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Editorial
stimats lectors i amics de LO
E
PAS NOU. Ens posem de nou
en contacte amb tots vosaltres
per presentar-vos el número 18 de
la nostra revista corresponent al
quart trimestre del 2019. En aquest
número hi podeu trobar entre
moltes altres coses, el que ha estat notícia aquesta tardor com pot
ser els resultats de la repetició de
les Eleccions Generals celebrades
el 10 de novembre. Però també
un article molt interessant i emotiu sobre la repressió que l’estat
espanyol aplica als nostres joves
després de la vaga general del 18
d’octubre i que la Laura i l’Amadeu
del nostre municipi van patir en

primera persona. Trobareu el reportatge molt gràﬁc sobre la Fira
de la Perdiu. Pel que fa a les associacions, cal destacar les activitats
de l’Associació de Dones, especialment el sopar organitzat per arreplegar fons per la Marató de TV3;
els actes organitzats per la Penya
Barcelonista per celebrar els seus
25 anys, a més dels actes habituals
de l’Associació de la Tercera Edat
i de l’AMPA de l’escola. Aquest trimestre hem continuat les entrevistes amb els alcaldes parlant amb el
Xavier Terré, el del nostre municipi. No us oblideu els amants de
la literatura de llegir el Taller d’escriptura; el Fem ruta, aquells que

us agrada la muntanya; l’article i
les activitats per l’any vinent de les
Terres del Marquesat i el Passejant
per Catalunya. Molt interessants
són els articles sobre les mines de
lignit del Montsec, les ﬁres de Sant
Miquel a l’Hostal Roig i la cova dels
Picals. Els articles d’Antoni Lacasa
i del Dr. Josep Maria Mata sobre
geologia són un luxe poder-los gaudir a la nostra revista.
També volem compartir amb
vosaltres una excel·lent notícia: ja
hem arribat a cent els Amics de Lo
Pas Nou. Moltes gràcies lectors i
amics pel vostre suport. Conﬁem
que gaudiu amb la lectura.
El Consell de Redacció
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T EL ÈFO 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

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

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

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

Servei de Taxi

C/ Catalunya, 15 - Vilanova de Meià
Tel. 973 41 50 29 i 629 76 95 84
gemmasala@gmail.com
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Notícies del municipi
ELECCIONS GENERALS 10 DE NOVEMBRE DE 2019

D

es de principi d’any ja portem celebrades a Catalunya
quatre eleccions. Mai d’ençà que
es va instaurar de nou la democràcia s’havia donat un cas semblant, i potser la cosa encara no
s’ha acabat: el 26 d’abril Eleccions Generals per renovar el Congrés i el Senat. Al cap d’un mes,
el 26 de maig, es van celebrar les
Eleccions Municipals per renovar
els ajuntaments. El mateix dia es
van celebrar les Eleccions al Parlament Europeu. A les Eleccions
Generals del 26A el guanyador en
l’àmbit estatal va ser el PSOE de
Pedro Sánchez, el qual després de
sis mesos d’intentar-ho ha estat
incapaç de formar govern i ens ha
avocat a unes noves eleccions, que
a Vilanova s’han escaigut en el dia
més assenyalat de l’any: la Fira de
la Perdiu.

Aquesta vegada al municipi de
Vilanova de Meià,
la
Junta Electoral va muntar
de nou una sola
mesa de votacions i no dues
com s’havia fet
en les eleccions
anteriors. Com
que s’esqueia el
mateix dia de la
Fira de la Perdiu
i a la Sala d’Actes
de la Casa de la
Vila on es fa habitualment s’hi celebrava el dinar de la Fira, el collegi electoral es va traslladar a les
escoles. Això va implicar que des
de camí de l’Obac ﬁns a les escoles
es deixés pas lliure perquè la gent
es pogués atansar amb el cotxe

Membres de la Mesa.

ﬁns al punt de votació.
La mesa electoral la formaven
les següents persones:
Presidenta: Núria Novau Riart
Vocal: Laura Camps Torra
Vocal: David Miquel Ciprés

Després de realitzar l’escrutini, els resultats de les votacions pel que fa al Congrés dels Diputats van ser els
següents:
Cens
327

Vots (%)
274
(82,2)

ERC
115
(43,4)

JxCAT

PSC

CUP

PP

ECP

VOX

Cs

75 (28,3)

25 (9,4)

20 (7,5)

13 (4,9)

9 (3,4)

6 (2,1)

4 (1,6)

Resultats al Congrés dels Diputats a les eleccions 28 abril 2019. Comparació
Cens
330

Vots
(%)
261
(79,1)

ERC

JxCAT

PSC

PP

FR

VOX

ECP

Cs

Altres

123
(47,7)

66
(25,6)

36 (14)

11 (4,3)

6 (2,3)

6 (2,3)

4 (1,6)

4 (1,6)

1 (0,4)

La participació va ser del 82% dels
electors i augmenta tres punts respecte a les eleccions del 28 d’abril.
Podem comprovar que seguint la

tònica general de tot Catalunya, el
partit més votat continua essent
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) amb 115 vots, el 43,4%

del total, però disminueix quatre
punts del percentatge respecte a
les últimes eleccions. El segon
partit més votat és Junts per Cata-

DIPUTATS de LLEIDA

Xavier Eritja. Sallent (1970)

Inés Granollers. Bellpuig (1970)

Concep Cañadell. Térmens (1978)

Montse Mínguez. Lleida (1977)
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dell (JxCAT) i Montserrat Mínguez (PSC).
Pel que fa a Catalunya
el partit més votat i amb
més representació al
Congrés és Esquerra Republicana de Catalunya
amb 13 diputats, perdent
dos escons respecte a les
eleccions de 28A. En segon lloc trobem el PSC
amb 12 escons. El tercer
partit és JxCAT amb 8
escons i guanyant-ne un
respecte a l’abril. Els se-

Votants.

lunya (JxCAT), hereus de l’antiga
Convergència amb 75 vots, 28,3% i
augmenta el percentatge tres punts
respecte al 28A. El tercer partit més
votat és el Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC) que amb 25 vots i
el 9,4% del percentatge, que baixa
cinc punts respecte de les últimes
eleccions. En el quart lloc trobem
la CUP amb 20 vots i el 7,5%, que es
presentava de bell nou a aquestes
eleccions. En el cinquè lloc hi
trobem el Partit Popular (PP) amb
13 vots, augmentant tres punts en
el percentatge, respecte a l’abril.
A continuació trobem En Comú
Podem (ECP) amb 9 vots i el 3,4%,
augmentant dos punts respecte
a l’abril. VOX obté 6 vots, el 2,1%,
igual que les últimes eleccions.
Tanca la graella Ciutadans (Cs)
amb quatre vots i un percentatge
una mica més elevat que a les últimes eleccions.
Quant a la demarcació electoral
de Lleida van sortir elegits per ocupar un escó al Congrés de Diputats:
Xavier Eritja (ERC), Inés Granollers (ERC), Concepció Caña-

ERC
ERC
ERC
JxCAT
JxCAT
JxCAT
PSC
PSC
PSC
PP
PP
PP

El Senat. Els resultats electorals del Senat són més difícils de
destriar que al Congrés, ja que és
una elecció nominal i no per partits amb llistes tancades. Pel que
fa a la demarcació de Lleida s’escullen 4 senadors i al moment de
votar s’han de marcar d’un a tres
noms a la papereta electoral. Al
municipi de Vilanova de Meià els
dotze candidats més votats han estat els mateixos i pel mateix ordre
que han resultat elegits per la demarcació de Lleida:

Sara Bailac i Ardanuy
Miquel Caminal i Cerdà
Xavier Castellana i Gamisans
M. Teresa ‘Mayte’ Rivero Segalàs
Rosalia Carnicé Farré
Francesc López Solé
Montserrat Parra Albà
Víctor Orrit Ambrosio
Pasión-Gador Romero Garcia
José Reñé Porté
Miquel Àngel Balao Garcia
Gemma Batalla Casanovas

gueixen ECP amb 7 escons; el PP
amb 2, la CUP amb 2, VOX amb 2 i
Cs també amb 2 escons.
Quant a tot l’estat és el PSOE de
Pedro Sánchez amb 120 escons el
guanyador de les eleccions. Els segueixen el PP amb 88 escons; VOX
amb 52; Podem amb 35; ERC amb
13, CS amb 10, JxCAT amb 8 i altres
partits amb menys escons.

vots

%

128
114
110
85
76
67
24
24
23
13
13
13

49.61
44.19
42.64
32.95
29,46
25,97
9,30
9,30
8,91
5,04
5,04
5,04

A la demarcació electoral de Lleida van sortir elegits per ocupar els
4 escons al Senat:
Sara Bailac (ERC), Miquel Caminal (ERC), Xavier Castellana
(ERC) i Maria Teresa Ribero (JxCat).
Ramon Bernaus i Santacreu

SENADORS de LLEIDA

Sara Bailac. Tàrrega (1986)
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Miquel Caminal. Arfa (1952)

Xavier Castellana. Solsona (1976)

Maite Rivero. Llavorsí (1967)

FORA REPRESSIÓ. VOLEM LA LLIBERTAT!

Sopar popular i festa a Artesa de Segre.

D

iumenge 20 d’octubre el TSJC
informava que 104 persones
havien passat a disposició judicial,
acordant-ne la presó provisional
sense ﬁança a 28 d’elles, i la llibertat amb mesures cautelars per
la resta. Cinc d’aquests empresonaments es van produir a Lleida,
el primer dels quals va ser el del
popular cantautor Albert Martí de
Térmens, detingut durant les protestes del dimecres anterior.
Aquest ﬁnal d’any la repressió ha
esquitxat de primera mà la nostra
vall. El passat 18 d’octubre, dia de
vaga general, van ser detingudes a
Lleida la Laura i l’Amadeu, quedant
ella alliberada al cap d’unes hores i
ell entrant en presó provisional.
La notícia va començar a escampar-se per tot el municipi i gran

Cartes per l’Amadeu a Santa Maria de Meià.

part de la comarca aquell mateix
cap de setmana ho visqué des de
la perplexitat, l’esquitx dels efectes
de la repressió als entorns propers
i el desengany davant de situacions
injustes viscudes de prop.
Davant del desconcert i la manca
d’informació del que podia passar,
la reacció de la gent ha estat tant
immediata com contundent. Les
mostres de solidaritat, des de les
petites accions ﬁns als grans actes,
han desbordat les agendes de les
últimes setmanes i no s’ha parat
ﬁns a tenir a l’Amadeu a casa.
La mateixa setmana de la detenció ja es va articular un grup de
suport a Artesa de Segre que s’ha
encarregat, sobretot, de la creació
i gestió d’una caixa de resistència
per als afectats. Cal destacar-ne,

també, la seva activitat persistent
en la coordinació i preparació d’actes, l’elaboració de materials de
difusió de la causa –xapes, pancartes, etc.- que ajudaven a alimentar
la caixa de resistència, així com la
difusió de tots aquells que de forma
espontània i constant apareixien
arreu de la Vall i del país en suport
a la causa. Un dels actes centrals
organitzat pel grup de suport va ser
el gran sopar popular que es va dur
a terme al Pavelló d’Artesa de Segre el 31 d’octubre on s’hi van aplegar més de mig miler de persones,
més algun centenar més a la festa
que seguia el sopar.
Al poble de Santa Maria els veïns
també varen aplegar-se per fer pinya per la causa. El cap de setmana
després de la detenció, el Centre

Parada a la Fira de la Perdiu.
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Concentració davant els jutjats de Lleida.

Benvinguda a Artesa de Segre.

Benvinguda a Santa Maria de Meià.

Concert solidari a Vilanova de Meià.

Cultural de Santa Maria de Meià va
proposar i convidar a tot el poble
i a tothom que volgués, a formar
part d’una tarda que tenia per objectiu escriure cartes a l’Amadeu,
per tal que pogués sentir tot l’escalf
de la Vall des de la presó, allà on
no rebia cap més informació de les
mostres de suport fora dels murs
que no fossin el que les cartes li explicaven. La jornada va ser un èxit.

