja s’havia aconseguit i aleshores
quedava penjada la de Santa Maria. Però la d’aquí va costar bastant
perquè som un poble de cinquanta
habitants i la carretera, crec, que
va costar un milió i escaig d’euros,
van insistir tant que al ﬁnal ens van
fer la carretera.
P: Canviant de tema. Quins
són els projectes de futur que
teniu previstos ara a Santa Maria?
R: Sobretot, el manteniment
dels serveis bàsics dels quals ens
cuidem a Santa Maria: de l’aigua,
d’arreglar els camins, tenir els carrers arreglats... En l’aspecte dels
camins ens faltaria buscar una alternativa al pas de la plaça en forNúm. 16 - Tercer trimestre 2019
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Obres a la Font del Reguer..

ma d’una variant, que ja ho estem
estudiant. La gent és allò que més
ens reclama, ja que la plaça és el
cor del poble i especialment els
caps de setmana i encara més a
l’estiu, i aleshores ens trobem que
les famílies hi porten la seva mainada i la gent s’asseu als pedrissos i la
plaça és el camí que va cap Figuerola. Ara estem buscant una alternativa perquè ho considerem molt
important.
P: Quines són les institucions
pel que fa a de Santa Maria, que
a parer teu són importants i que
donen molta empenta al poble?
R: Tenim quatre institucions, algunes de les quals no estan reglades, però són molt importants per
al poble: potser la més important

Presa d’aigua de la Font del Reguer.
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des de fa molts anys és la Junta del
Jovent. En un poble costa que hi
hagi gent jove, però aquí entre els
joves del poble i els que pugen de
cap de setmana formen una gran
associació que es regulen ells i que
ells mateixos es fan la seva manera de funcionar i que ﬁns ara ha
funcionat a la perfecció i suposa
molt esforç i molta dedicació per
part seva. Creiem que aquesta és
la principal institució del poble i
a més la formen el jovent que són
el nostre futur. Després, com a
segona institució tenim el Centre
Cultural, en la que també hi ha el
jovent implicat, però de la que ja
en forma part tot el poble. Aquesta institució està reglada amb uns
estatuts, amb unes eleccions entre
els seus membres. Va començar a
funcionar per fer el local que és de l’ajuntament i del poble i funciona molt bé, ja que fan
la Setmana Cultural,
manté l’ediﬁci que en
part es va fer gràcies a
la col·laboració dels veïns. En aquell moment
va costar uns cinc milions de pessetes, uns
trenta mil euros, que
es van cobrir la meitat
gràcies a un pla d’obres
i serveis de la Generalitat concedit directament a l’EMD, una altra
part amb aportacions
dels veïns i sobretot
gràcies a la venda de
loteria. Les persones
que sempre l’han portat
molt bé són la senyora
Antònia Jornet, que ja

fa anys que no és entre nosaltres, i
la Magda Barbosa, l’actual, que ens
ajuda i fa el de la loteria, i gràcies a
això es pot mantenir el centre que
sense la seva aportació seria molt
difícil de mantenir. Una altra institució molt important és la Colla de
Caçadors, que també dóna molta
vida al poble portant gent nova i
molta coneixença. Una altra institució que no és directament del
poble però que gairebé ho és, és el
Monestir amb la Casa de Colònies;
que ens dóna coneixença amb gent
que han vingut aquí on han passat
la seva infància a les colònies i ara
amb els seus ﬁlls i els seus néts
que coneixen el poble, ens fa molt
coneguts arreu. El Monestir també
ens aporta aquella part de la nostra història afegida al poble, ja que
Monestir també ens dóna el nom:
Santa Maria de Meià.
P: Per acabar l’entrevista,
vols dir algunes paraules de cara
a la gent de Santa Maria.
R: Cal tenir present quan hi ha
eleccions a alcalde, últimament
només se sol presentar una candidatura i encara gràcies. Però jo
estic molt orgullós i molt content
perquè la gent de Santa Maria,
a més a més et voten. Pensa que
en ser candidatura única, amb els
vots dels familiars ja sortiries escollit però, tot i no caldre, la gent
venen a votar i això és el que estic
més agraït del poble en general.
Això demostra el compromís de
la gent i les coses funcionen quan
la gent es comprometen i hi ha voluntat de fer les coses. Estic molt
agraït al poble en general que quan
fem reunions per tractar els temes
que sigui, venen i fan notar el seu
interès. Això és el més important
de la gent de Santa Maria, que
sempre trobes ajuda.
Moltes gràcies per la teva amabilitat en l’entrevista i en respondre
les nostres preguntes. Et desitgem
molta sort en els projectes que teniu en marxa de cara a la nova legislatura.

Ramon Bernaus i Santacreu
En nom del Consell de Redacció
de Lo Pas Nou.
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Curs acadèmic 2019-2020

Dimecres 20 de novembre de 2019

Dimecres 4 de març de 2020

“Les pensions malaltes o mortes”

“Cronobiologia. Com afecten els horaris la
nostra salut”

Ramon Morell i Rosell, llicenciat en
ciències econòmiques, i professor de la UDL.
Dimecres 4 de desembre de 2019
“Els cuiners i les receptes més importants
de la cuina catalana.”
Sergi de Meià. Cuiner i president de la
Fundació Institut Català de la cuina.
Diumenge 15 de desembre de 2019
Sortida a l’Auditori Enric
Granados de Lleida.

Antoni Diez Noguera. Catedràtic de Fisiologia
de la Facultat de Farmàcia de la UB.
Dimecres 18 de març de 2020
“El conflicte als Balcans”
Vicens Lozano. Periodista i historiador. Reporter
de TV3 i enviat especial al Vaticà.
Dimecres 1 d’abril de 2020
“La seriositat dels acudits”
Paco Ermengol. Humorista i vinyetista.

“El Mesías de Händel”

Dimecres 15 d’abril de 2020

Orquestra Simfònica
Julià Carbonell de les
Terres de Lleida
OJCCor de Cambra de l’Auditori Enric Granados (dir. X. Puig). Alfons
Reverté, director

“Envelliment i caigudes”

Dimecres 18 de desembre de 2019

Astrid Ballesta. Doctora Enginyer Agrònom.

“Temps d’incertesa: la tempesta
perfecta”

Dimecres 6 de maig de 2020

Manuel Milián Mestre. Periodista i
escriptor.

Marta Llobera. Fisioterapeuta.
Dimecres 29 d’abril de 2020
“Les abelles entre l’art i la ciència”

“La Pedrera de Meià. Un llac de fa 130
milions d’anys”

Dimecres 8 de gener de 2020

Antonio Lacasa i Ruiz. Conseller i cap de la
Secció de Geopaleontologia de l’IEI.

Assemblea

Dimecres 22 d’abril de 2020

“Cançons franceses que han acompanyat la
nostra vida”

“Sortida cultural a Girona”

Marta Giné. Doctora en Filologia a la Universitat
de Barcelona.

Dimecres 20 de maig de 2020
Introducció a l’Òpera “Carmen” de
Georges Bizet

Divendres 17 de gener de 2020

Pol Avinyó. Divulgador musical.

“Beethoven (250 anys del seu neixement)”

Dimecres, 27 de maig de 2020

Joan Vives. Professor d’història de la música.

“La cuina de la reialesa del segle XVII. Què
menjaven i com ho feien”

Dimecres 22 gener de 2020
“Sixena: la història de Catalunya i Espanya a
través d’un monestir”.
Francesc Canosa. Periodista, guionista i
escriptor.
Dimecres 5 de febrer de 2020
“La medicina forense entre la realitat i la
ficció”
Esther Amorós. Metge forense.
Dimecres 19 de febrer de 2020
“Els telers: el silenci a les colònies tèxtils”
Assumpta Montellà. Llicenciada en Història
Contemporània i diplomada en Antropologia
Històrica.

Magalí Ortiz Martín. Graduada en Història i
Periodisme.
Dimecres 3 de juny de 2020
“El cotxe del futur. Una mobilitat diferent. BIO”
Joan Albesa. Enginyer de Telecomunicació i
doctor en Enginyeria Electrònica per la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC).
Dijous 11 de juny de 2020
Liceu: Òpera. “Carmen” Georges Bizet
Dimecres dia 17 de juny de 2020
Cloenda del curs i entrega de diplomes
Eduard Boleda, viola i Marta Llona, violoncel.
Repertori musical de grans compositors

La matrícula val 25€ i dóna dret a l’alumne a assistir a totes les classes, a participar a totes les activitats que
s’organitzen i a rebre un diploma acreditatiu de la Universitat de Lleida a ﬁnal de curs. Els impresos i les instruccions de la matrícula es poden recollir a les oﬁcines de l’Ajuntament de Vilanova de Meià.
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Àlbum de Festa Major - Vilanova de Meià

Preparació del sopar de

germanor.

Preparant el rom cremat.

jor.

Havaneres a la Plaça Ma

Sopar de germanor al

pati de les escoles.

ça Major.

Sardanes a la Pla

Espectacle infantil al Parc Recreatiu.
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Participants a la 1ª

edició del Correbars.

s.

ti de les escole

Ball de nit al pa

Ball a la Plaça Major.
Xocolatada de festa major organitzada per la Penya
Barcelonista de Vilanova i Vall de Meià.

Els més joves volen ser

artistes.

Dinar de Sant Go
Imatges cedides per
Francesc Cardona Fonoll

s a la Font de la

Figuera.
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Àlbum de Festa Major - Lluçars

Dinar de germanor.

Jovent de Lluçars.

Participants al concurs de

32

•

LO PAS NOU

botifarra.

Jugant ben animats a la botifarra.

Guanyadors del concurs de botifarra.

Altres guanyadors amb l’acordió d’Org

anyà al fons.

Imatges d’Alfons March Cases
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Àlbum Festa Major - Santa Maria de Meià

Concert Jove, 14 d’agost. Imatge de Kroma Espectacles.

Concert Jove, 14 d’agost. Ima

tge de Kroma Espectacles.

Genís
ici de festa major. Imatge de

Traca i vermut popular d’in
Guixé.

Ball de tarda, 15 d’agost. Imatge de Toni Missé.

34

•

LO PAS NOU

Finalistes del concurs de bot

ifarra 2019. Imatge de Jesú

s Mitjans.

Cercavila de llevants de taula. Imatge de Mercè

Vila.

tge de Pilar Fontanet.

Muntatge de l’escenari. Ima
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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 Tresserres Ariet
Teresa Bonillo Gómez
Marta Bonet Uriach
M. Carme Alastuey Fornies
Montse Porta Novau
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
Francesc Borràs Xavier
Ferran Sánchez Agustí
Àngel Galobart Lorente
Nicolàs Serra Eroles

Carmen Guàrdia Porta
Esther Guerra Novau
Rosa Terré Boliart
Enriqueta Miranda Torrent
Antonio Bernaus Llorens
Magda Barbosa Farré
Josep Mª Miranda Torrent
Enric Miranda Barbosa
Albina Salud Terré
Marisa Prunera Basurte
Ciprià Giurgi Giurgi
Joan Pellicer García
Josep Maria Eroles Novau
Carmina Giménez Gambandé
Jordi López Camps
Núria Jaime Marcó
Maria Brescó Arnau
Arturo Ruiz Fernández
Arcadi Figuera Vidal
Mª Lluïsa Bernabé Armengol
Carme Antonio Nogueras
Elisenda Estarellas Molla
Francisco Vilella Sala

Benvolguts Amics de la revista Lo Pas Nou. És una grata satisfacció poder informar que el nombre d’amics
cada cop és més gran i a hores d’ara ja en som 95, una bona colla de lectors que han mostrat un especial
afecte per aquest treball trimestral i que volen que la revista continuï viva cada dia.
Informem doncs, que els lectors interessats a formar part del grup d’Amics Lo Pas Nou, podem fer-ho comunicant el seu interès al mail de la revista: lopasnou@gmail.com o bé trucant al telèfon de l’Ajuntament de
Vilanova de Meià (973415005) i preguntar per la Iolanda, enviant la sol·licitud i fent una petita aportació de
10€ a l’any, formareu part d’aquest gran grup d’amics que anualment també es reuneix per fer una trobada
molt especial. Esperem que a la pròxima revista ja puguem dir que ja en som 100!
Els lectors que vulgueu fer enquadernar els exemplars dels tres primers anys de LO PAS NOU, feu-los arribar
a les oficines de l’Ajuntament de Vilanova de Meià (Iolanda) i ens encarregarem de fer-ho per un preu aproximat de 35€.
Gràcies Amics i fins aviat!

El Consell de Redacció de LO PAS NOU volem solidaritzar-nos
amb la família de l’Amadeu Roca Gili, en aquests moments tan durs
en que està injustament empresonat.