Setmanes després, al bar de Santa
Maria, es va organitzar un sopar
popular on s’hi va aplegar gairebé
un centenar de persones per tal de
recaptar fons, però també per compartir-nos com a poble en un moment d’injustícia.
Per la Fira de la Perdiu de Vilanova de Meià es va organitzar una
llarga parada on es feia difusió de
la causa de l’Amadeu i la Laura;

Concert sorpresa Albert Martí a Santa Maria de Meià.
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s’hi van vendre diferents productes
fets per voluntaris com pastissos
de poma, vermut popular, tapes
de formatge, pancartes i adhesius,
galetes, ... per recaptar diners i destinar-los íntegrament a la caixa de
resistència.
I així podríem seguir llistant actes que han anat succeint aquestes
setmanes i que han omplert els nostres carrers de solidaritat.
Entre actes, va sortir la data i cita
per la vista dels recursos als jutjats
de Lleida i es va convocar a tothom
qui pogués, a assistir als jutjats a
donar suport a l’Amadeu. El dia 21
de novembre, la citació de la vista,
una concentració d’un centenar de
persones va seguir demostrant la
solidaritat i el suport a l’Amadeu.
El divendres 22 de novembre va
arribar l’esperada notícia que faria canviar el cicle anímic de tots
plegats. La justícia havia acceptat
els recursos presentats pels advocats i l’Amadeu sortia en llibertat
aquella mateixa tarda. Va ser tota

una catarsi, la gent es va mobilitzar
en menys de 3 hores i la plaça de
la bàscula d’Artesa de Segre estava plena a vessar de veïnes i veïns
de molts pobles i poblets que van
donar-li la benvinguda a l’Amadeu.
Pancartes, cartells, adhesius, crits
de llibertat, ... que ni el fred ni la
pluja van poder escapçar. La gent
tenia ganes d’abraçar l’Amadeu i
així va ser.
Un parell de setmanes després
van venir els moments de celebra-

ció. Es va organitzar una rebuda
amb berenar-sopar al bar de Santa Maria per donar la benvinguda
a l’Amadeu al poble amb una sorpresa especial, la visita i concert
de l’Albert Martí de Térmens, el
seu company de cel·la durant els 33
dies de presó preventiva. Això només havia fet que començar, ja que
per la nit a la sala de ball del Sindicat de Vilanova s’havia estat organitzat des de feia moltes setmanes, un gran concert solidari amb

la causa de l’Amadeu i la Laura. La
sala va estar plena de gom a gom
gairebé des de l’inici i es va allargar
ﬁns a altes hores de la matinada, va
ser tot un èxit i sobretot la millor
manera de celebrar que entre totes
i tots havíem aconseguit l’objectiu
desitjat: tenir-los a la vall, al poble,
a casa, lliures!
Text: Jordi Mitjans
Imatges: Jordi Mitjans, Edu
Bohils, Núria Aranés, Joan
Lladós i Jordi Marcó.

ACTE DE PROTESTA A GÀRZOLA

E

l diumenge dia 10 de
novembre, coincidint
amb la Fira de la Perdiu
de Vilanova de Meià, un
grup de veïns de Gàrzola
van organitzar a la cruïlla
de la carretera un acte de
protesta reclamant que des
de l’Ajuntament els portin
aigua potable a les cases,
ja que la que tenen actualment conté nitrats i només
hi ha una font apta per al
consum al poble. Aquesta
acció va quedar palesa en
la pancarta que durant més
d’un mes ha estat plantada
en aquest indret i en les
ampolles buides d’aigua
que es van penjar en els
senyals de circulació de la
carretera. El diari SEGRE
del dia 22 de novembre
de 2019, es va fer ressò
d’aquest fet i en reproduïm
íntegrament la notícia.
El Consell de Redacció

Anuncieu-vos-hi!
Interessats envieu les vostres dades a
lopasnou@gmail.com
i contactarem el més aviat
possible amb vosaltres
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FIRA DE LA PERDIU 2019
Una ﬁra atípica: ﬁra i eleccions
generals.
Enguany es preparava una ﬁra
diferent, 10N i eleccions generals.
L’organització perquè tothom pogués arribar a la ﬁra, també estava

marcat per deixar lliures alguns
trams de carrers i via alternativa
perquè la gent pogués anar a votar, per tant, tot condicionava una
mica el que seria el dia de la Fira
de la Perdiu.
Però tot i això, tot va anar bé i

els veïns varen poder arribar sense diﬁcultats al lloc de votació, ja
que enguany es va haver de canviar el col·legi electoral perquè a
l’ajuntament de la vila hi havia els
preparatius per celebrar la ﬁra.
Els actes del certamen varen co-

Ramon Bernaus acompanyat de membres de l’equip de govern de
l’ajuntament, signant al Llibre d’Honor.

L’alcalde Xavier Terré fa lectura del manifest pels detinguts.

Ramon Bernaus guia la visita amb les autoritats a l’església de Sant
Salvador.

L’alcalde i Ramon Bernaus saludant a expositors de perdius.

Moment de la salutació a la parada de la Penya Barcelonista de
Vilanova i Vall de Meià.

David Cuenca va rebre el premi al millor expositor local.
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Els capgrossos de les perdius passejant per la ﬁra acompanyats de
la cercavila.

Taller per als més joves i inﬂable a la Plaça Major.

L’historiador i escriptor Ramon Bernaus entrega trofeu a un guanyador del concurs.

Xavier Terré, alcalde, entregant trofeu.

Estefania Rufach, Diputada a la Diputació de Lleida, entregant trofeu.

Montserrat Fornells, Diputada al Parlament de Catalunya, a l’entrega de trofeus.

mençar d’hora i a trenc d’alba ja es
veien molts ﬁraires i els seus tràﬁcs amunt i avall per preparar les
seves parades.
Cap a les 10 del matí, l’alcalde,
regidors i autoritats començaven
a arribar a l’ajuntament per rebre
a l’historiador i escriptor Ramon
Bernaus Santacreu que enguany
era l’encarregat d’inaugurar la
ﬁra, val a dir que tot un honor pel

nostre poble de Vilanova de Meià,
ja que el senyor Bernaus és ﬁll
d’aquesta vila.
Alguns dels alumnes més grans
de l’escola també feien cap a l’entitat per preparar els capgrossos
de les perdius que es passejarien
pel recinte ﬁral durant tot el matí.
Després de la recepció d’autoritats i de la signatura al Llibre d’Honor per part del Ramon Bernaus,

es va passar a llegir un manifest
emotiu i especial per la causa. El
municipi tenia una de les seves joves de Vilanova de Meià com encausada als actes pacíﬁcs i de protesta que hi varen haver a Lleida el
passat octubre i un jove de Santa
Maria de Meià, en presó preventiva. Per tant, tothom aquell dia va
voler mostrar el seu suport cap a
ells.
Núm. 17 - Quart trimestre 2019
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Anna Mª Calvís, alcaldessa de l’ajuntament de Menàrguens, entregant trofeu.

Posteriorment, la comitiva va
seguir els actes del dia i entre
aquests estava la visita a l’església
de Sant Salvador de Vilanova de
Meià, amb un guia molt especial i
que d’aquest temple en sap tota la
seva història, el Ramon Bernaus,
qui inaugurava la ﬁra, de fet el Ramon ha estat l’escriptor que ha fet
el primer llibre sobre aquesta església i sens dubte, recomanable a
tothom.
Després de la visita, el seguici va
desplaçar-se cap al recinte ﬁral, on
el Ramon juntament amb l’alcalde,
anaven saludant i agraint als ﬁraires la seva assistència.
Durant el matí, el representant
de la Federació de Caça de Lleida,
també va passar a avaluar els ex-

Ramon Mayench, Secretari Tècnic de la Federació de Caça de Lleida, entregant trofeu.

positors de perdius que participaven en el concurs que cada any se
celebra amb motiu d’aquest certamen i als quals posteriorment, de
cara al migdia, se’ls entrega als
guanyadors els corresponents trofeus.
A un altre indret del poble, en
concret a la Plaça Major, es va
muntar un inﬂable i es va fer un taller pels més joves, a càrrec d’Ascalfó de Vilanova de la Sal, així
doncs una estona més de diversió
pels més petits.
El recinte ﬁral va estar amenitzat
per la cercavila del grup Cremallera Teatre al carrer, que amb el seu
espectacle i la seva música anaven
acompanyant els capgrossos de
les perdius. La seva actuació es va

tancar especialment a la parada
solidària que els voluntaris varen
muntar per tal de recaptar fons
pels joves encausats i presos.
Ja al migdia i per tancar tots els
actes de la ﬁra, al carrer de la perdiu, es va fer l’entrega de trofeus
als participants al concurs d’expositors de perdius i aus exòtiques,
dels quals a continuació se’n detalla els guanyadors:
Millors exemplars
1r – Antonio Álvarez
2n – Perdius Calzada
3r – Marcos Bria
Millors perdigots
1r – Perdius Calzada
2n – Antonio Álvarez
3r – Laura Piera

Consell de Redacció de Lo Pas Nou amb l’editor Josep Rovira (a la foto de grup hi falta la Rosa Roca que va haver de marxar).
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Millors parelles
1r – Laura Piera
2n – David Cuenca
3r – Joan Fariol
Millors aus exòtiques
1r – Joan Manel Torregrossa
2n – Ivan Torregrossa
3r – Joan Ardiaca
Premi al millor expositor: Perdius Calzada
Premi per la constància a la
ﬁra: Joan Manel Torregrossa
Premi al millor expositor local: David Cuenca.

Tot seguit i després de l’entrega
de trofeus, les autoritats van celebrar un dinar a la Sala 1 d’Octubre
de l’ajuntament i així van donar per
conclosa un any més i amb èxit la
Fira de la Perdiu.
Aproﬁtem l’avinentesa de la notícia per colar-nos una miqueta i dir
que enguany tot l’equip del Consell
de Redacció de la revista Lo Pas
Nou i el seu editor de la impremta
Barnola, Josep Rovira, vàrem estar presents al dinar que va oferir
l’ajuntament, per tant, agraïm la invitació rebuda per part de l’entitat.

Gràcies als expositors de perdius
i aus i altres animalons, paradistes
d’artesania, productes del camp,
roba, antiguitats..., per la vostra
participació en la ﬁra més tradicional i concorreguda d’aquesta contrada i a tots aquells que ens vàreu
venir a veure. Mercès per la vostra
visita.
Us esperem a totes i a tots l’any
vinent a una nova edició.
Text: Iolanda Masanés
Fotos: Mar Eroles
i Iolanda Masanés

ARGENTERA. CAL LLUÍS, MASIA DEL RETRATISTA

L

luís Expósito (Lluís Canes Castells),
va ser un home polifacètic i avançat
al seu temps. Era un rodamón que va fer
cap a França i va tornar amb una bicicleta
de pinyó ﬁx, que per frenar s’havia de parar de pedalar. Quan explicava aquest viatge deia que en passar per les comarques
de Girona va coincidir que era dia de mercat per un dels pobles que passava. Pel
camí que duia al poble va trobar moltes
dones que anaven a mercat a cavall dels
seus animals de càrrega que portaven sàrries per transportar les mercaderies. En
trobar aquesta “processó”, va començar
a fer sonar el timbre de la bicicleta perquè s’apartessin. Els animals s’apartaven
espantats i les dones havien de saltar del Masies d’Argentera.
cavall a corre-cuita per subjectar-los pel ramal i que va gent que li deixava diners i posava com a garantia
no s’escapessin. La caravana de dones es va enfadar sempre les seves ﬁnques. Va ser un gran empresari per
molt i li maleïen els ossos dient-li tot d’improperis i l’època que li va tocar de viure. Venien treballadors de
tractant-lo de “francesot”. Després, quan el Lluís ens Lluçars i d’altres pobles a guanyar-se el jornal i mai va
ho explicava, se’n reia i deia que mai havia vist tantes deixar de pagar a cap treballador. Quan la gent i els
cuixes, i blanques, com aquella vegada.
veïns que el coneixien li preguntaven com s’ho feia per
Després el Lluís es va dedicar a fer fotograﬁes (re- poder tirar endavant, sempre contestava que munyia
trats) i d’aquí ve el nom de casa seva, cal Retratista. una vaca morta.
Quan va ser l’hora de construir la seva masia, la va
Però havia estirat més el braç que la mànega i no va
ediﬁcar a sobre el cinglo del Sellent, on corria el bar- poder fer front els deutes que havia contret. Llavors,
ranc del Sellent que baixava de cal Cisteller i agafava els que li havien deixat els diners, per poder cobrar el
l’aigua de la Font del Castell (cal Cisteller), a més de van obligar a vendre’s les ﬁnques.
la Font del Casso. Llavors ell va preparar un petit panTinc un petit record de la seva imatge, ja que a casa
tà per regar, després de la cascada del Sellent, on co- nostra li vam comprar ﬁnques, i a les últimes, va venir
mençaven les seves terres. Va construir una secla per ell mateix a marcar les trencades. Era a l’estiu, i vull
l’aigua de rec que passava per la porta de casa seva i explicar una anècdota que sempre he recordat. Abans
retornava al barranc ﬁns a retornar al riu Boix.
els homes portaven calçotets llargs, a l’hivern empelAllí es va instal·lar amb la seva família, i com que fats i a l’estiu de ﬁl amb ratlles blanques amb el fons
tenia un lloc estable va posar en marxa una empresa blau. Com he dit, era a l’estiu, i el Lluís no portava panque llogava treballadors a jornal per arrencar terres talons, però si els calçotets llargs lligats a la cintura i
noves. Això va durar bastants anys, fent créixer les amb els camals per damunt de les albarques.
seves ﬁnques en diversos indrets del terme d’Argentera i plantava les terres amb ametllers, vinya... TrobaPere Farràs Terré
Núm. 17 - Quart trimestre 2019
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9A JORNADA DE LA CABRA CATALANA 2019

L

a festa de la Cabra Catalana
és per extensió una celebració
de la resistència dels ramats que
encara sobreviuen, un homenatge
als cabrers, pastors i pagesos que
aguanten els embats de la lògica
aplanadora de l’agroindústria i
de l’economia capitalista. Sempre
hem volgut que no fos una festa
folklòrica, sinó més aviat una diada reivindicativa d’una manera
de viure pagesa, entesa com el desig de viure amb la terra, amb els
animals i en la muntanya, buscant
allunyar-se de la dependència dels
poders econòmics i administratius.
Des de la visió hegemònica de la
cultura industrial, la vida pagesa,
que busca funcionar d’acord amb
unes lleis tendents a l’autonomia,
apareix com anacrònica.
No deixa de ser curiós el fet que
el desig d’independència política
majoritari no coincideixi gaire sovint amb un desig d’independència
enfront dels poders econòmics. És
difícil escapar de la lògica, però
no pas impossible. Catalunya podria auto produir la major part del
que necessita si es revisés per una
banda la dieta, enfocant la producció cap a una alimentació sana

Fent el dinar.
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Els assistents a l’esplanada de l’ermita de Meià.

amb aliments produïts de forma
sostenible i ecològica. Les 841.830
hectàrees de superfície cultivada
del territori català, representen el
98% de la superfície necessària per
a produir els aliments per una població de 7,5 milions de persones.
El gir podria donar-se si es donés
un canvi d’orientació agrícola i hi
hagués voluntat política.
Tornant a les cabres i la seva jornada recent, sembla que es va consolidant un esdeveniment al qual
hi acudeix un gruix de persones
que creuen en la importància dels

ramats muntanyencs de cabres, en
la necessitat de fer sobreviure les
races ancestrals per la seva rusticitat i adaptació, per la qualitat
dels productes que en surten, per
tots els components culturals que
hi porten associats, ... o, senzillament que hi ha gent suﬁcient que
té ganes de compartir un dia de
festa força especial.
La jornada és la festa de la gran
família de la cabra, un dia de l’encontre de tots els amics i defensors de les cabres, dels cabrers i
de la terra que ens sosté. També
és el dia de totes les que ens agrada estar com una cabra i tirar pal
monte pel dret i sense miraments,
i també de totes les que, com les
cabres, tinguin poc respecte per
l’autoritat.
Com cada anyada, la festa es
sosté a partir de les aportacions
voluntàries. No posem preu al dinar, no tenim cap subvenció ni
ajut, ningú cobra i tothom aporta
el que pot: cuiners, músics, animadors, muntadors d’instal·lacions,
equips de música, aportacions de
pa, vi, ...
A tots els col·laboradors us en
volem donar les gràcies.
Tot i això, la diada té despeses
i és per aquest motiu que durant
el dia és difícil de no topar amb la
presència d’una caixa de resistència a la qual tothom hi és invitat a
col·laborar.
El matí es va obrir amb un mercat d’intercanvi i venda on alguns

MANIFIESTO GAUCHO (JORNADA DE LA CABRA 2019)
Bienvenidas, bienvenidos, sean
tuitos ustedes.
Otro año que sucede el milagro
de ajuntar personas pa’celebrar
y pa’crear nuevas redes.
Gentes de todos los sitios, que
vienen a disfrutar
del beber y del yantar, del canto
y de la payada,
lo que digo no es pavada, haga
el favor de escuchar.
Los que acá estamos reunidos,
tenemos una cosa en común,
y no es sentido en común más
bien es sentir distinto. Y aunque
no corto ni pincho mucho hay
que decir aún.
Hay que decir, que está claro,
que a pocos importa el planeta,
Porque siempre son la meta dinero, éxito y poder.
y aunque nos vamos a joder,
naides quieren dar la vuelta.

membres de la Xarxa de la Terra
ofereixen directament els seus
productes: vi, mel, pa, formatges,
melmelades, carn, cosmètics, ...
Durant el mercadet hi va haver
l’actuació del grup de cançó popular anomenat “Sol d’Ara”.
A continuació vam tenir l’habitual assemblea de pastors i amics
de la terra on s’intercanvien informacions i experiències dels
diferents indrets de procedència
dels presents, i, en aquesta ocasió es va presentar una iniciativa
que pretén coordinar l’abastiment
d’aliments sans i lliures de forma
directa entre els pobles de ponent.
Després del temps de reﬂexió arriba el dinar tradicional de la festa
que és la cassola de crestó de Cabra Catalana acompanyada d’amanides, pasta de blats antics amb
verdures, vins naturals del Penedès, iogurt amb melmelades, ...
Enguany dues grans cassoles per
a afartar els 200 inscrits al dinar.
Per acabar la força del cant

Los que dicen gobernar,
por el bien de nuestras gentes,
roban, defraudan y mienten,
y nunca van a cambiar.
Solo quieren engordar
y no importa quién reviente.

Pero lo más importante, es
que se puede elegir, y no hay que
sucumbir,
como quieren los de arriba.
¡Valiente aquel que imagina otra
forma de existir!

Será que está en nuestras manos juntarnos para pensar,
¿qué podemos transformar, y
qué hacer de diferente?
Es que es la gente decente la
que algo puede cambiar.

No vayan a mal pensar de este
gaucho payador, que no se cree
profesor, ni mucho menos vidente. Solo canta lo evidente sin temor al opresor.

Puede cambiar, por ejemplo, el
consumo desmedido,
y acumular sin sentido, solo
para demostrar
y para poder fardar,
que uno es más que su vecino.
Podemos mirar al otro con ojos
del corazón, y no darle la razón
al que separa y divide. Ese es el
que siempre vive como el rey de
la nación.

El verso se va a terminar, vaya
aﬁlando los dientes que el crestón está caliente y lo vamo’ a degustar.
Ahora mesmo me despido, no
sin antes agregar,
¡somos cabreros, carajo, y hoy
vamos a festejar!
Mateo Carrocio

Escoltant l’actuació d’un grup musical.

noble i reivindicatiu del Juanito
Piquete i el Valentin Wallace que
van deixar pas al ﬁ de festa amb
les sorpreses de les atrevides companyes que es van llençar al micro
obert per oferir el seu art.
Només queda convidar els que

encara no heu tastat el regust de
l’esperit de la cabreria, a la pròxima edició de la Jornada de la Cabra, la del 2020.

Text i imatges: Artur Boria
Núm. 17 - Quart trimestre 2019
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LA COVA DELS PICALS DE LLUÇARS (2ª PART)

A

la pàgina 26 de la Vanguardia
Española del dissabte 26 de
setembre de 1964, sortia publicada
aquesta notícia:
“Importantes hallazgos arqueológicos. Durante el pasado mes de
agosto, un grupo de espeólogos del
G.R.S. de la Agrupación Excursionista Icaria, efectuaron unas investigaciones arqueológicas en la localidad
de Llusás, Municipio de Vilanova de
Meiá, Lérida. Al explorar la Sima dels
Picals de 40 metros de profundidad,
descubrieron gran cantidad de cerámicas de diferentes épocas, algunas de
las cuales presentan bellas decoraciones realizadas por medio de cordones
en relieve y con impresiones digitales.
Recogiendo también algunos cuencos,
de perfil carenado y multitud de fragmentos con decoración geométrica en
relieve e incisiones; todas estas vasijas de cerámica se remontan a la Edad
de Hierro, es decir, unos 2.600 años.
Cabe destacar también el descubrimiento de otra cavidad próxima a Vilanova de Meiá (Lérida),denominada
Cueva del Os, en la cual se hallaron
restos prehistóricos de la misma época que la anterior.
En estas prospecciones, que se llevaron a cabo en un plazo de cinco
días, intervinieron los señores Viñas,
Oliver, Mora y Ribera.”
L’Agrupació Excursionista Icaria és
una entitat excursionista del barri del
Poblenou de Barcelona, nascuda l’any
1916.

Retall de la notícia al diari de La Vanguardia (any 1964).

Detall a la paret de la cova.

Amb tot això, un dijous de meitat
del mes de juliol i acompanyat pel
Lluís i l’Albert de cal Nofre, vàrem
anar decidits a explorar a fons la
Cova dels Picals, amb una corda ben
llarga lligada al roure que ha crescut davant l’entrada “sembla que
expressament perquè el qui vulgui,
hi pugi entrar amb tota seguretat”,
i unes bones piles de Liti entràrem
a dins. Com sempre la descripció és
d’una pols in inita, on hi ha capes i
capes de terra.
Després de diversos intents d’aquí
i allà buscant algun forat que ens
portés ins al fons, vàrem trobar un
accés fàcil, al que a l’anterior visita
que vàrem fer, semblava un departament, això ens va permetre arribar
ins al fons de la cova.
Al costat esquerra de la paret d’on
veníem vam veure la següent inscripció SES 11-8-63, probablement
del últims visitants de la Cova.
També un cop més, vam anar a la
part de la cova que sembla un pas
més fàcil i transitable amb la certesa
de que és una entrada a peu de camí.
Un cop vam ser fora, vam rodejar
la part més baixa per intentar trobar un lloc que fos adient a aquesta
entrada. Després d’algunes deliberacions, ens vam fer el propòsit de
tornar-hi i dedicar-li tot un dia ins
a trobar aquest pas.
Text: Alfons March
Informació i fotos: Albert
Puigpinós

Restes antigues trobades.
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Al fons de la cova, un altre pas.

Associacions
ASSOCIACIÓ DE DONES LA COMA DE MEIÀ
Castanyada
Quan arriba la tardor és temps de menjar castanyes.
Per això l’associació de dones i la de la gent gran, ens
vam reunir tots plegats al restaurant Cirera per celebrar la típica castanyada, menjant moniatos, castanyes,

Grup assistents a la celebració de la castanyada.

panellets i traguejant mistela. Tot estava boníssim.
Vam passar una bona vetllada amb molta xerrameca
i rialles. Esperem que un altre any ens puguem reunir
tots un altre cop.

Panellets.

Fira de la Perdiu
El dia 10 de novembre es va celebrar al nostre poble,
la tradicional Fira de la Perdiu, enguany una mica pobra de gent per coincidir amb les eleccions generals.
L’associació de dones La Coma de Meià, com tots
els anys, vam muntar la nostra paradeta davant de ca
l’Hostalé, als qui donem de nou les gràcies per deixar-nos el seu garatge on guardem totes les coses.
Els productes que venem són quasi tots artesanals,
n’hi ha de comestibles i altres fets a mà per les dones

que anem a manualitats. Aquest any també ha col·laborat gent que no és de l’associació, fent treballs manuals que ens han fet arribar per poder-los vendre.
Els diners que obtenim amb les vendes van destinats
a l’AEEC per col·laborar amb la investigació contra el
càncer. Enguany hem recollit 604 € que sumats als 675
€ de la loteria fan un total de 1.279 €.
Agraïment a tots els col·laboradors i us animem perquè un altre any puguem tornar-ho a fer.

Maria Brescó i
Montserrat Boliart a la parada
de la ﬁra.

Productes i articles artesanals
de la parada.
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La Marató
El dia 7 de desembre coincidint amb el pont de la Puríssima, es va fer el sopar
per la Marató dedicada a les
malalties minoritàries.
L’associació de dones amb
la col·laboració de l’Ajuntament, organitzarem el sopar
i a continuació un sorteig de
diferents productes donats
per part d’entitats, botigues,
perruqueria i restaurants del
municipi i també d’alguns
comerços i cooperativa d’Artesa de Segre. Molt agraïts a
tots.
Els diners obtinguts dels
67 sopars, donatius i sorteig
i, després d’haver pagat el
menjar, sumaven 946 € que es
varen ingressar al banc per la
causa esmentada.
Moltes gràcies a tothom
per la vostra participació i
col·laboració.
Text i fotos: Maria Brescó

Assistents al sopar solidari de la Marató 2019.

PENYA BARCELONISTA DE VILANOVA I VALL DE MEIÀ
Celebrem els vint-i-cinc de la Penya

E

l dissabte 12 d’octubre d’enguany, la nostra Penya va celebrar el vint-i-cinquè aniversari de la
seva fundació.
L’organització d’un aniversari com aquest compor-

ta temps i feina. A l’Assemblea General Ordinària de
la Penya del dia 18 d’agost de 2018 es dóna el tret de
sortida, ho podem llegir a l’apartat número tres de
l’acta d’aquella assemblea:

Arribada de penyistes i socis barcelonistes de Vilanova i Vall de Meià, L’alcalde Xavier Terré, a la Sala 1 d’Octubre, donant la benvinguda
davant el restaurant Racó del Montsec. A la imatge, la Copa d’Europa als directius de can Barça: Josep Pont, responsable de l’àrea comeri la Copa de la Lliga.
cial i altres personalitats.
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El directiu del Barça, Josep Pont, ﬁrmant al llibre d’honor de l’ajuntament, en presència de l’alcalde, Xavier Terré, el president de la Penya, Josep Roqué i l’exjugador del Barça, Paco Clòs.