Amadeu et volem a casa!
Núm. 16 - Tercer trimestre 2019
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Fem ruta
ESTANY DE FILIÀ
Distància total: 15,5 km.
Total desnivell positiu: 930 m.
Total desnivell negatiu: 930 m.
Diﬁcultat: Baixa - Moderada
Durada: entre 4h30’ (a bon ritme) i 6h30’ (ritme suau) contant les
possibles parades.

E

n aquesta ocasió ens traslladem a la Vall Fosca, un indret
màgic enmig del Pirineu lleidatà.
Per accedir al punt d’inici de la
ruta, el bonic poble de Capdella,
hem d’arribar a Senterada i agafar la carretera que s’endinsa en
aquesta vall. Deixarem pobles enrere com la Pobleta de Bellveí, Molinos, la Torre de Capdella, Espuí
i, ﬁnalment, la sinuosa carretera
(això, sí, amb molt bon estat, en tot
moment) ens deixarà a l’entrada de
Capdella. Allí, a mà esquerra trobarem aparcament.
En la mateixa plaça hi ha una
font que ens pot anar bé si no hem
carregat aigua durant el camí o a

Perﬁl

Ruta.
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casa. Per tant, no hem de patir en
aquest aspecte.
Travessem tot el poble, sempre
en direcció ascendent i anirem
trobant cartells indicadors i senyalitzacions de la cabana del Pastor
de Filià i de la Vall de Riqüerna. A
la part més elevada del poble, a la
seva esquerra, trobarem una cruïlla. El camí que s’enﬁla a mà dreta
condueix al Port de Rus, que permet el contacte directe amb la vall
veïna, la de Boí. El camí de l’esquerra comença amb baixada i serà
el que nosaltres haurem de seguir.
Un corriol en bon estat ens durà
a travessar un bell pont de fusta
(ho veureu en les imatges). Seguim
el camí, que canvia a mà dreta i
comencem una forta pujada que,
passat un parell de quilòmetres,
disminuirà en el seu afer per ascendir metres i metres de desnivell.
Després de, gairebé, quatre quilòmetres, sortirem a una pista, transitable.

Tocarà seguir pujant, per tant, en
cap moment girarem a mà esquerra per descendir en la pista. Així,
aquesta ens conduirà ﬁns a una
zona en què la pista rau tancada
(almenys per l’accés de cotxes foranes) i podrem veure un salt d’aigua la mar de bonic.
És important saber que la pista
que agafem al voltant del quilòmetre quatre es pot fer, íntegrament,
amb cotxe ﬁns aquest salt d’aigua.
Seguint amb el recorregut, davant del salt d’aigua trobem la
possibilitat de seguir dos camins,
llavors escollirem agafar el de l’esquerra si volem pujar més directe o el de la dreta, si volem pujar
de forma més suau i progressiva.
L’important és visualitzar unes ediﬁcacions de ciment i restes de les
antigues estacions d’esquí (que no
van, en el fons, esdevenir-ho mai),
ja que l’estany rau just al damunt.
Les vistes que ens ofereix la vall
de Filià són espectaculars, tenint

Pont d’inici de la ruta

Estany de Filià, Tossal de la Costa a l’esquerra i Tossal d’Astell a la
dreta.

vistes a cims com el Montsent de
Pallars, Tossal de la Coma, Pic de
Llena, etc. Fer tot el circ és un gran
repte pels amants de les alçades,
l’alpinisme i les vistes d’ocells.
Arribats a l’Estany Filià (a l’estiu
hi podrem veure bestiar pasturant
pels seus camps circumdants), podrem descansar, desconnectar i, a
la vegada, gaudir de la muntanya i
la natura.
A l’hora de tornar podem, o bé,
desfer el camí pel qual hem accedit a l’estany o escollir l’altra opció
(la qual no hem triat per arribar-hi;
dreta o esquerra).
Penso que és important fer els
dos camins perquè d’aquesta manera podrem passar i veure la cabana
del Vaquer o Pastor de Filià.
Una vegada de nou davant la cascada tornem per la pista, sense deixar-la en cap moment. Òbviament,
tenim l’opció de tornar pel corriol
que condueix al poble de Capdella (més directe), d’on hem sortit,

però l’encant de la pista s’ho val. Així, doncs,
una vegada ﬁnalitzem la
pista, ja tan sols restarà
caminar l’últim quilòmetre. Aquest, serà per
carretera, ja que hem de
pujar ﬁns al poble, on
haurem deixat el cotxe.
Al ﬁnal, aquesta ruta
ofereix mil possibilitats,
per tant, segons les nostres intencions o possibilitats podrem escollir Observant el Montsent del Pallars.
la que més ens interessi.
Ruta molt bonica, la veritat! que se’ns indica una direcció enAconsellable fer-la a l’estiu (a ex- vers el recorregut (direcció de les
cepció de dies molt calorosos, ﬂetxes). És el que la Neus i jo (i els
encara que trobem aigua en tot el gossos) vam seguir i que, per tant,
recorregut); a la primavera i tardor surt reﬂectit en la gràﬁca. Com he
hem de ser conscients de l’estat de dit, cadascú pot prendre el que mila pista, de la neu i el clima. A l’hi- llor li convingui.
vern s’acostuma a fer amb esquís
de muntanya.
Bona ruta. Salut i muntanya!
PD: en la imatge en què podem
Text i fotos: Ivan Balagueró
veure la ruta marcada, trobarem
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Esports
4t TORNEIG INFANTIL DE FUTBOL SALA DE VILANOVA DE MEIÀ. ESTIU 2019
Un estiu més s’ha jugat durant la 1a setmana del mes
d’agost i a la pista de poliesportiva de les piscines de
Vilanova de Meià, el 4t torneig infantil de futbol sala
d’estiu organitzat, un cop més, pel Parc Recreatiu Piscines de Vilanova de Meià.
En l’edició d’enguany hi ha participat un total de quatre equips, els quals han utilitzat com a nom dels seus
equips pobles representatius del municipi de Vilanova
de Meià com són Tòrrec, Lluçars, Vilanova i Gàrzola.
Als jugadors de cada equip, en el moment de fer la
inscripció al torneig, se’ls va obsequiar una samarreta
d’igual color per tal de diferenciar-los dels altres jugadors d’altres equips durant la disputa dels partits.
Pel que fa al nombre de jugadors ﬁnalment han estat
una trentena els nois d’edats compreses entre els set i
quinze anys que han pres part en aquest torneig jugant
tots ells un total de quatre partits.
Els guanyadors del torneig han estat l’equip Lluçars
(samarreta blava) que en una emocionantíssima ﬁnal
van imposar-se ﬁnalment a l’equip Tòrrec (samarreta
vermella).
Els dos primers classiﬁcats del torneig van rebre
un trofeu cadascun i tots els jugadors del torneig van
rebre una medalla de record de la seva participació.
Aquests trofeus i medalles van ser entregades pel Sr.
Xavier Terré, alcalde de l’Ajuntament de Vilanova de
Meià.
Per part de l’organització es vol agrair als equips/jugadors inscrits la seva participació, al bar piscines de
Vilanova de Meià i a l’Excm. Ajuntament de Vilanova
de Meià la seva col·laboració durant aquest torneig.
També es vol agrair la tasca de la persona que, durant el torneig, van dur a terme les funcions d’àrbitre.
Per part del Parc Recreatiu Piscines, ja estem contant els dies per a la pròxima edició.
Torneig d’adults de futbol sala de Vilanova de
Meià. Estiu 2019

Equip campió Lluçars

Equip sots campió Tòrrec

Jugadors del torneig infantil de futbol sala

Aquest estiu no s’ha pogut organitzar el torneig d’adults de
futbol sala a causa que el darrer
dia d’inscripcions només hi havia
tres equips apuntats.
Parc Recreatiu Les Piscines
Fotos: David Galceran

Trofeu a Xavier Orteu
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Trofeu a Armand March

3r TORNEIG DE PÀDEL DE VILANOVA DE MEIÀ. ESTIU 2019
Per tercer estiu consecutiu, durant el segon cap de setmana del
mes d’agost, s’ha jugat a la pista
municipal de pàdel de Vilanova de
Meià un torneig de pàdel organitzat
per l’AMPA (Associació de mares i
pares d’alumnes) de l’escola Mare
de Déu del Puig de Meià.
En l’edició d’enguany hi han participat una trentena de parelles les
quals han estat distribuïdes en categoria masculina (nivell avançat,
mig i infantil), categoria femenina
(nivell mitjà) i categoria mixta (nivell mitjà), segons el seu nivell dins
d’aquest esport. Pel que fa al nombre de jugadors/es en total van ser
una cinquantena els apuntats, ja
que alguns jugadors/res participaven en més d’una categoria.
Als/les jugadors/es de cada pa-

rella, en el moment de fer la seva
inscripció al torneig, se’ls va obsequiar amb una samarreta tècnica
del torneig de color negre o groc
que van poder escollir.
El torneig va començar el dijous
dia 8 d’agost i va ﬁnalitzar el diumenge dia 11 d’agost. Durant els
tres primers dies de torneig (dijous, divendres i dissabte) es van
jugar els partits de la fase regular
de cada categoria i el diumenge es
van jugar els partits de la fase ﬁnal
(semiﬁnals i ﬁnal).
A les parelles campiones i sots
campiones de cada categoria, el
diumenge dia 11 a partir de les 21
h, se’ls va entregar de mans del Sr.
David Berral, regidor d’esports de
l’Ajuntament de Vilanova de Meià,
un trofeu a cada jugador/a en re-

cord de la seva participació en el
torneig i als guanyadors de cada
categoria se’ls va obsequiar amb
un lot de productes alimentaris de
la zona (formatges de Tòrrec, oli de
Boada, cervesa artesana de Seró, vi
de la Cooperativa d’Artesa, etc.).
Per part de l’organització es vol
agrair, primerament als/les jugadors/es inscrits, la seva participació en el torneig i seguidament
també a l’Excm. Ajuntament de
Vilanova de Meià, als pares i mares
de l’AMPA de l’escola Mare de Déu
del Puig de Meià, a la formatgeria
de Tòrrec, a l’empresa Cerveses de
Ponent, a la Cooperativa d’Artesa,
la seva col·laboració en el torneig.
Text i fotos: David Galceran
RURAL PÀDEL Vilanova de
Meià
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Cuina i remeis de la padrina
CASSOLETES DE XOCOLATA I FRUITS SECS
INGREDIENTS (4 persones)
1 paquet de cassoletes
150 gr de xocolata fondant
150 ml nata líquida per muntar
10 gr de mantega
1 ou
100 gr de fruits secs variats
(ametlles, nous, avellanes, festucs,
panses...)
PREPARACIÓ:
Per començar, agafarem les cassoletes i les posarem damunt un
plat o plata on les puguem col·locar totes bé.
Trossejarem la xocolata i la fondrem al bany maria. Quan ja estigui fosa la barrejarem en una olla
amb la nata líquida.
Ho posarem a bullir a foc lent i
quan hagi arrencat el bull, ho apartarem del foc i afegirem la mantega. Ho remourem i ho deixarem
reposar.

Foto: Joan Bernaus

Afegirem l’ou i ho remenarem
molt bé. Un cop freda la crema de
xocolata, ho abocarem a dins de
les cassoletes.
Per damunt hi afegirem els
fruits secs trossejats i deixarem

QUE MENGEM?
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Joana Bernaus

mg de potassi, 0,10 mg de zinc i
petites quantitats de les vitamines
A, C, àcid pantotènic, vitamina B6,
folat, tiamina, riboﬂavina i niacina.
Hi ha més de 1.200 varietats de
síndria que oscil·len entre un pes
de 400 grams a més de 80 quilos.

SÍNDRIA
La síndria, síndia, meló d(e
l’)’aigua, meló d’Alger, meló de
moro, meló roig o albudeca (Val.,
Tort.) (Citrullus lanatus (Thunb.),
Matsum. & Nakai dins la família
Cucurbitaceae) és una espècie de
planta amb ﬂor, la sindriera, que
proporciona una fruita, la síndria,
del tipus pepònide generalment,
esfèrica o el·lipsoidal amb la pela
gruixuda (que pot ser verda, groga
i de vegades blanca) i el mesocarp
i endocarp carnós de color generalment vermell, però de vegades
rosat, taronja, groc o verd quan no
és encara madur. Les llavors són
negres o de color marró fosc. Recentment s’han creat varietats sense llavors. La pepònide deriva d’un
ovari ínfer com és característic de
les cucurbitàcies. És una planta

que s’endureixi a la nevera durant
un parell d’hores.
I voilà, ja està!
Espero que us sigui de proﬁt.