El president de la Penya, Josep Roqué, l’Avi del Barça, Joan Casals
i altres membres de la junta davant la Copa d’Europa i la Copa de
la Lliga.

“El senyor president posa de manifest que l’any
vinent farà vint-i-cinc anys que es va fundar la nostra Penya i que no hauria de ser un acte més a celebrar sinó que l’hem de considerar el més important.
Seguidament s’informa de les representacions
institucionals que el FC Barcelona té previstes per
aquests actes. Això seria, la presència del vicepresident o membre de la Junta Directiva, exjugadors de
l’ABJ (Associació Barça Jugadors), aportació de trofeus i material promocional.
Els assistents manifesten el seu interès a fer la celebració i acorden per unanimitat iniciar els preparatius perquè aquest acte es pugui realitzar durant
el mes d’octubre de 2019.”
Ara la cosa ja va en serio i comencen una sèrie de
reunions per a preparar els actes:
A ﬁnals d’any, reunió de la Junta Directiva amb la
celebració del vint-i-cinquè aniversari com a únic punt
del dia.
Reunions periòdiques presencials o virtuals (telèfon) entre el president i diferents membres de la Junta
per anar avançant en l’organització de l’esdeveniment.
El dia 26 de gener de 2019 es comunica oﬁcialment a
la Confederació Mundial de Penyes del FC Barcelona i
al president de la Federació de Penyes de Ponent Nord

i Andorra la intenció de celebrar la festa del vint-i-cinquè aniversari el dia 12 d’octubre de 2019. Serà el dia
sis de febrer quan des del Departament de Relacions
Institucionals i Protocol de la Confederació comunicaran que prenen nota d’aquesta activitat a l’agenda
d’actes i que quan s’apropi la data es posaran en contacte amb la Penya per ampliar la informació. En el
mateix comunicat demanaran que s’enviï un formulari
ja preestablert amb la informació de les activitats programades per aquell dia.
Som-hi doncs, hi ha molta feina per fer. Cal pensar
en els regals que s’han de comprar per a la representació del FC Barcelona, l’exjugador de l’ABJ, l’ajuntament, les Penyes i els presidents de les Federacions
de Penyes que assisteixin a l’acte. El Joan del rellotger
tindrà la solució.
Ah! També hem pensat que farem un homenatge al
Jaume Camarasa Segon, Jaumet de cal Perla. Ell va
ser qui va esculpir l’escut de la Penya que es va penjar
al Camp Nou. Haurem de fer una placa que lliurarem
a la seva ﬁlla.
El dinar al Racó del Montsec. Cada comensal un regal. D’aquest se’n farà càrrec el Mingo del Tarjo. Una
botella de licor artesanal de camamilla L’Elixir. No podia quedar més dolç.

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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Josep Roqué lliurant una placa de la Penya Barcelonista de Vilanova i Josep Roqué lliurant un obsequi a un membre i soci molt especial de
Vall de Meià al senyor Josep Pont, directiu del F.C. Barcelona.
la Penya, el senyor Agustí Valls.

L’exjugador del Barça, Paco Clòs, rebent un obsequi de mans del D’esquerra a dreta: Paco Clòs (exjugador del Barça), Josep Roqué
(president de la Penya), Josep Pont (directiu del Barça), Xavier Terpresident de la Penya.
ré (alcalde de Vilanova de Meià), Josep Maria Huguet (directiu del
Barça) i Claudi Bosch (president de la Federació de Penyes Sud).

I el pastís. El Josep, el president i el Peret passaran a
veure el Pere Borrell, el pastisser de les nostres festes.
Deixarem que ell hi posi la imaginació. Estem tranquils, segur que sortirà bé.
Hem arribat al dia 10 d’abril. Enviem a la Confederació Mundial de Penyes el formulari amb la informació
de les activitats programades: rebrem les Penyes assistents a l’acte, a la representació del FC Barcelona...
Passarem per l’ajuntament i per la Penya; visitarem
el Centre d’interpretació del Montsec de Meià i si hi
ha temps l’església. El Ramon Bernaus serà el nostre
guia. L’ordre i l’horari dels actes no ens el conﬁrmaran
ﬁns a darrera hora.
El Maurici Vidal, president de la Federació de Penyes de Ponent Nord i Claudi Bosch president de la
Federació de Penyes de Lleida Sud conﬁrmen la seva
assistència. També ho farà Ramon Burniol, president
de la Federació de Penyes del Bages, Berguedà i Cerdanya i Joan Casals, l’avi del Barça.
Fins tres dies abans no sabem quina serà la representació del FC Barcelona. Serà el senyor Josep Pont
i Amenós, directiu responsable de l’Àrea Comercial.
Per part de l’Associació Barça Jugadors ens acompanyarà el Paco Clos, davanter centre alt, ros i amb bi20
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goti que va triomfar a la dècada dels anys vuitanta del
segle passat. Qui ja fa dies que sabíem que ens acompanyaria és el Josep Huguet, no pot faltar mai en els
nostres aniversaris i celebracions.
El dia abans tot són nervis. El president i el Paco
engalanen els carrers amb les banderes. Després de
sopar tota la Junta es troba al Racó del Montsec per
acabar d’organitzar el dia de demà. Són moments de
nervis perquè veiem que anem a nombre màxim de
convidats, socis i penyistes que assistiran al dinar.
Aproﬁtem per deixar el restaurant a punt perquè l’endemà a primera hora, l’Antoni Mora en farà la decoració. Gràcies a l’Antoni tot serà blaugrana i molt ben
guarnit.
El dia 12 tot surt com estava previst. Primer arriben
els representants de les Penyes, els de les Federacions
i l’avi. Més tard el Paco Clos i en Josep Pont. El Xavier
Terré, l’alcalde, i el Ramon Bernaus ens fan de guies al
Centre d’interpretació del Montsec de Meià. El Ramon
també ens guiarà per conèixer millor l’església. Visitarem l’ajuntament i després dels parlaments de l’alcalde i del senyor Pont s’intercanviaran regals i se signarà
al llibre d’honor.
A l’hora prevista serem al restaurant. Abans de di-

Placa homenatge a Jaume Camarasa
Segon (+), entregada a la seva ﬁlla Mª
Dolors.
Assistents al dinar de celebració.

nar, sota el savi guiatge del Mingo, s’efectuaran els
parlaments i l’intercanvi de regals. Són moments de
molta emoció. El Paco Clos deixarà caure més d’una
llàgrima amb la presentació del Mingo. Tindrem un record molt especial pel Jaumet de cal Perla. El Claudi

Visita guiada a càrrec de l’historiador Ramon Bernaus Santacreu, a
l’església parroquial de Sant Salvador de Vilanova de Meià, declarada
BCIN l’any 1984.

Bosch exhibirà orgullós els seus orígens garzolins i les
seves festes majors a Vilanova. El Maurici Vidal, el Josep Roqué, el Xavier Terré i el Josep Pont recordaran
fets d’aquests vint-i-cinc anys viscuts i desitjaran poder veure molts aniversaris més de la nostra Penya.
Després gaudim de l’excel·lent dinar que ens ha preparat la Ramona i del pastís d’aniversari del Pere Borrell. Mentrestant ens haurem pogut fotograﬁar amb els
trofeus de la Champions i la Copa del Rei que ens ha
cedit el FC Barcelona per a la festa.
Ha estat una feinada però ha valgut la pena. Moltes
gràcies al FC Barcelona i a l’ABJ; a l’ajuntament per
la seva col·laboració, a l’Antoni Mora i al Racó del
Montsec; al Mauri Vidal i al Claudi Bosch. Una menció
especial al Josep Roqué, el nostre president; al Pere
Santacreu, secretari i tresorer i, a tots els membres de
la Junta de la Penya que han fet possible la celebració
d’aquest aniversari.
Text: Josep Anton Novau
Imatges: Josep Anton Novau, Francesc Cardona
Fonoll i Josep Argerich.

Visita al Centre d’Interpretació del Montsec de Meià amb l’historia- Visita a la seu de la Penya Barcelonista de Vilanova i Vall de Meià.
dor Ramon Bernaus.
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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 EN GENERAL
R
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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ASSOCIACIÓ DE LA TERCERA EDAT “VERGE DE MEIÀ”
Sortida a Àger

L’

Associació de la Tercera Edat
Verge de Meià va organitzar el
passat 5 d’octubre, una sortida al
Centre d’Observació de l’Univers
d’Àger.
La sortida va agradar molt a tothom.
A la imatge del grup hi falten alguns jubilats de la junta de l’associació com el Salvador Bernaus, la
Montserrat Boliart i la Maria Brescó.

AMPA MARE DE DÉU DEL PUIG DE MEIÀ
La Castanyada

C

om cada tardor, Maria
Castanya, la castanyera, es va preparar per a
celebrar una gran castanyada.
Amb el cistell sota el
braç, va anar a buscar castanyes a la muntanya. En
va buscar branca per branca, fulla per fulla, a terra i,
ﬁns i tot, sota les pedres,
però no en va trobar cap,
ni gran ni petita. Llavors
un pagès que treballava
per les nostres contrades li
va dir que vingués a la Vall
de Meià que segurament en
trobaria.
Agraïda va carregar les
cistelles plenes de castanyes, va anar directament
a l’escola del poble per poder celebrar la castanyada
amb tots els nens de l’escola.
A la tarda van passar
plegats una estona molt divertida pintant cares, fent
danses tradicionals, jocs
a càrrec dels mestres del
centre i després vàrem acabar amb un pa i xocolata.
Text i fotos:
M. Jesús Novau
Núm. 17 - Quart trimestre 2019
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Taller d’escriptura
UN CONTE INACABAT

E

stem a punt de començar
les vacances de Nadal, va
dir la senyoreta Rosalia als nen
i nenes de la classe, i us vull explicar un racó de la meva vida.
Resulta que cada any, des de
en fa 10, m’invento un conte
per regalar, la nit de Nadal, a la
meva neta Clàudia que, com ja
sabeu, viu a Austràlia amb els
seus pares. Com és un país que
està molt lluny només venen un
cop a l’any, per Nadal.
Sempre he procurat que fossin contes dolços, amables, de
somriure fàcil, plens de colors
i cançons: contes d’aquells que
acaben amb un ﬁnal feliç i que
fan anar a dormir amb el cor cofoi i en pau.
Vet aquí que l’any passat la
Clàudia em va dir que sempre
li agradaven molt els meus contes, que els guardava com un
tresor, però que s’havia adonat
que eren somnis, que no eren
reals, que ella veia al seu voltant que la vida no era ben bé
així; em va explicar que el dia a
dia de bastants dels seus amics
molts cops era trist, els feia mal
i no en tenia res de feliç. I em
va fer una pregunta que em va
deixar sense respiració “àvia,
que no veus la tele a Lleida?”, a
la meva resposta aﬁrmativa ella
va continuar “a la meva escola
parlem molt dels nens i nenes
que no tenen família, ni casa, ni
escola, que fugen de les guerres i sempre fem activitats per
ajudar. Ho feu a la teva escola
també?”.
Aquesta conversa em va fer
pensar molt. Vaig adonar-me
que la Clàudia s’havia fet gran,
com també vosaltres, i vaig decidir que aquest any li regalaria
un conte sense ﬁnal i que fos
la Clàudia qui l’escrivís. Què us
sembla?, he fet bé?, sí?, fantàstic! Doncs ara us llegiré el conte
que he escrit i així vosaltres, si
us sembla bé, també podreu dir
la vostra i portar-me la conclu24
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sió de la història quan torneu de
vacances.
Els alumnes amb els ulls brillants es van disposar a escoltar
el conte de la senyoreta Rosalia.
En un poble no massa gran,
prop de Lleida, envoltat d’oliveres, granges de vaques lleteres
i una immensitat d’arbres fruiters que, en arribar la primavera, pintaven de rosa i blanc tot
el paisatge ﬁns a l’horitzó, quan
la fruita era madura, arribava
molta gent de fora, vinguts de
països llunyans, famílies senceres buscant feina i amics. Molts
d’ells, després de la collita,
tornaven a marxar però alguns
es quedaven per treballar a les
granges. Aquest va ser el cas
de la família de la Yamila, eren
d’origen marroquí però van escapar de la guerra de Síria en
un vaixell d’aquells que van
pel mar salvant persones. Ningú sap com van arribar ja feia
tres anys, però la realitat és que
s’havien integrat molt a la vida
del poble.
El Toni, era el ﬁll del veterinari
del poble, tenia l’edat de la Yamila i anaven a la mateixa classe. Cada matí caminaven junts
cap a l’escola i a la tarda també
tornaven junts, ella arribava primer a casa, un pis en un ediﬁci
de ﬁnestres petites i balcons estrets plens de geranis vermells;
ell havia de caminar una mica
més ﬁns arribar a una casa pairal al costat de l’església romànica del poble.
Un dia tornaven d’escola molt
contents, a classe de plàstica
havien construït una caseta per
tal que, aquella primavera, les
orenetes hi fessin el seu niu.
L’havien de penjar en un lloc alt
i tranquil perquè les orenetes
poguessin covar sense sorolls
de cotxes ni crits de la gent que
passejava pel carrer. La Yamila
el penjà en un clau de la paret
del balcó, damunt del test més
gran de geranis i en Toni va