Teresa Bonillo Gòmez

EL GREIX DE SERP
enﬁladissa o que s’estén per terra
originària del Sud d’Àfrica.
De mitjana la síndria conté un
6% de sucre i un 92% d’aigua, Com
molts altres fruits és una font de
vitamina C. El seu contingut calòric per 100 grams és de 127kJ, amb:
0,61 grams de proteïna, 0,15 g de
greix, 7,55 g d’hidrats de carboni,
0,4 g de ﬁbra, 6,2 g de sucre, 0,24
mg de ferro, 7 mg de calci, 10 mg
de magnesi, 11 mg de fòsfor, 112

Per a qualsevol mal, el greix de
serp serveix. En èpoques antigues,
el posaven a les parteres a l’esquena, però també és bo per les
punxes (sempre a la part contrària
d’on hi ha la punxa), per les cremades, etc. Cal remarcar que el greix
de serp, sempre ha de ser de serp
blanca.
Nativitat Sala Riudaubàs

Passejant per Catalunya
La Pobla de Segur

E

l principal nucli de població és la vila de La Pobla
de Segur; en segon lloc, manté un nucli important
de població el poble de Sant Joan de Vinyafrescal. Són
a prop del despoblament, en canvi, Montsor i Puimanyons, i ha quedat convertit en despoblat l’antic poble
de Gramuntill.
L’origen de La Pobla de Segur, almenys en part, és al
Pui de Segur, lloc on hi hagué el primer nucli habitat
de la Pobla de Segur.
A l’extrem de ponent del terme, dalt de la muntanya
homònima, hi ha les restes de l’ermita romànica de
Santa Magdalena de la Pobla de Segur.
Cal esmentar també les ruïnes del monestir de Sant
Pere de les Maleses, al nord-est del terme, que havia
tingut molta importància en la comarca al llarg de
l’edat mitjana.
El nucli primitiu, en forma de vila closa, és actualment al centre sud-est del nucli de la població, ja que
els eixamples moderns han crescut cap al nord i cap a
l’oest. Tanmateix, el primer eixample, ja d’origen medieval, fou el Raval, situat a llevant de la vila closa.
Al Raval hi hagué la primera església parroquial de la
Mare de Déu de la Ribera, actualment desapareguda, i
al seu voltant s’hi estenia el primitiu cementiri pobletà. Actualment és una plaça: la del Fossar Vell.
En l’aspecte religiós, a part de ser seu d’una agrupació de parròquies (la segona en importància de la
comarca), concentra en el mateix nucli i en la resta
del terme municipal un important nombre d’esglésies,
ermites, capelles i restes d’antigues esglésies. En el
mateix nucli es troben la parroquial de la Mare de Déu
de Ribera, consagrada el 1783, i les restes de l’antiga
església parroquial, sota la mateixa advocació, documentada des del segle XIV, tot i que sembla que era
una església romànica. La imatge actual de la Mare de
Déu de Ribera és la tercera documentada: la segona

Estació de tren de la Pobla de Segur.

Imatge aèria de la Pobla.

fou destruïda a la darrera guerra civil, i la primera, documentada el 1657, no se sap quan va ser substituïda
per la segona.
També hi ha la capella del Cor de Maria, a la residència de les monges d’aquest orde, la de la Sagrada
Família, al col·legi de les Germanes d’aquesta mateixa
invocació i la capella del Sant Crist, en el cementiri
municipal.
Teresa Bonillo Gómez

Interior de l’església.
Església Mare de Déu de Ribera.
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Espai Gastrocultural
INSECTES, L’ALIMENT DEL FUTUR?
Ja fa 3 anys, que cada estiu, em ﬁxo amb la manca
d’insectes, sobretot nocturns als nostres carrers i a l’enllumenat. I els pobres dragons, que no troben aliment.
Han desaparegut? La sequera? Bé, són senyals que
quelcom no va bé, de què, sense aquests insectes, tota la
cadena alimentària i de biodiversitat, està patint.
La suposada “avioneta” que ens para les pluges, el
canvi climàtic i la mala praxi humana, estan ajudant al
fet que cada cop, la biodiversitat, sigui més minsa.
Això, em porta a reﬂexionar sobre el futur de l’alimentació humana, on un planeta cada cop més sobre poblat,
necessita recursos, que en aquest cas, són limitats i cada
cop més, tot i el malbaratament alimentari del primer món.
Fa anys la Dra. Afton Halloran, entre d’altres, estan investigant la dieta amb insectes i impulsant el seu consum, com a model de sostenibilitat alimentària mundial. El seu alt rendiment, el seu baix cost en l’àmbit econòmic, de producció i de venda i les propietats nutritives, li brinden el nom de l’aliment del futur.
Hi ha moltes cultures, que ja integren des dels inicis, els insectes a la seva dieta, països del sud-est asiàtic, on
el consum de diversos insectes, varia segons el país.
https://greeinsect.ku.dk/phd-projects-edible-insects/afton-halloran/
Al continent americà des de Mèxic a la frontera amb Argentina i Xile: formigues, llagosts, entre d’altres, fan
les delícies de la gent.
A Austràlia, els aborígens mengen diversos cucs i tèrmits, jo mentre vaig viure allà, no vaig gosar a tastar-los.
Potser, hem de fer un pensament i començar el canvi cap a una producció més sostenible i adaptar les receptes catalanes als insectes.
Sergi de Meià

PARC RECREATIU
VILANOVA DE MEIÀ
Piscina
Pista poliesportiva
Bar
C/ Piscines, s/n - Vilanova de Meià - Tel. 973 41 51 99
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El passat i el present
FESTA MAJOR

L

es antigues festes majors, no
sé si eren millors de les que se
celebren avui, però sí que s’esperaven amb molta més alegria. Així
ho feien els joves, els més petits,
també els grans i per descomptat,
les mestresses de les cases es preparaven per matar el pollastre que
ja feia mesos que corria per l’era
i d’aquesta manera poder fer un
bon dinar de festa major.
El jovent esperava la festa amb
molta alegria i desitjaven fer una
bona festa major, també era tradició poder estrenar alguna peça de
roba i el qui podia, un vestit nou,
que gairebé podien ser tots.
Una anècdota sobre aquesta
estrena tan especial la va viure
el Robert Oliver, conegut com el
Blancanieves. El Robert va treballar diversos anys de mosso en
diferents cases del poble i un any
per la Festa Major volia estrenar
un vestit nou. Llavors va anar a la
botiga de cal Tatx i el Josep Guàrdia, conegut com el Pito el Tatx,
li va dir que si portava diners sí
que li donaria un vestit nou, però
que si no ell no ﬁava a la gent. Ell,
molt disgustat per aquesta feta, no
va poder tenir un vestit nou per
aquelles dates tan assenyalades.

Dècada dels anys 1950 ballant sardanes a la Plaça Major.

Va passar molt temps que no li va
dirigir paraula i en canvi, anys més
tard van tenir molt bona amistat.
Antigament, per Vilanova, sempre hi havia passat grans cobles i
orquestres de les millors de Catalunya. El jovent era el responsable
d’organitzar les dues festes majors del poble, entre altres festes
i esdeveniments.
Les dues se celebraven amb motiu de l’exaltació de la Santa Creu.
La primera era Santes Creus, dia

Sardanes de Festa Major a la plaça. Dècada dels anys 1960.

3 de maig, dia de la invenció de la
Santa Creu, que avui se celebra el
primer diumenge de maig i que és
la festa de Meià.
La segona era la Festa Major
de setembre, dia 14, també dia de
l’exaltació de la Santa Creu i la
Festa Major gran, que avui se celebra el segon dissabte de setembre.
Totes les festes les organitzaven
els quatre membres de la junta,
nomenats o escollits cada any pel
jovent del poble. La festa que duia
més feia era la de la Festa Major
gran. Dos mesos abans s’havia de
recórrer totes les cases comercials de Vilanova i d’Artesa de Segre, pels anuncis de la propaganda al llibret de la Festa Major. A
la portada gairebé sempre si solia
posar una imatge d’algun indret
del poble, a la segona pàgina, unes
paraules escrites per l’Alcalde, entre elles desitjant una bona festa
major a tots els vilanovins, estiuejants, familiars de fora i veïnat. La
Comissió de Festes també hi adreçava unes paraules, entre elles desitjant també una bona Festa Major a tothom. Al mig del llibre s’hi
posava el programa de les festes i
el Sr. Francesc Galtés i Petit, tenia
una pàgina que la dedicava a la poesia d’algun racó bonic del poble
de Vilanova. Després de la defunNúm. 16 - Tercer trimestre 2019
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Plaça Major, sardanes de Festa Major. Dècada dels anys 1980.

ció del Sr. Galtés, els historiadors
locals Ramon Bernaus i Ferran
Sánchez, comentaven en aquests
fulls, algun fet històric d’algun lloc
de la Coma de Meià.
Un cop s’havia imprès el llibret
de la Festa Major, primer es repartia a tots els comerços que eren
els qui pagaven i deixaven alguns
diners a la Comissió de Festes,
després es repartia per la resta de
les cases del poble i veïnat.
L’ajuntament donava una petita quantitat de diners que es re-

Llibret de la Festa Major del 1980
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collien mitjançant una quota que
portava per nom talla. Hi havia
tres tipus de talles: la mitja, era
pels que tenien entre 14 i 18 anys;
la sencera es cobrava a partir dels
18 anys; a tots els casats, joves ﬁns
a 40 anys o més, se’ls cobrava la
talla de casats. Últimament, també es cobrava una quota o talla, a
les noies joves.
Tres o quatre dies abans de la
festa, els quatre membres de la
Comissió de Festes, començaven
a col·locar els guarniments a la
Plaça Major. Primer collocaven el tablado, que
portava la seva feina,
tot amb taulons i cavallets de fusta que cedien els paletes del poble,
els baixos es recobrien
amb boixos, tots ben
arreglats i que s’anaven
a tallar a la Font de la
Figuera o algun altre indret. A continuació, es
penjaven les tiretes de
paper de color que anaven de balcó a balcó,
pel mig de la plaça i després anava la instal·lació
elèctrica. Tota la canalla
estaven molt il·lusionats
i no paraven de jugar per
la plaça, les persones de
més edat, assegudes en
els bancs, comentaven
les festes majors de quan

ells eren joves i es creava tot un caliu i ambient de gran festa.
Nois i noies del jovent preparaven la
tómbola a sota de cal
Gil amb les donacions
d’obsequis dels veïns
del poble, que eren
sortejats amb números
i que sempre tothom
tenia premi.
La vigília, al migdia,
les campanes de l’església començaven a
donar voltes repicant i
anunciant el començament de la Festa Major.
A la nit, es feia ball
de nit amb un conjunt,
cobla o orquestra que
es contractava pels
tres dies que durava la
festa. L’endemà, se sortia de l’ajuntament que era Plaça Major en una
lluïda processó cívica cap a l’església parroquial amb l’assistència de les digníssimes autoritats.
Es recorria els carrers de la vila
acompanyats per la cobla i algun
veí del poble que també tocava algun instrument, ﬁns a arribar a la
porta de l’església. Un cop allí, el
mossèn els donava la benvinguda
i a dins el temple, la cobla cantava algunes cançons espirituals
mentre es feia missa, com deien
algunes persones, missa cantada
o missa de Festa Major. En acabar l’oﬁci, el mossèn donava les
gràcies i desitjava una bona festa
a tothom.
Seguidament, es tornava en
processó ﬁns a arribar a la Plaça
Major per començar la sessió de
sardanes, on no faltava el torroner
amb torrons d’Agramunt, fent el
catxo sota els porxos de la plaça.
Vilanova de Meià sempre ha estat un poble on les sardanes sempre han agradat molt. En acabar
la ballada, no faltava fer el vermut
al Sindicat, mentre els músics i
la junta del jovent acompanyats
de les majorales, es preparaven
per passar els llevants de taula. A
l’hora de dinar es passava per totes les cases del poble i els músics
anaven tocant pels carrers, alguns
veïns inclús sortien de casa per
fer un ball al carrer i fer un brin-

Programa de la Festa Major del 1980.

dis amb cava amb els músics, majorals i majorales. La majoria de
veïns volien que entressin a casa
i llavors els convidaven, els homes
posaven voluntàriament els diners
a la plata del jovent i les dones a la
plateta de les majorales. Els diners
es donaven a l’església, però no
tots, ja que l’orquestra la pagava
el jovent i no el mossèn i així, es
recaptaven diners per pagar les
despeses de la festa major.
Després d’un bon dinar, molts
anaven a prendre un cafè o una
copa i un puro, i tot seguit, cap al
camp de futbol, on no podia faltar
el partit de festa major amb l’equip
local i el d’algun poble veí. Algun
any se solia jugar un partit entre
casats i solters, quasi sempre es
disputava un trofeu obsequiat per

alguna entitat bancària. L’últim
partit de futbol de festa major es
va jugar contra els veterans del
Barça, l’any 1994, amb una assistència notable de públic.
En ﬁnalitzar el futbol, a la Plaça
Major començava el ball de tarda
i quan l’orquestra tocaven força
pasdobles o valsos seguits, la gent
s’animava. Al cap d’una estona, la
junta avisava al director de l’orquestra perquè s’havia de fer el
ball de rams, on els homes i nois
havien de comprar un ram per la
seva balladora. També es feia el
ball de casats i el ram el compraven solters i casats, però un de la
parella havia d’estar casat, se solia ballar entre el pare i la ﬁlla o
la mare i el ﬁll, o alguna persona
coneguda.

En acabar el ball de tarda tothom anava cap a sopar i posar-se
a punt per a l’hora del concert de
festa major, on l’orquestra i el cantant o vocalista ens emocionaven
quan tocaven la música catalana,
sobretot la de la dècada dels 80,
aquelles cançons de casa nostra i
que van estar tants anys prohibides i que moltes persones de més
edat recordaven amb molta nostàlgia, a algunes els queien les llàgrimes d’emoció.
Quan s’acabava el concert es
feia un petit descans per donar pas
després al ball de nit o sarau, on se
solia fer el ball del pensament i les
noies casades o solteres compraven un ram que li regalaven al seu
ballador. També es feia el vals del
fanalet que alguns es cremaven
abans d’acabar el ball, en aquest
s’apagaven els llums de la plaça
i es tornaven a encendre quan no
quedava cap fanalet encès.
Tot seguit, venia la mitja hora
que els músics aproﬁtaven per fer
un descans i agafar forces, els balladors en què els homes invitaven
a la seva parella o balladora a un
refresc i després quan es tornava
a començar, ja es continuava ﬁns a
altes hores de la matinada i ﬁns a
acabar el ball de nit.
Durant les sessions de ball els
més joves passaven a vendre tires
de la rifa de la toia, que es rifava
l’últim dia i que solia ser una cistella, coberteria, cafetera, etc.
El segon dia de festa major, antigament, començava amb un solemne oﬁci recordant els difunts
de la parròquia, després sessió de
sardanes on no podia faltar la rifa
o la sort del catxo per donar ambient a la Plaça Major. Els més petits
també tenien la seva festa i l’últim
dia a la tarda, es feien cucanyes o
jocs infantils, trencar l’olla que estava plena d’aigua amb caramels i
algun dineret dins, estirar la corda, la xocolata, els globus que s’alçaven per damunt de les teulades
i també un pal de pollancre pelat i
ben ensabonat amb sabó de casa i
plantat, on s’havia d’enﬁlar-se per
recollir un pollastre que estava lligat al cap del pal i que molt pocs
hi podien pujar, per no dir ningú i
entre algunes coses més per divertir als més petits.
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Imatge d’una de les moltes cobles que anaven per les festes majors dels pobles.
Durant els anys 1970 i 1980, a Vilanova de Meià, varen actuar diverses vegades.

Després venia el ball de tarda on
abans d’acabar-lo es feia el sorteig
de la toia i tothom amb les tires a
les mans per comprovar si tenien
el número premiat. A la nit, ball de
nit o sarau.
L’endemà, dia de Sant Gos, el
jovent se n’anava a Meià i després
a dinar a Paús. Ara fa alguns anys

Vers escrit per Francesc Galtés
Petit i publicat al llibret de Festa Major de l’any 1962.

que el jovent i algun casat van a fer
un dinar a la Font de la Figuera.
Alguns dels actes que comento,
avui ja no se celebren i el jovent
d’avui no l’han vist celebrar mai,
però crec que és bo recordar-ho

com a història del nostre poble,
molts encara se’n recorden i potser, encara me’n deixo algun.
Text i fotos: Francesc
Cardona Fonoll

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

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

Lluís Cases Vidal
696 145 650
servienergi@gmail.com
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Els lectors escriuen
CARTES DES D’ALEMANYA
Visita al camp de concentració d’Auschwitz-Birkenau.

U

na de les experiències més colpidores i tristes que
he viscut. L’any passat a ﬁnals d’octubre vaig decidir anar a visitar Crackòvia, una ciutat de Polònia, i una
parada obligatòria era visitar el camp de concentració.
Vaig fer un viatge d’una hora i mitja amb autobús en
una carretera plena de corbes. El dia era ideal per la
visita perquè estava ennuvolat i gris. Quan vaig arribar
hi havia un munt d’autocars amb molta gent de diferents nacionalitats. Abans d’entrar s’havia de passar
un control de seguretat com els que passem a l’aeroport. Mesures de seguretat molt elevades i estrictes.
Ens vam posar en un grup de 30/40 persones amb
un guia espanyol prèviament reservat. Si mai decidiu
anar a visitar-ho, sempre agafeu un guia perquè us ho
expliqui i us ﬁqueu en situació. Portàvem uns auriculars que ens van donar a tots abans de la ruta per tal de
facilitar la feina del guia i així no haver de cridar. Quan
ja entres dins del camp només escoltes silenci i volen
que parlis amb veu baixa.
Entrem per la porta on posa “Arbeit macht Frei”
(treballar et fa lliure), fent creure als presoners que

1

3

2

anaven a treballar en un lloc digne i que serien feliços. Després vam anar visitant els diferents ediﬁcis on
tenen totes les exposicions. Evidentment no et deixaven tocar res i en alguns ediﬁcis no et deixaven entrar.
(Fig. 1)
En el següent ediﬁci que vam visitar vam poder veure totes les maletes de tots els presoners amb els seus
noms que gravaven a les maletes i amb la seva data
d’entrada i sortida. Al mateix ediﬁci, en unes vitrines,
també hi havia tot de roba de nens petits, un moment
que em va impactar molt... (Fig. 2 i 3)
En un altre ediﬁci que vam veure hi havia tot d’ulleres i pròtesis dels presoners que hi havia al camp. Els
nazis els van prendre tot el que tenien per després poder vendre-ho i guanyar diners. Impacta molt veure tot
això mentre vas escoltant les històries que et va explicant el guia. (Fig. 4 i 5)
Llavors vam caminar una mica per arribar a un altre
ediﬁci on tenien diferents sales. Allà vaig poder veure
on i com “dormien”, ho poso entre cometes perquè les
condicions eren molt dolentes. Dins el mateix ediﬁci
ens van ensenyar la sala on els nazis feien els judicis i
decidien qui mataven i com. (Fig. 6, 7, 8 i 9)
Mentre caminàvem per fora els ediﬁcis vam veure

4

5
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6

7

8

9

10

11

12

13

uns ferros que semblaven una porteria. Allà el guia es
va parar i ens va explicar el que realment era allò. No
era cap porteria sinó on penjaven els presoners que
s’intentaven escapar del camp. Ho feien fora perquè
així tots els presoners que intentessin escapar veiessin
com acabarien. (Fig. 10)
Ja cap al ﬁnal de la visita del camp vam arribar als
llocs més cruels, des del meu punt de vista, els forns
crematoris i les dutxes de gas. Els hi deien que anaven
a dutxar-se però ja no sortien de dins amb vida. No era
aigua ni sabó, era gas mortal.
Dels forns crematoris crec que no fa falta que expliqui res, les imatges parlen per si soles. Quan en-

tres allà dins, et quedes en
blanc... (Fig. 11, 12, 13 i 14)
Una experiència que recomano a tothom que pugui
visitar-ho. Hi ha moments
molt tristos i durs, però
crec que tothom hauria de
conèixer i veure amb els
seus propis ulls la infàmia
que van provocar els nazis.
Text i fotos: Jordi
Bertran Bonillo

MORTS I FERITS ACCIDENTALS PASSADA LA GUERRA

E

l dia 1 d’abril del 1939, el colpista i dictador Franco va donar per acabada la Guerra Civil Espanyola deixant milers de soldats
morts per les trinxeres i serres
de diferents indrets. Molts foren
enterrats en fosses comunes que
encara avui no hem honrat com
cal. Espanya és el segon país del
món on hi ha més soldats morts i
desapareguts que encara no s’han
pogut localitzar. Milers de bombes i material bèl·lic també varen
quedar escampats per a totes les
trinxeres, llocs a on hi varen haver
forts combats. En acabar la guerra, la fam i la misèria anava crei52
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Bombes exposades a l’Ajuntament de Vilanova de Meià amb motiu del 80è aniversari del
Front del Montsec. Octubre 2018.

14

Aquí es pot veure un projectil d’arti- Francesc Cardona Fonoll mostrant unes bombes de la Han passat més de 80 anys i avui pels
lleria del 7 i mig, un morter del 81, una Guerra Civil espanyola.
serrats, encara es troba artilleria amagranada ovalada, una granada de la pigada sota la brossa que ha crescut amb
nya i una bomba de laﬁts.
els anys.

xent cada dia més i s’apoderava
de la població, algunes persones
es jugaven la vida buscant material de guerra com bombes, projectils, obusos, bales, piquetes, ﬁlades i tota classe d’armament que
venien als ferrers del poble com
a ferralla, per tal de poder recaptar alguns diners per comprar un
tros de pa. Aquestes bombes les
havien de descarregar, treien una
cinta d’aram que portaven a tot
vol, ja que l’aram el pagaven molt
més bé que el ferro o l’acer. La tasca requeria una especial atenció i
no deixava de ser força perillosa,
ja que consistia a picar l’artefacte amb una escarpa i un martell i
s’havia d’evitar que explotés, després es portava a vendre als ferrers o serrallers. Algunes persones
que es dedicaven a aquest perillós
treball varen perdre la vida i d’altres varen quedar molt mal ferits,
perdent algun braç o alguna cama.
A la comarca de Vilanova de Meià,
desgraciadament són diverses
les persones que es dedicaven a
aquesta tasca, enumerem-les:
El 23 de maig de 1938 a Vilanova
de Meià, Miquel Tressens Rocaspana (el vell Quelet), de setanta-tres
anys, li va esclatar una bomba que
manejava a les Vilamores.
El 23 de febrer del 1939 a Meià,

Enric París Farrando de 16 anys
de cal Barrena, per tal de treure
la pólvora, picava un obús de 10,3
mm amb una pedra, però tenia
sota de base un altre projectil amb
el pistó sense desactivar ﬁns que
va explotar, el destrossà i esquitxà de metralla el cos del seu company Pere Salud, que en va dur ﬁns
a la seva mort.
El 19 de març de 1939 a Lluçars,
Josep Giribet Cirera, de nou anys
de cal Viudo, a l’era del Farreró, li
va esclatar una bomba.
El 18 de setembre de 1941 a
l’Hostal Roig, Joan Vila Colomés
de set anys, de ca la Matilde, enterrat a Mata-solana, va morir al
coniller de la casa per la metralla
d’una bomba quan l’estava descarregant de la sàrria de la somera,
quan el seu oncle Àngel Colomés
Tous, de ca l’Àngel del Rei de Vilanova de Meià, era el masover de
l’Hostal Roig.
El 20 de novembre de 1943 a
Boada, Antonio Vidal Castells, de
vint-i-vuit anys, hereu de cal Cisteller d’Argentera, portava a l’esquena una saca amb un obús.
El 12 de juliol de 1947 a Vilanova, Isidre Terré Berio ‘’ Sidro de
cal Jacop’’ de quaranta-set anys
d’oﬁci ferroveller, quan desactivava al migdia l’espoleta d’un

projectil col·locat entre les cames
amb martell i escarpa per separar
l’aram, l’alumini i el ferro al pas
de Nerill, al capdamunt de Paús.
El cas és que van haver de matar
el gos perquè no deixava acostar
ningú al cos destrossat. La vila va
experimentar un enorme calfred
quan van buidar l’arsenal de casa
seva al cèntric carrer de Ponent.
D’altres persones del municipi
varen perdre un braç, una mà, algun ull i ferides per les quals van
dur metralla al cos ﬁns a la seva
mort, com el Jaume Portí de cal
Xaman, que li va explotar una
bomba de les Laﬁts o bomba de la
cinta, prop de la Roca Alta, al dipòsit del Durruti, fet el 1938 per la
26a Divisió i va córrer ple de metralla i banyat de sang, pel camí de
la Roca Alta, per la Serreta cap a
Vilanova cap al metge on va arribar, podríem dir, que inconscient.
En menys d’una hora, es va poder
salvar d’aquesta feta que se’n va
parlar durant molt de temps.
Avui després de 80 anys encara
es troba material bèl·lic però en
mal estat i molt rovellat.
Bibliograﬁa: La Guerra Civil al
Montsec. Ferran Sánchez Agustí
Text i fotos: F. Cardona Fonoll
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L’Ajuntament informa
RESUM ACORDS DELS ÚLTIMS TRES
MESOS
Del resultat de les eleccions municipals:
- 1r tinent d’alcalde: Sr. Jacinto Sala Batalla.
- 2n tinent d’alcalde: Sr. Ramon Vila Rica.
- Regidoria d’ Hisenda i Dipositaria: Sr. Ramon
Vila Rica.
- Regidoria de Joventut i Cultura: Sra. Núria Jaime Marcó.
- Regidoria de Festes i Esports: Sr. David Berral
Torruella.
- Regidoria d’Urbanisme i Obres: Sr. Ramon Vila
Rica.
- Regidoria de Comerç i Turisme: Sr. David Berral Torruella.
- Regidoria de Sanitat i Benestar social: Sr. Jacinto Sala Batalla.
- Regidoria d’Agricultura, Ramaderia i Medi
Ambient: Sr. Jacinto Sala Batalla.
- Regidoria d’Ensenyament: Sra. Núria Jaime
Marcó.
- Regidoria de Governació: Sr. Xavier Terré Boliart.
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Els plens de l’ajuntament tindran lloc l’últim dimecres de cada mes a les 08:00 hores.
Mes de juliol
Llicències d’obres: Instal·lació de sistema
energètic fotovoltaic d’autoconsum a una explotació.
Consolidació d’ediﬁci de magatzem agrícola.
Aprovació del compte general exercici 2018.
Aprovar posar placa memòria històrica al cementiri municipal.
Aprovar modiﬁcació de crèdit 2/2019.
Aprovar servei monitoratge pel curs escolar
2019/2020.
Aprovar modiﬁcar ordenança wiﬁ. *
Aprovar assumir la gestió de la piscina municipal.
Aprovar posar nou comptador d’aigua a Gàrzola.
Aprovar posar nova illeta de contenidors d’escombraries a Santa Maria de Meià.
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“Article 5. Quantia
1. Servei municipal Internet:
0 Quota anual: 30 €/abonat”