DESPERTA, JA!
(Ferrocarril de Sant Quirze del
Vallès a Barcelona)

Desperta bondat
Ja es fa de dia
I no es pot perdre un instant,
Ni una passa,
Ni un glop d’aigua de la font
Desperta cor gran
Ja surt el sol
Darrera la muntanya
I la plana s’il·lumina,
Per tu s’engalana
Desperta padrí
Que l’alegria et busca
Com l’abella busca la ﬂor,
Et necessita per libar
La saviesa del teu món
I grimpar ﬁns la Cova del
Castejón
Desperta artista del traç
Tens deures damunt la taula,
Mai res deixes a mig fer,
Tampoc ara
Que imperi el teu talent
Que guanyi la teva força
I el teu humor un xic pocasolta
Desperta germà
No et facis pregar
Desperta, ja!
Montse Puig

escalar rames amunt de l’olivera
que presidia el pati del darrera de
la casa i el penjà en la rama més
forta que va trobar. Els nius, ben
aviat van tenir hostes. Els dos amiguets cada dia contemplaven com
la mare oreneta passava hores quieta dins del niu covant els ouets,
no van saber quants n’hi havia ﬁns
que no van veure les diminutes boques obertes demanant menjar; el
niu de la Yamila en tenia quatre i
el del Toni tres. Era un concert de
piulades ﬁns que arribava la mare

amb el bec ple de cucs i insectes
voladors que repartia entre totes
les boques i l’orquestra tornava a
engegar en pic la mare emprenia
el vol per buscar-ne més, viatge
que repetia una i una altra vegada
durant tot el dia. Ells ho contemplaven divertits i esperaven amb
impaciència que arribés el dia que
els petits ocellets sortissin del niu
i intentessin volar sols, no tardarien gaire, no.
Una tarda, el Toni va tornar de
l’escola tot trasbalsat, el seu rostre

SINTO SALA
C/ Església, 32

era una mescla de tristesa i por:
mare, avui la Yamila no ha vingut
a l’escola, he passat davant de casa
seva i al balcó no ni ha les ﬂors i
el niu d’orenetes ha desaparegut!
Mare, què ha passat?
Ni el vol d’una mosca se sentia a
l’aula. La senyoreta Rosalia els va
acomiadar amb un somriure: Us ha
agradat?, doncs, apa! a veure com
l’acabeu. Bon Nadal a tothom i ﬁns
la tornada.
Montse Puig

. Construccions
. Rehabilitacions
. Reformes en general

25735 Vilanova de Meià
Tel. 636 889 942
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Parlem amb els alcaldes
ENTREVISTA AL SR. XAVIER TERRÉ, ALCALDE DEL MUNICIPI DE VILANOVA DE MEIÀ
Després de passades les eleccions municipals del proppassat 25
de maig i encetada una nova legislatura, continuem amb les entrevistes amb els alcaldes dels pobles
del nostre municipi. Un matí força fred del mes de novembre ens
trobem a la Casa de la Vila i conversem amb el Sr. Xavier Terré,
alcalde del municipi de Vilanova
de Meià.
Pregunta: En primer lloc, et
volem felicitar a tu i el teu equip
en nom del Consell de Redacció
de LO PAS NOU per la victòria en
les eleccions del 25 de maig i per
la teva reelecció com alcalde del
municipi.
Resposta: Moltes gràcies.
P: Des de quan ets l’alcalde del
municipi?
R: Sóc alcalde des del 2007 i
aquesta serà la quarta legislatura.
La primera legislatura ens presentàvem ERC i l’antiga Convergència
i Unió i vam quedar 4 a 3. La segona ens vam presentar els mateixos partits i vam quedar 5 a 2. La
tercera vam quedar 7 a 0, ja que hi
havia només una altra llista del PP
amb persones que no eren del municipi. Ara ens presentàvem amb
JuntsXCAT i hem quedat 5 a 2.
P: Voldríem que ens expliquessis a tota la gent del municipi les
obres i altres actuacions que heu
anat realitzant als diferents pobles
durant la passada legislatura.
R: En primer lloc cal aclarir que
les dues primeres legislatures hi
havia el PUOSC, unes subvencions que la Generalitat de Catalunya dóna a tots els ajuntaments
que proporciona molts ingressos i
permetia fer grans obres. Aquesta
última legislatura el factor PUOSC
no hi era i bàsicament s’han fet
obres de manteniment i millora de
petites coses als pobles del municipi, que us passo a enumerar:
- Obres de millora i asfaltat d’un
tram del camí de la Vall d’Ariet a la
26
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zona de Gàrzola.
- Rehabilitació d’una
sala del Casal Municipal de Vilanova com a
ludoteca.
- Obres per substituir
un tram de la xarxa
d’abastament d’aigua
potable al nucli de Boada i les seves masies
i arreglar l’escomesa
d’aigua als carrers.
- Posar mobiliari i
condicionament de la
zona lúdic-esportiva
de Vilanova al costat
de la pista de pàdel, a
l’antic camp de futbol.
- Nou cablejat de
l’enllumenat
públic
a Vilanova, Gàrzola i
Tòrrec. Teníem una part de l’enllumenat públic que es feia servir
per allà on passava el cablejat de
FECSA, ells per normativa van
haver de modiﬁcar-ho i ens van
arrencar el públic, amb la qual
cosa ens vam haver d’espavilar
nosaltres a tornar-ho a cablejar i
això va comportar unes molèsties
molt importants i molts dies amb
carrers amb poca o sense il·luminació.
- Arranjament del camí de Vilanova a Gàrzola.
- Millora del paviment de la carretera de Vilanova a Lluçars.
- Adequació del Parc Recreatiu
de les pistes municipals i de la
zona esportiva.
- Millorar i fer accessible el Centre d’Interpretació del Montsec de
Meià, posant-hi un ascensor i condicionant el terreny perquè en un
temps breu ens ha d’arribar l’exposició de fòssils sobre la Pedrera
de Meià, la qual serà la mostra més
important del museu.
- Millora i fer accessible el local
de la Llar dels Jubilats del carrer
Escoles de Vilanova.
- Acabament de la segona fase
de la carretera de Santa Maria
de Meià per part de la Diputació
de Lleida. Aquesta és l’obra més

important, que tot i ser de sentit
comú, ha costat molt de poder
tenir una carretera digna des de
Santa Maria de Meià ﬁns a Artesa
de Segre, que és la principal via de
comunicació del municipi.
- Arranjament del camí dels repetidors d’Argentera.
- Obres de millora a les Escoles
Municipals. És un projecte en quatre fases i ara hem acabat la tercera fase, esperem però poder realitzar aviat la quarta per poder tenir
tot l’ediﬁci en condicions òptimes.
- Millores al camí de Tòrrec i arranjament de la teulada de la seva
església. Pel que fa a l’obra de l’església es va aconseguir una ajuda
una mica superior del que és normal per part del Bisbat d’Urgell,
que va suposar la tercera part de
la inversió.
- Arranjament del dipòsit nou de
Lluçars.
- Fer tota la teulada nova de
l’església de Gàrzola, ja que és un
ediﬁci que s’ha de consolidar, però
com que els diners són els que són,
només s’ha fet la teulada per treure les goteres i esperar aconseguir
tots els diners per acabar l’obra. El
problema que ens trobem amb les
esglésies és que són privades, són
del Bisbat i l’administració és reti-

Una de les últimes obres realitzades és la rampa d’accés a l’ediﬁci on hi ha la Llar dels Jubilats.

cent i costa molt que acabi posant
diners per fer obres en una cosa
que no és seva.
- Habilitació d’un espai com a
gimnàs al Casal Municipal.
- Donar tot el suport a la publicació de la revista municipal LO
PAS NOU, ja que com ajuntament
estem molt orgullosos de poder
tenir una revista com aquesta que
molts municipis com nosaltres no
poden tenir.
- Equipament modular per la
Sala de Lectura Municipal i adquisició de material de lectura i audiovisual. La Sala de Lectura està
situada al primer pis de la Casa de
la Vila i se’n fa un molt bon ús i
pensem que és un espai que s’ha
d’anar cuidant.
- Condicionament del paviment
de la Plaça de l’Església de Vilanova.
- Millores a les antenes i connexions a la xarxa wiﬁ municipal.
Tenim un municipi molt gran amb
diﬁcultats perquè la xarxa arribi a
tot arreu i a poc a poc ho estem
millorant.
- Nou equipament a la sala de
l’AMPA de l’ediﬁci de les entitats.
- Equipament audiovisual a la
Sala 1 d’Octubre de l’Ajuntament.
P: Déu ni do les coses que heu
anat fent. Ara explica’ns els pro-

jectes que teniu de cara a aquesta
nova legislatura que tot just comença, desglossats poble per poble perquè sigui més entenedor.
R: N’hi ha alguns que són a nivell municipal i d’altres a nivell de
cada poble.
A Vilanova tenim alguns projectes, que tot i estar previstos de realitzar-se aquí, s’han de considerar
a nivell municipal, com:
- La Sala de Vetlles que es vol fer
a Vilanova.
- Construcció d’un local polivalent.
- Millores al pati de les Escoles
Municipals. Ara les aules estan
molt bé, però al pati li voldríem
donar un ús més òptim.
- Posar en funcionament el Centre d’Interpretació del Montsec de
Meià i portar l’exposició sobre els
fòssils de la Pedrera de Meià, que
està en caure i creiem que arribarà
molt aviat.
- Pavimentar el camí d’accés al
cementiri vell que era el que ens
queda del recinte de l’antic castell
de Vilanova.
- Gàrzola: Variant del camí que
va a la Vall d’Ariet i realitzar el pou
per abastir d’aigua potable a la població.
- Boada: Condicionament de la
carretera d’accés al poble.
- Lluçars: Arranjament del dipò-

sit vell d’abastiment d’aigua potable i millores en la carretera de
Lluçars a Vilanova.
- Tòrrec: Millora i manteniment
dels camins ja existents i manteniment dels accessos a les masies de
Tòrrec.
Santa Maria de Meià: Continuar
amb les ajudes a l’Entitat Menor
Descentralitzada (EMD).
- Argentera: Manteniment dels
camins.
- Millores generals: Millores diverses a la carretera del Pas Nou
(L-913), que és una cosa que va
per llarg però que ara volem començar.
P: Aproﬁtant que has parlat de
l’obra futura del pou d’abastament
d’aigua potable a Gàrzola, vam
veure el dia de la Fira de la Perdiu
que alguns veïns del poble de Gàrzola es van manifestar per l’aigua.
Què ha passat? Ens en podries fer
cinc cèntims?
R: Bé, la situació de l’aigua de
Gàrzola i els nitrats que solen tenir algunes temporades, s’arrossega des de fa molts anys, encara
que vistes les notícies sembli que
el problema vingui de fa poc. Tot i
els anys que fa d’aquest assumpte
i antics alcaldes que hi varen haver
amb anterioritat, hem de dir que
ﬁns que el nostre equip d’ERC va
Núm. 17 - Quart trimestre 2019
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Equipament modular per la sala de lectura municipal.