Aprovar fer tràmits per comprar una nova màquina d’escombrar carrers.
Aprovar concedir subvencions a entitats.
Aprovar la forma d’exercir la funció interventora
de l’ajuntament i de l’annex dels requisits bàsics
a comprovar.

Anuncieu-vos-hi!
Interessats envieu les vostres dades a
lopasnou@gmail.com
i contactarem el més aviat
possible amb vosaltres
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La nostra gent
ENTREVISTA A DOLORS ABAD
Dona de pocs horaris i acostumada a anar a la seva, resulta complicat quedar amb ella, però per sort
la veig venir decidida amb el ràpid
caminar que la caracteritza, ve del
costat del monestir i li dic:
Fem ara l’entrevista?
Què sortiré a la tele? —em diu.
P: No dona no, és pel pas nou.
R: Bé si vols sí, però jo encara
m’he de fer el dinar.
Ja tens temps li dic, vaig a buscar
la màquina i ens hi posem. M’arribo
a casa a correcuita i comencem.
P: Doncs va som-hi. Digues el
teu nom?
R: Mira em dic Dolores Abad
Perrín.
Potser a més d’un aquest nom li
resultarà desconegut però de ben
segur esteu a punt de llegir l’entrevista d’una de les dones més carismàtica, coneguda i estimada de
tota la nostra comarca: la Lolita de
Santa Maria.
P: On vas néixer?
R: Vaig néixer a Sevilla.
P: Sevilla? Ho dius de veritat?
R: Si i tant, l’any 1927, al barri de
Triana al número 48 o 46 no me’n
recordo.
P: Trianera? Un dels barris
més peculiars i folklòrics de Sevilla, on el cant, el ball i el ﬂamenc estan a l’ordre del dia. Ara
començo a entendre moltes coses de la teva vitalitat, ganes de
riure i de ballar.
R: Sí, el destí dels meus pares em
va portar a néixer a Sevilla d’on era
la família del meu pare. Jo vaig ser
la segona de tres germans, però la
meva germana gran va morir molt
petita per una badada dels metges,
ara segur que s’hauria salvat, i el
meu germà ja va néixer a Barcelona a la porteria de la meva padrina,
al carrer Laurià 41.

P: La teva mare era sevillana?
R: No, la meva mare era de Santa Maria i se’n va anar una temporada a viure amb els seus sogres, i
del meu pare ser poques coses. Els
seus pares eren de Sevilla i després
se’n van anar a San Sebastià, a les
Bascongades, però ella també havia nascut a Barcelona, per tant,
penso que era una família que es
movia molt amunt i avall.
P: Escolta, i d’on ve el teu
cognom matern?
R: Mira el meu padrí per part de
mare era d’origen francès però la
seva dona era de Santa Maria, ella
es deia Bàrbara Baulies Torrent i la
seva mare venia de Cal Ramonet.
De cal Ramonet en varen sortir
tres noies una a Mollerussa, l’altra
a casa nostra i l’altra no la ser.
P: Quan vas arribar a Barcelona?
R: Jo no ser si vaig venir caminant (riu). Bé vull dir, no ser si
sabia caminar encara perquè era
molt petita quan vaig arribar a Barcelona. En aquells moments el meu
pare marxava a treballar a fora i
la meva mare i jo ens estàvem a la
porteria de la meva padrina.
P: I la teva mare de què treballava?
R: Mira la meva mare des de
ben petita que anava a l’escola del
Sagrat Cor de Barcelona i era molt
bona estudiant. Ho era tant que les
monges li deien a la seva mare que
ella tenia bon cap per estudiar, però
clar ells no tenien massa diners i no
podien gaire. Llavors van dir: -farem
tot el que podrem- i la varen fer estudiar per mestra. Quan va acabar la
carrera de mestra va demanar plaça
a la província de Barcelona, va estar
a Sant Vicens de Llavaneres, a Sant
Sadurní d’Anoia i un poble de més
enllà. Entretant el meu germà i jo
ens vam quedar amb la padrina, li
dèiem la ¨mama de lluny¨.
P: Això va ser abans o després
de la guerra?

Dolors Abad (la Lolita).

R: Això no ho sé, no ho he contat.
P: I on estaves quan hi havia
la guerra?
R: Mira primer érem a Barcelona.
P: Què recordes d’aleshores?
R: Quan va començar la guerra tenia 9 anys i als 10 vaig fer la
comunió. Llavors la meva padrina
que es feia gran no podia continuar
amb la porteria jo des dels 8 anys
que l’ajuda, li escombrava i li feia
els dorats.
P: Els dorats, què vols dir?
R: (Riu) - Doncs que amb un drap
i un líquid especial feia ven lluents
els panys daurats de les portes. La
padrina va deixar la porteria i va demanar la província de Lleida i vam
tornar a Santa Maria. I en tornar va
estar uns sis mesos sense plaça, uns
mesos les vam passar canutes, sort
hem vam tenir que vam pujar alguns
recursos de Barcelona.
P: Retornem a la guerra. Recordes alguna cosa de la guerra
a Barcelona?
R: Jo vaig viure el començament
de la guerra i part d’aquesta. Només
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P: I la segona evacuació?
R: Va ser a l’era del Pujol aquí a
Santa Maria, allí fèiem foc a l’era i
fèiem una olla de fesols i tots menjàvem de qualsevol manera però
menjàvem.
P: Qui més hi havia a l’era?
R: Hi havia la Navidad, la Raquel
que era la quina li havia fet de mare
i era la mestressa del que ara és cal
Lechero. Ella no tenia ﬁlls, es va
casar amb un home que era barber
i que tenia una ﬁlla, la Navidad que
va criar ella molt bé però que després es va fer gran i es va dedicar a
la vida, era de la vida.
Dolors Abad a la seva joventut a la Plaça Jalpí de Santa Maria de Meià.
Fila de darrere, d’esquerra a dreta: (?), Teresina de Cal Manel, Ramona de Cal Pastisser i
Palmira Serra. Fila de davant, d’esquerra a dreta: Dolors Abad, Maria Antònia de Cal Pere,
(?), (?), Carme Pujol i Antonieta de Cal Castellà.
Asseguda al terra: Consol de Cal Pere.

en començar la guerra va ser un
patir. Recordo que quan sonaven
les sirenes corríem a amagar-nos
als refugis de sota de les cases, volia dir que els avions venien a bombardejar, calia baixar molt avall
perquè era molt segur. De menjar,
menjàvem blat de moro, farinetes.
L’altra part de la guerra la vam passar a Santa Maria.

va continuar, va durar tres anys.
Ens van evacuar i ens van portar a
Anya; ens van evacuar dues vegades: la primera a Anya i la segona
a l’era del Pujol. Quan vam arribar
a Anya ens van portar a l’església i
als de Santa Maria ens van fer estirar a terra, hi havia la Dama que estava delicada, la Magina, nosaltres,
la padrina, la Maria del Miqueló,...

P: Us va amagar mai als refugis o al metro?
R: No al metro, ens posàvem als
soterranis de les cases.

P: I la teva mare?
R: No ella no hi era, jo no ser on
s’estava.

P: Com va ser la guerra a Santa Maria?
R: Bé, la guerra a Santa Maria

P: I d’Anya que vau fer?
R: Llavors quan els va semblar
ens van deixar tornar a pujar cap a
Santa Maria.

P: Recordes els soldats voltant per Santa Maria?
R: No massa, recordo una mica
veure’ls a sota Sant Sebastià. N’hi
havia molts de morts, jo no els vaig
veure però el meu germà que baixava de Montsec de plantar trumfos sí que els va veure i passava
pel seu costat. Al poble s’estaven
on podien es van fer dueños de Cal
Fèlix i Cal Pelegrí ho vam fer servir
de dispensari per si faltava alguna
cosa als soldats.
P: Un cop acabada la guerra
de mica en mica vau tornar a la
normalitat oi? Escolta i essent
la teva mare mestra on anaves
a l’escola?
R: Jo amb ella no hi vaig anar
gaire, no em volia perquè estava
molt distreta. (Senyala el cap i diu)
Això no em donava gaire.

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)

56

•

LO PAS NOU

dar-me a viure aquí a Santa Maria,
vaig pujar i no me’n vaig moure
més.

P: Quan vas ser més gran i vas
començar a treballar com ho vas
fer?
R: Mira primer ens estàvem a
casa amb la padrina i el meu germà
i llavors em va donar per marxar
cap a Barcelona.

P: I com va anar?
R: Ui!, em vaig enyorar molt,
trobava a faltar molt Barcelona, de
Barcelona m’agradava tot. Estava
acostumada a sortir, veure gent,
l’ambient, ... Jo per Barcelona em
movia per tot arreu, i tot ho trobava, era molt decidida, l’únic que
em costava eren els números però
m’era igual preguntava als guàrdies
i anava per tot arreu. La meva mare
igual, ella sabia anar molt pels llocs
i s’orientava molt bé.
A Santa Maria vaig trobar-me
molt sola al principi, sort en vaig
tenir de la ràdio que em feia companyia.

P: Sola?
R: Sí, vaig marxar sola. Vaig anar
a casa dels tiets on només vaig estar tres dies, jo portava al cap anar
a treballar a l’hospital de Sant Pau.
Vaig anar a preguntar si em volien
acceptar i em van dir que sí.
P: Quina feina feies?
R: Vaig començar d’ajudant de
cuina, però després feia una mica
de tot, anàvem a les sales dels malalts, els canviàvem els llits, els donàvem el menjar ...
P: T’agradava aquella feina?
R: Ah mira per força, no hi havia
res més.
P: On vivies mentre feies
aquella feina?
R: Estava interna a Sant Pau,
menjàvem i dormíem allà. Estàvem
en una habitació gran amb sis llits i
una per l’altra ens despertàvem i havíem d’acudir a la feina i coses així.
P: T’agradava viure a Barcelona?
R: Això sí, estava molt contenta.
P: Què feies quan tenies festa? On anaves?
R: Fèiem festa els dimecres o els
dijous i anava per tot arreu a fer
una volta.
P: Què anaves a ballar?
R: Ballar? Ballar no.
P: I al cine?
R: Al cine sí, m’agradava molt.
Eren uns cines barats que valien 5
o 6 cèntims.
P: Quina pel·lícula d’aquella
època recordes que t’agradés?
R: Llavors miràvem Nobleza
baturra, si un dia trobes el disc,
voldria que l’haguéssiu vist. També
em va agradar molt El derecho de
nacer i Lo que el viento se llevó, era
molt maca.

Dolors Abad a la festa de Tots Sants.

P: Sempre vas treballar a Sant
Pau?
R: No, també vaig treballar a la
Vall d’Hebron, però allà ja no estava
interna tenia una habitació llogada
i no tenia dret de cuina i per això
anava sempre a menjar fora de casa,
per això encara m’agrada sortir i
anar a dinar als bars i restaurants,
m’hi vaig acostumar. Jo estava una
mica enxufada per la jefa, m’estimava molt i em cuidava.
Entretant la meva mare feia de
mestra a la província de Lleida, va
donar classes a Artesa de Segre,
Tòrrec, Rialb, vora Ponts d’on venia
peu cap a Santa Maria, a Senterada
a la Vall Fosca on havia de pujar per
un camí de cabres, ... i l’últim lloc on
va fer de mestra va ser Perauba.
P: A Perauba? Hi havia nens?
R: Si encara hi havia dues famílies: el Bipo i el Casavell, que només amb les dues cases en feien 8 o
9 de nens. I ella venia caminant cap
a Santa Maria amb una senalleta els
caps de setmana.
P: I tu quan vas pujar de Barcelona?
R: Mira jo vaig pujar per cuidar
la meva mare que s’havia posat
malalta. Ella va morir l’any 1980 a
82 anys. I llavors em van arreglar
per cobrar una pensió i vaig que-

P: La ràdio? I les revistes?
R: La ràdio molt, les revistes
després m’han agradat molt.
P: Quins programes de ràdio
t’agradaven?
R: Mira vaig passar molta enyorança, vaig acabar ben malalta,
malalta, i la radio em feia companyia i escoltava el programa de la
Matilde Ametller que donaven cançons i tot el dia estava amb allò, estava distreta i em va treure la pena
de sobre, em va anar passant i mira
aquí estic.
P: Ja no vas tornar a treballar
més?
R: Em vaig esperar a cobrar una
mica de pensió, en pujar no em van
arreglar res. Però al cap de tres
anys em van arreglar la pensió.
Vaig fer dues suplències, l’última
de nou mesos i llavors va ser quan
va arribar la pensió i vaig deixar de
treballar. Menjaré pa amb oli, però
me n’aniré a casa, estava tipa, havia
vetllat malalts, havia buscat feina
per tot arreu. Ja no aguantava més,
ja era gran i volia estar tranquil·la.
Com que ja era més gran no em volien d’interna.
P: Va i ara per acabar la part
més important de l’entrevista.
D’amors què?
R: Amors? Res.
P: No et vas voler casar mai?
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R: Jo de casori no en faré, de
reformes tampoc. Què he de fer?
Doncs anar ...?
P: On vols anar? Tu no pots
anar enlloc, que no ho veus que
ets irrompible, que no et trenques.
R: Bé no sé, això diuen.
P: Què diuen?
R: Diuen que no em moriré mai.
P: Això diuen?
R: Sí.

Homenatge i 90è aniversari de la Lolita organitzat per l’Associació de Dones de La Coma de
Meià. Agost 2017.

R: No.
P: No vas tenir mai un nòvio?
R: Dos amb 24 hores.
P: Què dius ara!
R: Encara no van ser 24 hores.
P: D’on eren?
R: Un era de Zamora i l’altre
era paleta. No va ser res, no. I ho
vaig deixar estar amb cinc minuts.
I fora. Jo amb el meu pare vaig tenir una infància molt dolenta, jo ho
vaig viure i ho vaig veure.
P: El teu pare no es va portar
massa bé, oi?
R: No, el meu germà no se’n va
adonar però jo sí, jo veia les coses.
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I llavors això em va marcar una
mica.
P: Vols dir el fet de no voler
tenir parella?
R: Clar, jo ho vaig viure bastant,
era més oberta i desperta que el
meu germà i ho veia tot.
P: I llavors vas dir: - jo això no
ho vull?
R: I tant, després el meu pare va
marxar a França i quan es va posar
malalt d’un càncer se’n va anar a
viure amb la seva germana a Sant
Sebastià.
P: Escolta, i ara quins projectes tens? Què penses fer a partir
d’ara?

P: Qui ho diu?
R: Ho diu l’alcalde, diu que no
em moriré mai. D’això ja en parlarem... La passaré com pugui, la
passaré bé.
P: I així acabem, ha sortit
molt bé, moltes gràcies Lolita.
R: Però sortiré a la tele?
No, sortiràs a la revista Lo Pas
Nou.
Una dona peculiar, sincera i honesta com poques. De pas decidit
que es passeja per la plaça amb el
seu bastó als dits i caminant lleugera, desperta les mirades de tothom
des del pedrís i ens remet a un sol
pensament: jo de gran vull estar
com ella.
Text: Rosa Roca.
Fotograﬁes: Dolors Abad, Pere
Cairó, Mar Eroles i Associació
de Dones La Coma de Meià.

Centre d’Interpretació del Montsec de Meià
QUÈ HI HAVIA 66 MILIONS D’ANYS ENRERE A LA PROVÍNCIA DE LLEIDA?

L’

impacte d’un bòlid extraterrestre sobre el nostre planeta,
als voltants de fa uns 66 milions
d’anys, tingué una terrible repercussió per la vida al nostre planeta. Commocionà el globus trasbalsant la major part dels biotops i
ecosistemes. La destrucció abastà
ﬁns a un 70% de les espècies vives
en aquells moments. Els animals i
plantes que van superar les primeres conseqüències de la col.lisió, es
van trobar amb un món desfet dels
que molts no hi sobreviurien. Entre
les seves víctimes hem d’anotar els
famosos dinosaures. La Terra restà
durant cents d’anys gairebé despoblada. No obstant això, a poc a poc,
la vida es reféu i dels supervivents
sorgiren nous grups d’éssers que
en el curs dels milions d’anys s’estengueren per tot el planeta.

La província de Lleida poc
abans de l’impacte
Les contrades ilerdenques eren en
gran part sota les aigües d’un mar
càlid, amb forma de golf i amb temperatures tropicals en les costes.
Aquestes costes es dibuixaven des
de les terres d’Isona, amb la muntanya de Sant Corneli al fons, ﬁns ben
a prop de Balaguer. En aquells dies,
també Isona era sota el mar, però
pocs quilòmetres més a l’est emergien unes platges tropicals amb una
petita badia on s’acumularen grans
quantitats de vegetals que donaren lloc als lignits de la zona, en un
temps explotables per l’home.
Boscos de pseudo-palmeres (
Bennettitals i Cycadals), coníferes, falgueres i marjals així com
aiguamolls i pantans dissenyaven
l’entorn. Amb el temps, el mar es
retiraria gradualment cap a l’oest
deixant al descobert noves platges, on les sorres formen avui els
fonaments de la població d’Areny
de Noguera. Per les contrades
més surenques, prop de Fontllonga, Figuerola de Meià, la Masana,
Camarasa ﬁns a Artesa de Segre,
corrents ﬂuvials dipositaren grans
quantitats de sorres amb inﬂuències marines com a indrets costaners

Hadrosaure. Reconstrucció d’un hadrosaure, dinosaure herbívor que visqué per les contrades ilerdenques. Podien assolir una longitud d’uns 10 – 12 metres.

que eren. Entre les criatures més
notables, foren els dinosaures els
que visqueren en aquests paratges
calorosos, a més de tortugues i
cocodrils, sense oblidar altres organismes com per exemple, remots
i petitons mamífers, aus, etc...
Com eren els dinosaures de la
província de Lleida?
Fins al present, les despulles recollides de totes aquestes bestioles
ens parlen d’una certa diversitat
ben discreta. Això és déu al baix
nombre de descobriments que no
resulta del tot suﬁcient per poder
reconstruir el quadre total d’una
població que visqués en aquells
temps. Els fòssils trobats són fragmentaris, mai s’ha recuperat un esquelet sencer i de vegades, els mateixos ossos apareixen esmicolats.
Els cadàvers dels dinosaures eren
exposats durant temps a la intempèrie i arrossegats per avingudes
d’aigua, de rius o inundacions desvinculant els seus esquelets, enclotant-se un os aquí i destruint-se un
altre allà. Malgrat tot, les restes exhumades - amb dosis increïbles de
paciència pels paleontòlegs -, ens
dibuixen un quadre interessant de
la fauna dinosàurica de fa uns 68-66
milions d’anys enrere.
Com en tota piràmide ecològica,
n’hi havia de carnívors i herbívors.

Dels primers en tenim poquíssims
testimonis, però de ben segur no hi
faltaven. Un os del braç, de la pota i
dents i gairebé res més. Algunes de
les dites dents són de mida molt petita, ja que no ultrapassen 1 cm, la
qual cosa ens indica que eren predadors diminuts, de no més un metre de llargària des del morro a la
cua. Com correspon als dinosaures
carnívors, inclosos dins del grup
dels teròpodes, tenen una serreta
en un dels costats de la dent, punxant i corbada cap endins. La disposició d’aquesta serreta ens parla
de la seva pertinença a un grup del
qual també s’inclou el famós Velociraptor, destacat protagonista en
els ﬁlms d’en Spielberg.
Pel que fa als herbívors, els testimonis ens mostren dos tipus que
destaquen sobre altres despulles.
Per una banda els pertanyents als
sauròpodes, coneguts com a grans
quadrúpedes amb una llarga cua i
llarg coll rematat amb un cap ben
diminut. Tenien un cos elefantí
amb potes en forma de pilars acabades amb peus rodons. Tot plegat
podia abastar més de 15 metres.
D’aquests animals tenim restes òssies que podeu veure en l’instructiu
museu d’Isona i Conca Dellà (Hypselosaurus), trobats en jaciments
de la rodalia. Un bon exemple de
dinosaure sauròpode fou descoNúm. 16 - Tercer trimestre 2019
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Paleopaisatje 1. Intent de reconstrucció d’un paisatge de fa uns 70 milions
d’anys en les zones de Coll de Nargó, Isona, Basturs, Figuerola de Meià,
Fontllonga, Blancafort, etc.

Titan. Reconstrucció d’un paisatge de fa uns 70 milions d’anys
amb un titanosaure, dinosaure quadrúpede i herbívor.

bert a les terres d’Orcau no fa més
de 6 anys. El podeu veure a Isona i
es tracta de les vèrtebres d’un coll
enorme d’uns 5,5 metres de longitud
d’un titanosaure. Ben recentment, a
les terres de Suterranya, una enorme costella del coll d’uns 2 metres,
ens parla d’un animal extraordinàriament grandiós. També pels indrets
de Fontllonga recuperarem unes
vèrtebres de la cua i una dent. La
dent és ben petita,- 2 cm -, en forma
d’estaqueta que conserva encara en
la seva punta, una àrea de desgast,
produïda pel fregament amb la dent
oposada.
Pel que fa a aquests dinosaures,
se’ls atribueix també els ous de Basturs (Isona) i els de Coll de Nargó,
llocs compostos per una roca sorrenca vermella absolutament plena
de closques. Es considera com una
platja, que aquests grans dinosaures
escollien, durant generacions, per
a posar els ous. No són les úniques
niuades descobertes, ja que mostres
de closques s’han exhumat en Sallent, Fontllonga, Biscarri, etc. També es pensa que les petjades circulars de la Masana, a la carretera del
Doll, foren realitzades per les dites
bèsties, igual que les de Moncús.
Durant els darrers temps del Cretaci, període ﬁnal de l’era Secundària o Mesozoïca, els únics dinosaures sauròpodes coneguts a Europa
eren els Titanosàurides, on s’inclouen els de Lleida.
Respecte a un segon grup, tenim
els fòssils que ens assenyalen als
hadrosaures, cridaners per la seva
peculiar boca en forma de “bec
d’ànec”. Les descobertes d’Areny
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Niuada. Posta d’ous d’un dinosaure sauròpode (titanosaure) com les descobertes a Coll de Nargó.

de Noguera i les d’Isona, així com
les de Fontllonga, Millà i Blancafort apunten cap a uns dinosaures
d’aquestes característiques. Pararhabdodon isonensis (Museu
Conca Dellà, Isona) fou una espècie
petita i endèmica que es passejà per
les contrades isonenques.
Lògicament no eren aquests dos
tipus els únics que existien doncs
altres fòssils incomplets demostren
una fauna variada, encara que difícil
d’identiﬁcar.
Els darrers moments.
Poc temps abans de la gran catàstrofe - com en fa gairebé 66 milions
d’anys -, aquests dinosaures poblaven les terres ilerdenques. Tant és
així, que en un jaciment sorrenc de
Vallderiet, es donaren a conèixer
unes diminutes petjades fossilitzades, certament erosionades mig esborrades, que se situen molt a prop
del trànsit de les dues eres. Pocs
mils d’anys abans de la caiguda del
bòlid espacial. Dites petjades han
estat atribuïdes a petits sauròpodes, amb totes les reserves oportunes i representen l’únic testimoni
a tota Europa de la presència de
dinosaures en els últims temps del
Cretaci. Solament a l’oest dels Es-

tats Units tenen proves similars.
Un parell de metres, si més no,
per sobre de les petjades de Vallderiet, els sediments ens parlen
d’una fulminant volta de fulla: Els
dinosaures han desaparegut del planeta. Cap rastre, cap vestigi ni despulla apareix ja.
La recerca per la província no indica, de moment, cap esdeveniment
extraordinari: en les capes geològiques no existeixen testimonis de
l’hecatombe, sembla tot un procés
normal. Ni la més mínima mostra
d’argiles amb iridi, el famós element
relacionat amb la col.lisió del meteorit. No hi ha alteració sedimentària. Aparentment, tot és normal.
No obstant això, no és així. En
tot el globus, l’escenari de la vida
canviarà notablement. Dels supervivents, el grup dels mamífers s’estendrà arreu del món i d’ells, sorgirà
una nova estirp que en els darrers
100.000 anys es farà amb el domini
del planeta. Autodenominat Homo
sapiens sapiens, serà la criatura
predominant. Per a bé o per a mal?
Antoni Lacasa.
Conseller de l’IEI. Secció
de Geologia-Paleontologia IEI.
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Entreteniments
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Per Gaspar Burón
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QUI SÓN?