entrar a l’ajuntament l’any 2007, no
es va fer res per solucionar aquest
problema d’abastament d’aigua
potable. Va ser llavors quan el nostre equip va posar ﬁl a l’agulla i
ens vàrem informar sobre les possibles solucions provisionals, però
almenys viables, per poder abastir
d’alguna manera i temporalment
d’aigua potable als veïns. Mentre
estàvem buscant ajuts econòmics
importants, ja que l’obra en qüestió, per fer-la ben feta, té un projecte i un cost econòmic alt, es va
decidir per l’alternativa de construir una planta d’osmosi i així es
va fer. Almenys mentre no es fa el
pou, els veïns tenen aigua potable
en una font del poble, de la qual
cada casa en té una clau per poder-se anar a proveir, abans d’això
l’havien d’anar a buscar a fora o
comprar-la.
P: I aquesta planta d’osmosi
dóna aigua potable sempre?
R: Doncs sí, la planta té un dipòsit i tret de si es presenta alguna
avaria, com pot passar en tot, els
veïns saben que aquella aigua està
tractada i es pot beure amb tota
tranquil·litat.
P: Entenem doncs que el pou
d’abastament d’aigua potable a
Gàrzola està en projecte?
R: Sí, i en realitat ja podria estar
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començat, ja que l’ACA va aprovar
el projecte i la subvenció. Però
vam topar amb 80 al·legacions
presentades, de les quals la majoria era de gent que no viu tot l’any
al poble de Gàrzola, sinó que hi
tenen segona residència, perjudicant doncs als que hi viuen durant
tot l’any. Això va fer que el projecte es paralitzés i es perdés la subvenció concedida. Però nosaltres
continuarem amb els tràmits per
poder tornar a aconseguir aquesta
obra important i necessària per a
aquest poble del nostre municipi.
P: Bé doncs, sort i endavant. Per
altra banda i continuant amb l’entrevista, sabem que a les Piscines
Municipals de Vilanova hi ha hagut
canvis. Explica’ns de què van.
R: Les Piscines des de sempre
han estat municipals, tot i que hi
havia abonats i socis, però sempre
havien estat municipals. Però tal
com està funcionant tot, creiem
que és important que sigui l’Ajuntament qui les acabi gestionant
directament, com es fa a tots els
pobles, ja que aquí érem l’excepció, i si falta diners els posi l’Ajuntament. Ara seran cent per cent
municipals amb una quota anual
per cada persona que vulgui fer ús
del bany, la qual serà de 25 euros
per persona. A partir d’ara per ba-

nyar-se pagarà tothom, ja que tal
com es feia per famílies ara era
molt complicat, gens clar i donava
lloc a la picaresca. D’aquesta manera aquell que en farà ús, pagarà
i dependran directament de l’Ajuntament.
P: Has parlat unes quantes vegades de les Escoles i les obres que
s’hi han fet i les que hi voleu fer.
Explica’ns en general com funcionen, ja que és una cosa bastant
desconeguda per la majoria de la
gent.
R: L’Escola Municipal de Vilanova de Meià agafa els alumnes dels
pobles del municipi ﬁns a 6è de
Primària (12 anys). Però en ser un
centre petit forma part d’una ZER
(Zona Escolar Rural). Aquí tenim
la ZER el Romaní formada pels pobles de Cubells, Montgai, Vilanova
de Meià i la Sentiu de Sió.
Al nostre centre fa una sèrie
d’anys que estem entorn d’uns 30
alumnes i és la que té més alumnes
de tota la ZER. Aquest curs 20192020, el transport escolar l’utilitzen 5 alumnes que vénen de Santa
Maria, Gàrzola i Lluçars. El menjador escolar l’utilitzen entre uns
10 i 18 alumnes segons el dia de
la setmana. Tenim tres professores ﬁxes i quatre d’itinerants que
també es desplacen a impartir les

seves classes als altres pobles de
la ZER.
P: Quines són les associacions i
institucions que funcionen a nivell
de Vilanova, però també a nivell
municipal, i de quines esteu més
satisfets pel servei que donen al
poble i a tot el municipi?
R: Totes les associacions que tenim en la seva activitat particular
donen un gran servei, col·laboren
amb el municipi i amb la societat
en general i n’estem molt orgullosos de totes elles. És molt d’agrair
que en un municipi tant petit, hi
hagi aquestes associacions sense
ànim de lucre, que col·laboren en
moltes activitats i donen molta
empenta. Procuraré enumerar-les
totes, espero que no me’n deixi
cap, no ho voldria pas: l’AMPA de
les escoles, l’Espai Perdiueta, l’Associació de la Tercera Edat Verge
de Meià, l’Associació de Dones La

Coma de Meià, la Penya Barcelonista de Vilanova i Vall de Meià,
l’Associació de Joves, el Club de
Bitlles Gàrzola. Sense comptar
les més particulars que organitzen
coses als respectius pobles com
poden ser l’Associació de Santa
Maria i la de Gàrzola.
P: Quines són a nivell de Vilanova les festes o celebracions més
importants?
R: En primer lloc i sense cap
dubte, la Fira de la Perdiu al novembre; en segon lloc la Festa Major del setembre i en tercer lloc la
Festa de Santes Creus al maig. La
més important de totes és la Fira
de la Perdiu, ja que és molt difícil
de trobar un altre poble amb els
pocs habitants que tenim nosaltres i que en un matí pugui, cada
any, moure tanta gent, en això som
quasi únics. A part, és una de les
ﬁres més antigues del país i que

encara continuen celebrant-se.
P: Per últim, des de la nostra revista envia un missatge com a alcalde a la gent de Vilanova i de tot
el municipi.
R: En primer lloc vull agrair el
suport que ens han donat i que
tots tinguin present que des de
l’Ajuntament treballarem per tot el
municipi de la millor manera que
honestament puguem i mirarem
de fer les coses el més bé que es
pugui.
Motes gràcies per les teves respostes i et desitgem a tu i al teu
equip de govern molta sort per poder portar a bon termini els projectes que heu preparat.
Pel Consell de Redacció
de LO PAS NOU
Ramon Bernaus Santacreu i
Iolanda Masanés Martos
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Terres del Marquesat
CONFERÈNCIA A VILANOVA DE MEIÀ I SORTIDA CULTURAL
A LA RIBERA DE CARDÓS I ESTAON

E

l dimarts dia 6 d’agost de
2019 a les 20 h, a la Sala 1
d’Octubre de l’Ajuntament de Vilanova de Meià, va tenir lloc la
conferència: La Mineria i el Patrimoni Miner a Catalunya,
a càrrec del Dr. Josep Ma Mata
Perelló (President del Geoparc
de la Catalunya Central i membre
de Les Terres del Marquesat). A la
xerrada hi varen assistir unes 35
persones vingudes de diferents
llocs, així com del poble. La conferència va resultar molt interessant.
L’endemà, dimecres dia 7
d’agost ens vam enﬁlar a la Vall
de Cardós i una vegada arribats
a Ribera de Cardós i després de
reduir els vehicles de 7 a 5, vam
agafar un desviament a mà esquer-

ra on diu Surri, Anàs, Bonestarre,
Estaon, aquest últim poble era el
nostre objectiu.
Vàrem fer algunes voltes per una
pista estreta i asfaltada i per ﬁ,
després de creuar el pont del riuet
que porta el nom del poble, vam
entrar a poc a poc, ja que estava
tot ple de vehicles i els cinc nostres els vam aparcar al pati privat
d’uns bons amics. Allí ens esperava en Xavi, el ﬁll del Cinto de Casa
Batlle, ell va ser el nostre guia.
El Xavi ens va acompanyar pels
carrers del poble, fent-nos les explicacions pertinents de cada casa
i nosaltres també vàrem aproﬁtar
per saludar a una senyora que és
ﬁlla del poble.
A Estaon també hi ha un refugi
de muntanya, guardat, on també
vam fer una parada.
Tot seguit, una mica més amunt,
hi ha les ruïnes de l’església romànica de Santa Eulàlia, on hi ha
unes pintures al MNAC d’aquesta

Conferència de Josep Maria Mata Perelló

església que són de tanta o més categoria que les de Boí.
Per acabar, vam anar a l’església de Sant Jaume d’època barroca. Allí, a l’altar major, hi ha unes
pintures naïf, on hi ha Sant Jaume
sobre el cavall que sembla que voli
per damunt dels inﬁdels. Quan
vam sortir estava tan núvol que tot
just quan vam arribar als vehicles
va fer un patac d’aigua que déu ni
do. Sort que va durar poc. Ens acomiadàrem d’en Xavi, la seva dona i
les ﬁlles, donant-los gràcies per la
seva amabilitat en vers nosaltres.
De retorn vam fer una parada
tècnica al poble de Surri des d’on
es veu una bona perspectiva del
poble de Ribera de Cardós i, sota
mateix d’aquest poble, en Josep
Ma Mata Perelló ens va explicar
que on hi ha Ribera de Cardós,
havia estat un llac glacial on desaiguaven les glaceres de la zona
d’Estaó i el seu vallat.
Després d’un dinar relaxat a
Ainet de Cardós,
cap a les cinc de la
tarda retornàrem a
Ribera de Cardós,
allí ens esperava
Mossèn Joan Dies
per
ensenyar-nos
l’església de Santa
Maria, romànica del
segle XII i modiﬁcada amb elements del
barroc. Ens vam animar a pujar al camSala 1 d’Octubre de l’Ajuntament de Vilanova de Meià. panar i déu ni do de
les bones vistes que
es veuen. A la sortida ens vàrem fer la
foto de grup. També
li vam dir al mossèn
si volia ser-hi i no va
dir que no, el nostre gran fotògraf en
Ramon I. Canyelles
ens la va fer i aquí la
teniu.
Francesc Gessé

Poble d’Estaon amb el Xavi de Casa Batlle.
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Tot el grup a Santa Maria de Cardós.

PROGRAMA DE LES VISITES CULTURALS
ANY 2020
ABRIL
10/04/2020: Divendres Sant
La Torre Medieval de Vallferosa.
Ardèvol, gresol dels carlins.
Esmorzar: Pel camí. Dinar: De restaurant
Lloc de Trobada: Cubells, 8h00.
Blanc i Negre (Agramunt) 8h15

MAIG
15,16 i 17 de maig
Jornades de Geologia i d’Astronomia Organitzat per: Dr. Josep Ma
Mata Perelló) i Ramon Ignasi Canyelles
(monitor Starlight)
(El programa detallat de les jornades de Geologia i Astronomia es donarà a conèixer més endavant i del qual
s´informarà a la Web del Marquesat)
15/05/2020.-Divendres.- Lloc de
trobada: Sala de Conferències Municipal de Les Avellanes (Municipi de Les
Avellanes-Santa Linya), 18h.
16/05/2020 .-Dissabte.- Lloc de
trobada: Sala de Conferències Municipal de les Avellanes, 9h00.
Durant les jornades es farà una conferència per commemorar el 50 aniversari
de l’arribada del primer home a la Lluna.
Després de sopar hom farà una observació amb telescopi del cel de l’entorn.
Ambdues activitats seran a càrrec de
Ramon Ignasi Canyelles (monitor Starlight). També comptarem amb la col·laboració de Miquel Marcelino (monitor
Starlight)
AQUESTES DUES ACTIVITATS
SÓN GRATUÏTES
17/05/2020. Diumenge. Visita a
les Salines de Vilanova de la Sal.
Lloc de trobada: Davant de l’Església de Vilanova de la Sal, 9h30. Dinar
de Restaurant
CAL CONCERTAR LA VISITA (AMB
DINAR INCLÓS)
ACTIVITAT DE PAGAMENT

JUNY
06/06/2020 .- Dissabte
El Cogul. La pintura rupestre llevantina, Patrimoni Mundial de la
UNESCO. L’Espluga Calba i la geologia de la zona.
A càrrec de: Dr. Josep Ma Mata-Perelló

Esmorzar: Pel camí. Dinar: De restaurant
Lloc de trobada: Cubells 08h00
27/06/2020 – Dissabte
Alòs de Balaguer, església parroquial de Sant Feliu: Un viatge a través del temps, del gòtic al barroc.
A càrrec de: Dr. Ramon Bernaus
Santacreu
Lloc de trobada: Alòs de Balaguer
17h30 (pont del riu/ carretera de Rubió)
27/06/2020 .- Dissabte
Conferència : “Els Etruscs: un
poble misteriós de la mediterrània
“
A càrrec de: Dra. Ma Àngels Petit
(Secció de Prehistòria i Arqueologia de
la Universitat de Barcelona)
Lloc de trobada: Casal Cultural
d’Alòs de Balaguer a les 20h00.
ACTIVITAT GRATUÏTA

JULIOL
11/07/2020 – Dissabte
Llardecans (les Garrigues). El
poble i la reconstrucció de l’arc gòtic d’Adar.
A càrrec de: Joan Ramon González
(Cap d’Arqueologia de la Diputació de
Lleida)
Esmorzar: Pel camí. Dinar: De restaurant
Lloc de trobada: Cubells , 08h00.