Imatge 1. Aquesta imatge correspon a la festa de Sant
Cristòfol dels anys 60. Es beneïa els cotxes al Portal
d’Ajós i després s’anava a la Font de la Figuera. Coneixeu
aquests joves? Foto cedida per Assumpció Novau.

Imatge 2. Coneixeu a les senyores que van al capdavant de la processó de Corpus Christi? Any 1963. Foto
cedida per Assumpció Novau.
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 1. Els futbolistes del F.C. Vilanova de Meià
de l’any 1947 són:
- ﬁla de darrere, d’esquerra a dreta: Joan Porta Farré, José M. Guerrero, Miquel Aran Camarasa, Àngel
Triginer, Pere Rossell i Antoni Torruella Viñals.
- ﬁla de davant, d’esquerra a dreta: Modest Armengol Bàgils, Joan Triginer March, Joan Segon Martí,
Josep Martí Segon i Antoni Capdevila.

Imatge 2. El grup de llevants de la Festa
Major de l’any 1978, d’esquerra a dreta: Antonieta Martí (cal Caubet), Josep Torruella
(cal Tòrrec), Jaume Codina (cal Torro),
Rosa Triginer (cal Joaquim), Paco Cardona
(ca l’Hostaler), Cristina Bertran (cal Serrallers), Montse (de cal Peretet vell – Igualada) i Josep Roqué (cal Cosses).
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L’Almanac del Montsec de Meià
COSTUMARI DE TARDOR 2019
NOVEMBRE: Mes de 30 dies, onzè de l’any segons
el nostre calendari (Gregorià) i novè del primitiu calendari romà anomenat November. Som en plena tardor, els dies s’escurcen i comença a refrescar el temps,
tot i el canvi climàtic.
El dia 1 el sol surt a les 07 h 23 m i es pon a les 17 h
47 m.
El dia 30 el sol surt a les 07 h 57 m i es pon a les 17
h 23 m.
El dia 22 el sol entra a la constel·lació de SAGITARI.
El dia 11 de novembre es produeix el trànsit del planeta Mercuri sobre el disc solar i serà visible a les nostres latituds.
Les fases de la lluna i el temps, segons el Calendari dels Pagesos:
Quart creixent el dia 4 a les 11 h 23 m. Temps fresc.
Lluna plena el dia 12 a les 14 h 34 m. Pugen les temperatures.
Quart minvant el dia 19 a les 22 h 11 m. Boires i pluges.
Lluna nova el dia 26 a les 16 h 04 m. Bon temps.
DATES ASSENYALADES I COSTUMARI:
Aquest mes marca el trànsit de la tardor cap a l’hivern. A mitjans de mes, el temps sol abonançar després de les primeres fredorades, i es produeix l’anomenat estiuet de Sant Martí. A la muntanya, però
també a les planes de l’Urgell, comença l’època de les
boires (la broma plana a la coma de Meià). En algunes
contrades creuen que la boira és obra d’uns dominis
negres com el sutge i força més peluts que els altres
que salten i ballen i escampen la boira per no ser vistos
i, en mig de la seva espessor, es lliuren a fer malifetes.
Quan la broma plana és molt espessa i humida, a les
nostres contrades se’n diu broma ploranera o pixanera. El refranyer del Costumari de Joan Amades és molt
ric aquest mes:
Pluges de novembre,
omplen els barrals
i curen tots els mals

Tots-Sants porta les vetlles
i Sant Josep se les emporta.
Dia 2: Dia dels difunts. Hi havia moltes semblances
entre els ritus funeraris i els de la sembra en els pobles
antics. Creien que en la resurrecció de l’ànima hi havia
una certa analogia entre l’enterrament dels difunts i la
seva resurrecció de sota terra al cap d’un temps, igual
que les llavors sembrades ara i ressorgides després
pletòriques d’espigues i de gra. D’algunes divinitats de
la mitologia antiga es creia que els seus cossos foren
esquarterats i escampats per diversos indrets amb el
propòsit de fecundar el terreny. La commemoració de
la festa dels difunts en l’època de la sembra respon a
creences i ritus de caràcter màgic que establia una relació entre els difunts i la llavor. Aquesta festa és molt
antiga i universal, ja la celebraven els egipcis i d’ells va
passar als altres pobles mediterranis.
Dia 10: Fira de la Perdiu a Vilanova de Meià (*)
Dia 22: Santa Cecília. A Fabregada es conserven
les ruïnes de l’ermita romànica del segle XI, dedicada
a aquesta santa. És la patrona de la música. També és
invocada contra els mals donats i els embruixaments i
contra tota mena de malures donades pel diable i per
les bruixes. Acudien a la seva imatge els neuròtics i
aquells que es dedicaven a treure els diables del cos.
Tot i el grau tan elevat de reconeixement que avui té
l’exercici de la música, antigament aquest oﬁci havia
estat molt mal vist i poc considerat per la població,
potser perquè el practicaven els joglars. Una cosa semblant també passava amb els comediants.
Quan Santa Cecília vegis arribar,
planta el favar.
LA FIRA DE LA PERDIU

Pel novembre,
qui no ha sembrat,
que sembri.

Quan la lluna està en rodó
caça la fegina, la guineu i el teixó.
Dia 1: Festa de Tots Sants. El costum de visitar
els difunts als fossars és d’origen romà i per això és
comú a totes les cultures inﬂuïdes per l’antiga Roma.
El cristianisme el van adoptar, però aquestes visites no
es feien en aquestes dates sinó en les èpoques de les
collites. Els cristians van tractar de traslladar aquestes
visites a les festes dels sants patrons o festes majors
derivades o continuadores de les collites. Per això a
moltes poblacions l’últim dia de la festa major és dedicat als difunts.
De Tots-Sants a Sant Martí,
sembra, si vols collir.
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Fira de Sant Martí a principis del segle XX.

L’origen de la Fira de Sant Martí cal cercar-lo l’any
1374 quan el rei Pere III el Cerimoniós concedí als
paers i prohoms de Vilanova que poguessin celebrar
una ﬁra en aquesta data, deu dies abans i deu dies
després com ja ho feien a la que celebraven per Santa
Llúcia. El rei concedí salvaguardar tots aquells que hi

La Fira de 1968, els
primers anys que es
va promocionar la
perdiu. El recinte ﬁral no passava més
enllà de Ca l’Hostaler.

Espectacular imatge aèria de la Fira de la Perdiu,
l’any 2000.

acudien amb els seus béns. És el primer document sobre la Fira de Sant Martí, coneguda avui com la FIRA
DE LA PERDIU. A més concedí a la gent de Vilanova
l’exempció de pagar per passar el riu Segre amb la barca de Vernet, alhora que va prometre no separar mai
més Vilanova de la corona, amb l’explícita prohibició
d’infeudar-la. Això últim a la llarga no es va complir, ja
que el 1426, el rei Alfons el Magnànim va empenyorar
la vila al Capítol de Canonges de la Seu per 5.500 lliures barceloneses, però no la va infeudar.
Per aquesta raó el dia 11 de novembre se celebrava
una de les festes més importants de Vilanova, la Fira
de Sant Martí, avui més coneguda com la Fira de la
Perdiu. Antigament en aquestes dates es comercialitzaven una gran quantitat de productes del camp (cereals, nous, ametlles, llegums, mel, llana, porcs, aviram
...) i la gent comprava roba i calçat de cara l’hivern.
Antigament quan a la coma de Meià hi havia barons
amb terres i vassalls, aquesta data era el dia assenyalat
a la baronia d’Argentera per cobrar la quístia com a
reconeixement de la seva senyoria.
De tota manera el que més renom havia donat a la
ﬁra era el Mercat de les perdius. La gent de la vila i veïnat solien caçar a l’estiu, mentre segaven, perdiuetes
de les llocades que voltaven pels sembrats. Les feien
créixer, generalment la mainada, caçant-los llagostes
pels restolls els matins a la fresca i així no saltaven
tant. Als pobles de la Vall de Barcedana (Matassolana, Sant Martí, Sant Cristòfol i Sant Miquel), algunes
dones criaven aquestes perdius amb ramades, com
pollets. Les acostumaven a treure a pasturar, i amb un
senyal les feien tornar cap a casa a joquer. Aquesta feina sempre l’havia de fer la mateixa persona, ﬁns i tot
havia de portar el mateix vestit quan la feia, perquè
els animalons la coneguessin i no fugissin d’una vo-

La Fira l’any 1968.
El gruix de la gent
es trobava a l’alçada
del Portal d’Ajòs o de
Sols.

lada. La vigília de Sant Martí les dones perdiuaires
baixaven cap a Vilanova per l’Escala del Pas Nou amb
les seves perdius engabiades, per portar-les a vendre a
la ﬁra. La Fira de Sant Martí, que tant renom i prestigi havia donat a Vilanova, es va anar esllanguint en la
dècada de 1950 i començament dels 60 del segle XX,
sense arribar mai a desaparèixer del tot.
La revitalització de la Fira de Sant Martí. La
Fira de la Perdiu.
Fou el 1968 quan l’Ajuntament de Vilanova, presidit
pel batlle Josep Miranda i amb el secretari J. A. Boronat, van decidir revifar de nou la Fira de Sant Martí
i dins d’aquesta el MERCAT DE LA PERDIU, nom
amb què es va promocionar durant molts anys. El
pressupost d’aquell primer any de represa i patrocini
municipal fou de 60.000 mil pessetes, esmerçades sobretot en premis als expositors assistents, anuncis i
articles a la premsa, emissions radiofòniques, compra
de les gàbies de vímet per l’exposició, orquestra per
amenitzar la festa, etc. La propaganda, que fou notable, i els contactes amb criadors de perdius, van donar
el resultat esperat, amb una bona assistència d’expositors amb més de 300 perdius i força públic, tot i que
el dia de Sant Martí (11 de novembre) es va escaure
en dilluns. Fins i tot va pujar un equip de Televisió
Espanyola a fer-ne un reportatge que el van passar en
l’àmbit estatal el dia 14. La represa fou espectacular, ja
que a part de les propagandes, hem localitzat un parell
d’articles a LA MAÑANA sobre el tema i un gran reportatge sobre Vilanova al CORREO CATALÁN. En les fotos que es conserven d’aquell any, tot i l’èxit de públic
assistent, la ﬁra començava tot just al Portal d’Ajòs i
no arribava més enllà de ca l’Hostaler.
Ramon Bernaus i Santacreu
Núm. 16 - Tercer trimestre 2019
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CRÒNIQUES DES DE LA COLÒNIA
Crònica de la independència de l’última colònia
espanyola, de moment
La Guerra de Cuba (1895-1898). Fem una mica
de memòria sobre les últimes colònies espanyoles
d’ultramar d’aquell imperi castellà en què, segons els
no nacionalistes espanyols, mai es ponia el sol. Cuba,
Puerto Rico (al Carib) i els arxipèlags de les Filipines,
les Marianes i les Carolines (al Pacíﬁc), constituïen
a ﬁnals del segle XIX les restes del gran imperi colonial espanyol (castellà) creat a partir de l’arribada al
continent americà de Cristòfol Colom el 1492. Aquell
imperi s’havia enfonsat estrepitosament a principis
d’aquell segle amb les revolucions liberals esteses
per tots els països europeus per Napoleó Bonaparte.
Cuba, de les que quedaven, era la colònia principal per
la seva estratègica situació, perquè s’havia convertit
en una important zona productora de sucre (la més

Mapa de l’illa de Cuba.