AGOST
04/08/2020 – Dimarts
Conferència: ‘L’explotació del petroli i del carbó a Catalunya
A càrrec de: Dr. Josep Mata-Perelló.
Lloc de trobada: Vilanova de Meià
(Sala 1 d’Octubre de l´ajuntament) a les
20h00.
ACTIVITAT GRATUÏTA
05/08/2020 – Dimecres
Viatgem al Pirineu: Malpàs, la geologia i les seves mines de carbó
A càrrec de: Dr. Josep Ma Mata-Perelló
Esmorzar: Pel camí. Dinar: De restaurant
Lloc de trobada: Cubells 07h30. La
Pobla de Segur (Hotel Solé) 9h00

08/08/2020 – Dissabte
Continuant per la Ribera del Sió:
Montroig, Bellver i Ossó de Sió
Esmorzar: Pel camí (amb Madalenes i porró del Marquesat). Dinar: De
restaurant
Lloc de trobada: Cubells 08h15.
Agramunt 08h30 (rest. Blanc i Negre).
12/08/2020 – Dimecres
Monestir de Vallbona de les Monges (veurem el seu nou audiovisual) i la Cooperativa l’Olivera
Esmorzar: Pel camí. Dinar: De restaurant
Lloc de trobada: Cubells 08h00.
Agramunt (Kipps) 08h20
25/08/2020 – Dimarts
Conferència: Què fem de les nostres deixalles?
A càrrec de: Dr. Josep Roqué i Buscató
Lloc de trobada: Espai Orígens (Camarasa) 19h00.
ACTIVITAT GRATUÏTA
26/08/2020 – Dimecres
“ GRAN DINAR DE CLOENDA”
amb un resum audiovisual de les
visites culturals.
Prèviament descoberta de: “ Salgar i el tres Rubions”
A càrrec de: Ramon Ignasi Canyelles (monitor Starlight)
Esmorzar: A casa. Dinar: De restaurant
Lloc de trobada: Foradada (entrada
del poble) 09h00

SETEMBRE
18/09/2020 – Divendres
Conferència: El procés de fossilització
A càrrec de: Antoni Lacasa Ruiz
(Cap de Paleontologia de l’IEI)
Lloc de trobada: Espai Orígens (Camarasa) 19h00.
ACTIVITAT GRATUÏTA
19/09/2020 –Dissabte
Visita al poble de Corbins. Comanda del Temple. Aiguabarreig
Segre–Noguera Ribagorçana
Esmorzar: a casa. Dinar: De restaurant
Lloc de trobada: Cubells 09h00

Camarasa: 973-420191.Cubells: 973-459005.Vilanova de Meià: 973-415058/973-391087.Barcelona: 616 44 07 93
Web: http://www.marquesat.cat

Núm. 17 - Quart trimestre 2019

•

31

"MB7BMMÐ#BSDFEBOB

"MMPUKBNFOUT  3FTUBVSBOU SVSBM
13PEVDUFTBHSPBMJNFOUB3JTB3UFTBOT

5V3JTNF3V3BM]3FTUBV3BOU]BS UFTBOJBBMJNFOU
Sant Mar tí de Barcedana | Tel. 97 3 65 1 070 | w w w.casaroca.info
32

•

LO PAS NOU

SJB

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
Salvador Bernaus Ibern
Enriqueta Sarradell Pascual
M. Teresa Sarradell Pascual
Antonio Fité Boixadós
Mª Lluïsa Rebordosa Garlla

Benvolguts Amics de la revista Lo Pas Nou. Com ja us vàrem comentar a l’anterior edició, ens plauria molt anunciar-vos que l’any 2019
es pogués tancar amb 100 amics i així ha estat. Per tant, ja podem dir que un centenar de persones formen part d’una colla molt especial.
Des del Consell de Redacció agraïm aquesta voluntat de tots aquests lectors que revista darrere revista ens aneu seguint i donant suport.
A tots moltíssimes gràcies, continuarem fent feina perquè la revista sigui del vostre grat.
Informació: 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.
Els lectors que vulgueu enquadernar els exemplars dels tres primers anys de LO PAS NOU, podeu fer-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!

Anuncieu-vos-hi!

Interessats envieu les vostres dades a lopasnou@gmail.com
i contactarem el més aviat possible amb vosaltres
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Fem ruta
PEDRAFORCA
Distància total: 8,16 km
Total desnivell positiu: 1.270
m
Total desnivell negatiu: 1.270
m
Diﬁcultat: Moderada
Durada: 4h30’ (a bon ritme) i 6
h (ritme suau) comptant, en ambdues ocasions, amb temps suﬁcient
per a fer parades (beure, menjar i
fer alguna fotograﬁa). És a dir, afegint entre 30 i 45 minuts al temps
que necessitaríem si no ens aturéssim.

A

quest cop el Fem ruta viatja a
la comarca del Berguedà, molt
a prop del bonic poble de Saldes,
el qual compta amb un teló de fons
espectacular: la muntanya del Pedraforca.
La nostra aventura comença deixant el cotxe al Sender de PR (Petit
Recorregut) C-124, molt a prop del
refugi Lluís Estasen, de la FEEC,
situat a 1.647 m. El guarda, en Jordi Gallardo, el qual ja fa molts anys
que se n’encarrega.
Després d’arribar al refugi, fet
senzill, ja que trobarem indicadors
i marques que ens hi porten, el deixarem a les nostres espatlles, seguint un corriol que passa entre els
arbres. El primer obstacle que ens

Ascens al Coll del Verdet.

Vistes des del Coll del Verdet.

Pedraforca google.earth.

Elevació.
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trobarem és una roca molt gran que
haurem de superar, sense molta diﬁcultat. Seguim el corriol que enﬁla direcció a la Collada del Verdet
(2.244 m). Des d’allí, començarem
a apreciar el fort desnivell que ens
espera a la grimpada, necessària
per assolir el cim del Pollegó Supe-

rior, que està inclòs al Repte dels
100 cims de la Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya.
És bo saber que el Massís del Pedraforca està declarat Paratge Natural d’Interès Nacional, i l’entorn
forma part del Parc Natural del Cadí-Moixeró.

també podem optar per seguir el
nostre instint. Hem de tenir en
compte que, una vegada superem
la primera paret, encara quedarà
un bon tros ﬁns al cim. Haurem de
ﬂanquejar, fer un petit descens i
tornar a encarar una pujada en què
haurem de grimpar una mica més.
Una vegada al cim, tindrem unes
vistes impressionants: Serra del
Cadí-Moixeró, Port del Comte, La
Molina, Pirineu de Girona, etc. El
descens ﬁns a l’Enforcadura, el coll
que divideix el Pollegó Superior
de l’Inferior (a 2.348 m) no suposa
grans complicacions, almenys, de
menor grau que les d’ascens.
Des d’allí, fem un petit esforç, una
pujada de 60 metres, i arribem al
Fals Pollegó Inferior, el segon cim
de la jornada, que ens permet una
imatge molt directe del Pollegó Superior i el Cim del Calderer (2.493
m). La baixada, més o menys per la
tartera, pot resultar un pèl pesada
si anem cansats, per tant, és aconsellable prendre-se-la amb calma.
Ara bé, també resulta obvi el fet que
baixar-la corrent també és una molt
bona opció per aquells que vulguin
una mica més d’emoció.
Finalment, el recorregut ens torna al refugi i, ja tan sols, ens faltaran un centenar de metres per
tornar al lloc on haurem deixat el
cotxe.
Important: en els mesos d’estiu,
sobretot l’agost, la pista s’omple de
pressa i cal anar-hi d’hora per trobar aparcament.

Cim Nord.

Cim Superior.

Salut i muntanya!
Seguint amb l’ascens, arribem a
peu de paret. S’acaba el corriol i to-

carà grimpar. Les marques grogues
ens facilitaran l’ascens, tot i això,

Text i fotos: Ivan Balagueró

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
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Cuina i remeis de la padrina
TORRÓ DE XOCOLATA NADALENC I SALUDABLE
Ara que s’atansen les festes nadalenques, i com tots sabem és
una època de molt menjar, aquí us
proposem unes postres saludables
i baixes en greixos.
INGREDIENTS:
- Motlle de 16 x 5 cm
- 25 g nous
- 25 g avellanes
- 30 g ametlles torrades
- 2 clares d’ou
- 1 cullerada d’oli de coco
- 100 g de xocolata sense sucre
- Canyella en pols
- 10 gotes d’estèvia per endolcir
Començarem la preparació picant
els fruits secs. Reserveu-ne uns
quants de sencers per posar-los
dins la massa.
Batrem les clares d’ou a punt de
neu. Quan ja estiguin i afegirem
els fruits secs triturats, barrejant
tot molt bé. Hi afegirem l’estèvia
líquida (aquí cadascú pot variar a
mesura de la dolçor que desitgi).
Posarem a escalfar la xocolata en
una olla a foc lent, ﬁns que es desfaci completament i afegirem l’oli

QUE MENGEM?
LA CARABASSA
La carabassa (o carbassa) és el
fruit de les diferents espècies del
gènere Cucurbita, una planta herbàcia anual oriünda d’Amèrica.
És una planta reptant que pot
arribar a 10 m de llargada, dioica,
de tiges acanalades i d’aspecte aspre, fulles pubescents, lobulades.
Les grans ﬂors grogues són
unisexuals; les masculines
tenen els estams soldats en
forma de pilar i en ambdós
sexes el calze està unit a la
corol·la.
Les carabasses d’estiu
són varietats de Cucurbita
pepo. Si es cullen immadures, es consumeixen com a
carabassons encara que es
poden deixar madurar en la
planta com les d’hivern.
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de coco. Hi posarem la canyella en
pols al gust del consumidor.
Quan ja estigui desfeta la xocolata,
la retirarem del foc i anirem removent ﬁns que es refredi una mica
(no s’ha d’endurir).
I barrejarem la preparació de les
clares amb els fruits secs i ho remenarem tot. Després hi afegirem
els fruits secs sencers.
Prepararem el motlle pel torró,
forrant-lo amb paper de cuina per
desemmotllar-ho més fàcilment.
Dins hi abocarem la preparació
feta i donarem uns copets contra
unes superfícies perquè marxin
les bombolletes que es puguin fer
i anivellar la superfície.
Ho posarem un mínim de 3 hores
a la nevera.

I... eh voilà!, ja tenim un torró
boníssim i baix en greixos per
menjar en dies de festes.
BON PROFIT!
Text i fotos: Joana Bernaus

No obstant això, les varietats
d’hivern C. màxima i C. moschata
no es consumeixen verdes. Hi ha
un munt de varietats de diferents
colors i grandàries; les més grans
arriben a pesar entre 100 kg a 300
kg. Encara que és difícil de mantenir les varietats pures quan es conreen juntes, la veritable espècie C.
La carabassa és rica en minerals,
sobretot potassi, vitamina C i ß-carotè.

La conquesta d’Amèrica va portar a Catalunya moltes varietats de
carabasses.
Teresa Bonillo Gòmez

ORACIÓ PER LA
DIARREA
Al riu Llordà tres Maries Verges n’hi ha. Una que cura els mals
d’empatx, l’altra de l’allargament i
l’altra de tot mal. Jesús amén. Cristo és nat. Cristo és mort. Cristo ha
ressuscitat, com aquestes paraules
són veritat de la Santíssima Trinitat. Es diu tres parenostres a la
Santíssima Trinitat.
Es fa servir herba apegalosa, fa
un granet negre, s’ha de fer bullir i
veure aigua d’aquesta herba.
Nativitat Sala Riudaubàs

Passejant per Catalunya
Salàs de Pallars

S

alàs de Pallars és una vila i municipi de la comarca del Pallars
Jussà, a la part nord del centre de
la comarca.
És un dels pocs municipis del
Pallars Jussà que es mantenen inalterats al llarg del temps: ni s’ha
ampliat en els darrers cent anys
amb cap altre terme municipal suprimit, ni se l’ha agregat a cap altre, tampoc incrementat o retallat
el territori.
Conserva perfectament visible el
seu traçat urbanístic medieval de
vila closa, allargassada de sud-est
(entrada al poble), a 567 metres
d’altitud, a nord-oest (on hi ha Can
Delme), a 590, és encara un recinte
tancant, amb dos carrers interiors
paral·lels amb una única sortida
pel costat nord, i dos carrers exteriors que ressegueixen els murs de
la vila: el carrer del Vall (testimoni
del Vall que protegia la muralla pel
costat septentrional), i l’avinguda
d’Enric Gispert, antic camí de ronda exterior per costat sud.
Al capdamunt, la plaça de Capdevila, amb la font d’aquest nom i a
la part baixa, la de Soldevila, amb
la font també d’aquest mateix nom.
Conserva tres dels antics portals –un d’ells, el de Soldevila, amb
una magníﬁca torre cilíndrica de
defensa annexa– i dues més de les
torres que defensaven els mateixos
portals i els angles de la vila, actualment formant part del recinte format per les cases que es dreçaven
aproﬁtant la mateixa muralla. Una
d’aquestes torres –i potser les res-

tes d’altres– estan integrades dins
de cases actuals. La casa de la vila
és una d’aquestes torres, la de Soldevila.
A la part alta de la vila hi degué
haver el castell, integrat en la vila
mateixa, i en l’actualitat s’hi troba
l’església parroquial de la Mare de
Déu del Coll, prop de la qual hi ha
una plaça quadrada i porticada, la
Plaça del Mercat, on hi ha restes

d’una torre quadrada, amb espitlleres, que podria ser part de l’antic
castell. La mateixa església a més,
és en part construïda damunt d’una
torre de la muralla, potser la mateixa torre mestra del castell.
És famós per la seva ﬁra, que se
celebra entre el primer i el segon
diumenge de quaresma.
Teresa Bonillo Gómez

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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Espai Gastrocultural
ESCUDELLA DE NADAL
Ingredients:
1 gallina
1 pollastre de pagès
1 conill de vedella (jarret)
1 careta de porc
5 peus de porc tallats per la meitat
4 ossos de genoll de vedella (amb moll de l’os), cua
de vedella
4 ossos d’espinada de porc
2 botifarres negres
2 botifarres blanques
500 g carn magra de porc (picada)
500 g carn de vedella picada (ﬁlet)
2 ous, 2 dents d’all, 40 g de tòfona, pa sec, nata
1 col verda
400 g cigrons
5 patates del bufet
5 pastanagues grosses i 4 porros
600 g galets