important del món), però també de tabac, de cafè i
en menys mesura cotó i cacau. A Cuba al ﬁnal de la
primera guerra per la independència, coneguda com a
“Guerra dels Deu Anys” (1868-78), tot i la derrota, els
cubans havien aconseguit tenir diputats al parlament
espanyol, com la resta de les províncies, i sobretot
havien aconseguit l’abolició deﬁnitiva de l’esclavitud
(1886). Però les autoritats espanyoles no havien endegat un procés d’importants reformes polítiques i econòmiques que haurien pogut ajornar el moviment secessionista cubà deﬁnitiu. L’economia cubana girava
entorn de la producció sucrera, que cada vegada estava més controlada per capital nord-americà, i els EUA
a ﬁnals del segle van passar a ser l’autèntica metròpoli
de la colònia espanyola. Espanya, però, considerava
Cuba una colònia d’explotació i la màxima autoritat
era el capità general, un militar que controlava escrupolosament les relacions comercials amb tercers països. La corrupció de l’administració colonial espanyola i la negativa a concedir als cubans una autonomia
administrativa provocaren que el 1895 comencés la
tercera i deﬁnitiva guerra d’independència (1895-98).
El moviment insurrecte estava encapçalat per José
Martí, Máximo Gómez i Antonio Macero (autèntic
heroi dels negres i mulats); tenia la seva implantació
territorial a la zona oriental de l’illa, la més muntanyosa (com després va passar amb la revolució de Fidel
Castro), on li donaven suport els camperols, però també la burgesia criolla. L’estat espanyol va haver de fer
front a la guerra amb una ﬂota envellida i amb un fort
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contingent de tropes formades per lleves de soldats
procedents de les classes socials més pobre, que no
havien pogut pagar-se la redempció per anar a la guerra, ja que els ﬁlls dels més rics s’ho estalviaven amb
una notable aportació econòmica. A les diﬁcultats de
lluitar contra la guerrilla cubana en mig de la selva,
l’hostilitat de la població autòctona, les males condicions de vida i les malalties tropicals (la febre groga,
la malària...); s’hi va afegir la revolta de les Filipines
(1896) i la ingerència dels Estats Units en el conﬂicte,
primer per la via diplomàtica i després per la militar.
El 15 de febrer de 1898 el cuirassat nord-americà,
Maine, va ser destruït per una misteriosa explosió al
port de l’Habana. Això va servir de pretext perquè
els EUA declaressin la guerra a Espanya, ja que la
van considerar culpable del fet. L’opinió pública espanyola, manipulada pels mitjans de comunicació,
era majoritàriament favorable a la guerra. Només els
republicans federals, els socialistes i els catalanistes
es manifestaven públicament contraris a la guerra,
conscients de la clara superioritat econòmica i militar
dels nord-americans. La campanya militar va ser breu.
L’1 de maig, a Cavite (Filipines) la moderna esquadra
nord-americana va destruir tots els vaixells espanyols
de l’envellida ﬂota del Pacíﬁc. Al cap de poques setmanes, el 3 de juliol, els nord-americans enfonsaven l’esquadra espanyola de l’Atlàntic dirigida per l’almirall
Cervera, a Santiago de Cuba. És coneguda l’anècdota
de l’almirall espanyol que quan li van oferir la rendició abans de la batalla va pronunciar la frase lapidària
molt pròpia dels hidalgos castellans: “preﬁero honra
sin barcos, que barcos sin honra”. Evidentment va
perdre tots els vaixells i la seva honra devia quedar
intacta. La guerra va continuar ﬁns a mitjans d’agost.
Pel Tractat de París (10 de desembre de 1898), Espanya reconeixia la independència de Cuba, protegida
pels EUA, i cedia als americans Puerto Rico, Filipines
i l’illa de Guam a canvi de 20 milions de dòlars. Avui

Acudit sobre la guerra contra els EEUU.

l’illa de Puerto Rico encara és territori dels EUA i ni
tan sols li han concedit la categoria d’estat de la unió.
El 1899 el govern espanyol es va vendre a Alemanya
les restes de l’imperi del Pacíﬁc: les illes Marianes, Carolines i Palaos.
A les guerres de Cuba i Filipines van perdre la vida
un total de 55.018 soldats espanyols, dels quals només
2018 van morir a causa directa dels combats. De la resta, 13000 van morir a causa de la febre groga i 40000
per culpa d’altres malalties (malària, malalties infeccioses derivades d’insuﬁciències alimentàries i sanitàries). Les persones de la nostra generació ens recordem
que als anys 50 del segle passat, a Vilanova hi havia
encara dues persones molt grans que eren veterans de
la Guerra de Cuba: el vell de cal Torret i el Toi de cal
Marxant.
Un dels “mèrits” que s’ha de reconèixer als espanyols durant la Guerra de Cuba va ser la creació del
primer camp de concentració de l’era moderna. El va
posar en marxa el general Valeriano Weyler el 1895,
poc abans de començar la guerra contra els EUA. La
idea era “reconcentrar“ els camperols de l’illa per evitar que poguessin ajudar el Ejército Libertador, conegut com a “mambises”. Els prop de 400.000 cubans que
van ser tancats en aquests “camps de reconcentració”
cap a ﬁnals de 1896, i vivien en unes condicions higièniques deplorables i no disposaven d’una alimentació suﬁcient. Segons l’historiador Miguel Leal Cruz, la
xifra de cubans morts en aquests camps entre 1895 i
1898 s’estima entre tres-cents mil i sis-cents mil. Per
contra el general Weyler, té dedicada una placa al passeig del Pintor Rosales de Madrid, pels serveis prestats
a la corona espanyola: “Modelo de lealtad al régimen
constitucional”. I no és cap ironia.
Per als intel·lectuals espanyols, la Generación del
98, la derrota militar i la pèrdua del que quedava de
l’antic imperi colonial, va posar de manifest l’estat
d’endarreriment tan gran en què es trobava Espanya
i la necessitat d’introduir modiﬁcacions radicals de
tota mena tant en el govern com en la política en general. Malgrat les recomanacions de Joaquín Costa i els
intel·lectuals de la generació, que veien la necessitat
d’una regeneració política de veritat en tots els aspectes; com sempre i com encara fan avui, ningú en va fer
massa cas i van tirar endavant com si res, ﬁns a desembocar després de passar per tota classe de daltabaixos
a la dictadura de Primo de Ribera de1923. Catalunya

Restes de la nau Infanta Maria Teresa.

Cienfuegos (1898).
Últim campament de
soldats espanyols.

fou l’únic lloc en què el desastre va tenir repercussió
immediata en la vida política. Els joves catalanistes
del diari La Veu de Catalunya, dirigits per Enric Prat
de la Riba, que havien criticat la política colonial espanyola i la guerra contra els EUA, van decidir entrar a
la política i el 1901 van fundar la Lliga Regionalista, el
partit catalanista més important ﬁns a la proclamació
de la Segona República.
Aquesta actitud altiva, prepotent i sense cap mena
de diàleg dels espanyols amb els cubans i ﬁlipins els
va portar a perdre les colònies exteriors que els quedaven mitjançant guerres colonials i a enemistar-se
amb els nous països independents. Mentre que altres
metròpolis com el Regne Unit de la Gran Bretanya,
molt més pragmàtics, en general han acabat bé amb
la majoria de les antigues colònies creant la Commonwealth (Mancomunitat Britànica), l’objectiu de la
qual és la cooperació internacional en l’àmbit polític
i econòmic on actualment estan integrats de forma
voluntària ﬁns a 53 estats independents, antigues colònies britàniques. Pensem que països tan importants
com Austràlia, Canadà, Nova Zelanda o l’Índia, tot i
la independència política, mantenen avui estrets llaços comercials amb la metròpoli i la reina Elisabet
II és el seu cap d’estat. Quina diferència de com actuen els actuals nacionalistes espanyols (castellans),
els quals continuen amb la mateixa actitud prepotent
i arrogant, sense cap mena de diàleg que els va portar al desastre ﬁnal del 98 i que no volen escarmentar. Aquesta actitud a començament del segle XXI és
impròpia d’un país democràtic i europeu, i ens porta
inexorablement els catalans cap a la nostra independència, ja que l’independentisme pacíﬁc en llibertat i
democràcia no el poden combatre només amb la seva
constitució, la seva policia, la seva guàrdia civil i els
seus tribunals que, com una sola persona a les ordres
del seu rei, tanquen a la presó i obliguen a exiliar-se els
nostres líders polítics i líders socials, com en el millor
temps de la dictadura, ignorant del tot més de la meitat de la societat catalana que solament es vol expressar pacíﬁcament i democràticament. Llàstima que els
partits sobiranistes catalans cadascú fa la “guerra” pel
seu compte, sense adonar-se del moment històric tan
transcendent que estem vivint.
Ramon Bernaus i Santacreu
Núm. 16 - Tercer trimestre 2019
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CLIMATOLOGIA JUNY, JULIOL I AGOST - VILANOVA DE MEIÀ
JUNY
Temperatura mitjana:
21,8º C
Mitjana de les T màximes:
30,2º C
Mitjana de les T mínimes:
14,4º C
T màxima absoluta:
41,4º C Dia: 28
T mínima absoluta:
5,1º C Dia: 12
Precipitació total:
21,2 mm
Precipitació màxima en 24 h: 14,2 mmDia: 11
Velocitat mitjana del vent:
1,3 m /s
Direcció dominant del vent:
S
Ratxa máxima absoluta:
11,5 m/s Dia: 26
Humitat relativa mitjana:
47%
Pressió atmosfèrica mitjana:
947,1 hPa
Dies de pluja:
5
Dia: 5, 10, 11, 20 i 21

JULIOL
Temperatura mitjana:
24,9º C
Mitjana de les T màximes:
33,3º C
Mitjana de les T mínimes:
18,0º C
T màxima absoluta:
38,9º C
T mínima absoluta:
10,6º C
Precipitació total:
34,8 mm
Precipitació màxima en 24 h:
26,0 mm
Velocitat mitjana del vent:
1,3 m /s
Direcció dominant del vent:
S
Ratxa máxima absoluta:
13,2 m/s
Humitat relativa mitjana:
51%
Pressió atmosfèrica mitjana:
946,8 hPa
Dies de pluja:
9
Dia: 2, 7, 8, 9, 14, 17, 20, 26 i 27

AGOST
Temperatura mitjana:
Mitjana de les T màximes:
Mitjana de les T mínimes:
T màxima absoluta:
T mínima absoluta:
Precipitació total:
Precipitació màxima en 24 h:

Velocitat mitjana del vent:
1,2 m /s
Direcció dominant del vent:
S
Ratxa máxima absoluta:
10,2 m/s Dia: 10
Humitat relativa mitjana
55%
Pressió atmosfèrica mitjana:
948,4 hPa
IDies de pluja:
5
Dia: 1, 19, 20, 27 i 30

JUNY
Mes sense registres

24,2º C
32,0º C
17,6º C
37,6º C Dia: 09
11,1º C Dia: 13
31,4 mm
28,7 mm Dia: 20

MATRIMONI a Vilanova de Meià:
Dia 27: Jordi Eroles Rosell (veí de Vilanova
de Meià) i Delphine Christine Claude
Fauvet (veïna de Barcelona)

MATRIMONI a Santa Maria de Meià:
Dia 31: Ramon Castell Llompart (veí de Palma) i Ramona Eroles Novau (veïna de
Palma)
DEFUNCIÓ a Vilanova de Meià:
Dia 31: Carmen Puig Vidal (103 anys), natural
de Vilanova de Meià

Nota: Les dades de la demograﬁa són les que es registren al Registre Civil de Vilanova de Meià

HOSTAL
MONTSEC
C. Església, 3
25736
Santa Maria de Meià
La Noguera - Lleida
T. 973 41 51 04
676 781 545
info@hostalmontsec.cat
www.hostalmontsec.cat
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Dia: 26

AGOST

NAIXEMENT a Vilanova de Meià:
Dia 5: Ferran Cairó Sala, ﬁll d’Héctor i d’Eva

•

Dia: 9
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JULIOL
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Dia: 23
Dia: 28

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

TALLERS

LLAGUNES

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

LLAGUNES
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Imatges per recordar

Fila de darrere, d’esquerra a dreta: (?),
Sisco de Cal Pastoret, Juanito del Sigle,
(?), Ton de Cal Serafí i Fidel de Cal Pere.
Fila de davant, d’esquerra a dreta: Amadeu del Coll d’Orenga, Josep de Cal Ramonet, Dionisio, Florencio del Blanc ? i
Ignasi Abad.
Imatge: Dolors Abad

Fila de darrere, d’esquerra a dreta: Nita de Cal Coscollera, Joseﬁna del Coll d’Orenga, Palmira
Serra i Maria Antònia de Cal
Pere.
Fila de davant, d’esquerra a dreta: Nuri de Cal Pere, Ramona de
Cal Pastisser, Roser de Sant Andreu i Antonieta de Cal Castellà.
Imatge: Pere Cairó
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