Elaboració:
A una olla hi posem aigua de garrafa, posem tot el
porc i la vedella, i ho posem al foc, des que comença a
bullir, comptar 1 hora.
Després d’aquesta hora, afegim el pollastre i la gallina, comptem una altra hora i afegim les pastanagues
i els porros.
Deixem bullir 1 hora, i amb un colador, fem coure
les pilotes i les botifarres, un cop cuites, les reservem,
i deixem coure a foc mitjà durant 2 hores, sempre vigilant que hi hagi suﬁcient aigua, però sense passar-se.
La pilota la farem amb la carn picada de porc i vedella, els ous, l’all, la tòfona, el pa sec i la nata.
Colem i reservem la carn d’olla (desossar si dóna
temps), amb una part del caldo bullirem les patates
i la col. Amb un altre part del caldo, bullim els galets.
I ja podem servir-ho.
Sergi de Meià

SERGI DE MEIÀ A L’AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA D’AGRAMUNT

E

l dimecres 4 de desembre
passat vàrem tenir com a
professor invitat a l’Aula d’Extensió Universitària d’Agramunt el reconegut xef Sergi de
Meià, col·laborador habitual
de la nostra revista, que impartí la classe: “Els cuiners i les
receptes més importants de
la cuina catalana”. El ponent
és el guanyador del Premi de
l’Acadèmia de gastronomia de
Catalunya com a millor cuiner
jove de 2009 i president de la
Fundació Institut Català de la
Cuina i la Cultura Gastronòmica. Ha estat xef de cuina de
reconeguts restaurants com:
Hotel Alfa de l’aeroport del
Prat, el restaurant Reno de Bar- El Sergi durant la seva intervenció.
celona, l’Excellence d’Andorra la cuina. Va agrair haver-se criat entre
Vella, entre altres. És propietari del els fogons de la seva padrina i els
Restaurant que porta el seu nom al del restaurant que la seva mare recentre de Barcelona, amb una pro- gentava a Esplugues. Sergi de Meià
posta gastronòmica que deﬁneix reivindicà la cuina catalana evolucicom: “cuina catalana desacomple- onada a partir de receptaris antics
xada i 100% de proximitat”.
posats al dia i enriquits amb noves
Explicà orgullós les seves arrels tècniques. En aquest sentit cal valofamiliars a Vilanova de Meià (La rar el seu llibre La cuina de 1714.
Noguera) base del seu amor a la Va esmentar que la seva oferta gasterra, els seus productes i la seva tronòmica inclou els esmorzars de
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forquilla, títol d’un altre llibre
publicat amb la seva mare, Adelaida Castells, present a la sala.
Va promocionar el menjar sense presses (slow food) com a
alternativa al menjar ràpid (fast
food). Explicà que per a garantir
la cuina de proximitat i qualitat,
compta amb agricultors, ramaders, caçadors de bolets, etc.
locals, que li subministren productes de temporada i ecològics. Durant la seva ponència va
repassar la història de la cuina
catalana des dels seus orígens
ﬁns a l’actualitat. Finalment i en
resposta a preguntes dels alumnes assistents, va comentar els
ingredients d’algunes receptes
innovadores com ara “Els préssecs de Festa Major” especialitat
paral·lela a les “Pomes farcides de
carn”, va fer reﬂexions sobre l’oli
verd, resultat de les primeres premsades de la temporada de l’oliva i va
posar com a exemple d’innovació
i èxit d’un producte tradicional, el
torró d’Agramunt.

Ramon Bernaus i Santacreu

In memoriam
CARTA A UN AMIC

E

ra un 21 de novembre diferent,
una notícia ens glaçava el cor, havies marxat, ens envaïa la ràbia i ens
resultava difícil tornar a la realitat.
Et recordem i els ulls se’ns omplen
de llàgrimes, ens sentim tristos perquè ens faltes tu, potser amb el temps
aquestes llàgrimes es convertiran en
un fugaç somriure quan recordem tot
el que havíem viscut junts.
Diuen que els amics de la infància
són per sempre, els records de la infància també.
En guardem de molt bonics, perquè
vàrem tenir la sort de gaudir-los amb
tu. Et diríem mil coses perquè en tenim mil d’històries per explicar, però
encara se’ns fa difícil, doncs ens fa mal perquè les ferides costa que cicatritzin.
De ben segur que siguis on siguis un dia ens tornarem a trobar i seguirem recordant tot allò que havíem
fet de petits, érem invencibles, ni res ni ningú podia
amb nosaltres.
Ara et toca brillar Joel, ha pujat una altra estrella al
cel que brillarà per nosaltres, pels teus pares, la teva
ﬁlla i la teva esposa.

34 anys són pocs per haver marxat
ja d’aquest món, tot just s’iniciava la
teva vida, encara ens quedava molts
moments per viure junts. Ens has deixat un buit als nostres cors, aquest
any els llums de Nadal, no brillaran
com ho haurien de fer, potser buscarem a través de la ﬁnestra darrera els
vidres embafats pel fred, l’estrella de
Nadal, i d’aquesta manera et sentirem
més a prop nostre.
Doncs t’has endut un bocinet de
tots nosaltres, que tan sols el temps
el podrà omplir amb els records més
tendres de la nostra infantesa.
Sembla un malson, però és real, tant
de bo poguéssim tancar els ulls i en
obrir-los poder-te tornar a veure, però malauradament
no pot ser.
Ara ens toca dir-te ﬁns aviat Joel, ﬁns aviat amic.
“Mentre el nostre cor segueixi guardant el teu record no moriràs mai”
Els teus amics de Tòrrec et recordem i et recordarem sempre.

PARC RECREATIU
VILANOVA DE MEIÀ
Piscina
Pista poliesportiva
Bar
C/ Piscines, s/n - Vilanova de Meià - Tel. 973 41 51 99
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L’Ajuntament informa
RESUM ACORDS DELS ÚLTIMS TRES MESOS
Mes de setembre:
Llicències d’obres:
Pintar façana vivenda C/ Sant Sebastià a Santa Maria de Meià.
Reparació cabana.
Col·locació canal pluvial vivenda
C/ Font de Vilanova de Meià.
Recuperar teulat d’un pou.
Restauració cabana i posar tanca a la ﬁnca.
Aprovar modiﬁcació de crèdit
4/2019.
Aprovar concedir ajuts a associacions.
Aprovar canvi a annex III a explotació ramadera.
Aprovar contractar publicitat ﬁra
de la perdiu.
Aprovar fer reparacions a la xarxa wiﬁ.
Aprovar servei transport escolar.
Aprovar demanar subvencions a
l’Institut d’Estudis Ilerdencs i a la
Diputació de Lleida.

Mes d’octubre:
Llicències d’obres:
Obres interiors vivenda C/ Raval
de Ratera a Vilanova de Meià.
Reconstrucció d’un cobert a C/
Santes creus a Vilanova de Meià.
Reforma ediﬁci a C/ Església a
Santa Maria de Meià.
Aprovar moció de resposta a la
sentència del Tribunal Suprem i per
demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en
defensa del dret a l’autodeterminació.
Aprovar sorteig membres mesa
eleccions generals.
Aprovar manifest de suport als
nostres joves Amadeu i Laura.
Aprovar canvi no substancial llicència ambiental.
Aprovar adhesió acord marc amb
l’ACM i Endesa Energia SAU.
Aprovar ordenança preu públic
prestació servei piscines municipals.
Aprovar ordenança reguladora
servei piscina municipal.

EL SINDICAT

Aprovar modiﬁcar ordenances
per l’any 2020: subministraments
d’aigua, gas i electricitat; Taxa recollida escombraries.
Aprovar subscripció revista la Noguera.
Aprovar renovar contractes personal.
Mes de novembre:
Aprovar demanar subvencions al
PUOSC 2020-2024.
Aprovar resolució provisional llicència ambiental AEP.
PREU PÚBLIC PRESTACIÓ
SERVEI PISCINES MUNICIPALS
Preu entrada per persona a les
piscines: 2,5 €
Preu per temporada: 25 € per persona
Preu per 10 banys: 20 € (1 bany és
1 dia)

BAR - RESTAURANT
CASAL MUNICIPAL

C/ La Font, 8 - 973 415 046 - Vilanova de Meià
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El passat i el present
LES MINES DE LIGNIT DEL MONTSEC DE MEIÀ

F

a temps que volia escriure sobre les mines de lignit, però
havia de buscar documents per
poder informar sobre el que varen
ser les mines de carbó del Montsec
de Meià i que avui resten totalment
oblidades. D’aquesta manera poder deixar constància del que va
ser una època de la mineria a la
nostra zona. La gent més gran encara les recorden, però dels més
joves, alguns no saben ni que haguessin existit.
La mina del Reguer, al Montsec de Santa Maria de Meià. Aquesta mina va estar en funcionament
durant la Primera Guerra Mundial i
es va tancar l’any 1920. Cap a l’any
1945, se’n va tornar a extreure
carbó, però va ser deﬁnitivament
abandonada l’any 1948.
La mina de Barmó, al Montsec de Vilanova. Aquesta mina va
estar activa uns dos anys, durant la
Guerra Civil Espanyola.
Aquestes mines fa molts anys
que estan tancades, millor dit,
abandonades i aviat no se sabrà
ni el lloc on estaven. Crec que és
necessari poder recordar i explicar el que aquestes mines de carbó
del Montsec de Meià van suposar
per l’economia del municipi, ja que
proporcionaven bastants llocs de
treball, durant la Primera Guerra
Mundial i també durant la Guerra
Civil Espanyola. En temps de la
postguerra civil es va tornar a posar en funcionament la mina del
Reguer, on diverses persones del

D’esquerra a dreta: Jaumet (Tudela), Josep Coixet (Santa Maria de Meià), Josep Novau
(Gàrzola) i Paquito Terré (Anya).

municipi i de d’altres llocs, hi varen treballar fent el servei miliar.
A la mina de Barmó, encara s’hi
poden veure les estructures més
rellevants, la que es conserva més
intacta és el túnel que cobreix el riu
Boix, a prop de la Font de l’Hedra.
Allí hi ha una esplanada on antigament s’havia de dur el carbó. Més a
munt, al costat dret de la carretera,
encara es pot veure les ruïnes del
taller de la ferreria i a l’esquerra,
al costat del riu Boix, la boca de la
mina ensorrada i un tors de camí i
un túnel que havien de passar les
vagonetes del mineral.
A la mina del Reguer, podem trobar les ruïnes abandonades del que
va ser una mina de carbó.
També a part, vull fer uns co-

Carretera d’entrada a la mina de carbó. Any 1947.

mentaris del que van ser els Rentadors o Lavaderos (com són coneguts popularment a la zona) de la
riera de Paús a Barmó, avui quasi
tot derruït.
L’enginyer de mines i geòleg Lluís Marià Vidal, cofundador i president del Centre Excursionista de
Catalunya, que exercí a Almadén,
Linares i Sant Joan de les Abadesses, pronosticà a ‘’Geología de la
provincia de Lérida’’ (1875), que
s’havien dipositat moltes esperances en els jaciments carbonífers
del Montsec, però ja en diagnosticà poca rendibilitat: ‘’Si bien la
calidad del lignito responderá a
necesidades de la industria, la cantidad del que se encuentra no justiﬁca los proyectos que ha hecho
concebir su explotación’’.
Seguint una uniforme conﬁguració, apareixen aﬂoraments del
garumnià (ﬁnals del Cretaci, 65
milions d’anys), esglaonaments
d’una mateixa veta carbonífera, a
Isona, Corçà (la Bordonera, submergida en el pantà de Canelles),
Ametlla del Montsec, Vilanova de
Meià (Mina dels Rojos) i Montsec
de Santa Maria (Mina del Reguer).
Es tracta d’un raquític representant
d’idèntica qualitat i textura que les
formacions carbonoses del Castell
de Cabra, Utrillas i Aliaga, a Terol i
el Ballestar a Castelló.
La llera del jaciment del Montsec
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Vista general de la mina del Montsec. Any
1946-47.

de Santa Maria s’ubica sobre un
banc de calcària arenosa-ferruginosa. A la seva base, una gran sèrie
de bancs molt potents de calcària
compacta i blanquinosa, es poden
trobar fòssils de l’aptià (Cretaci inferior ) com coralls, ostres, Vycaria
Lujani, Cerithium Valeriae, i a la part
alta algun exemplar de Rhynchonella i Terebratula Tamarindus. A dos
km a l’oest del Reguer, Lluís M. Vidal donà notícia de l’existència d’un
banc de combustibles barrejat amb
fòssils, Orbitolina Lenticularis, a la
Coveta del Tardà, situada a l’esquerra pujant, al ﬁnal de la Cabroa, poc
abans d’arribar al corral del Fèlix,
quan el camí de la Cabroa s’uneix
al que ve de Vilanova i es dirigeix
cap a Rúbies. L’explotació durant
els anys de la Gran Gerra d’aquesta
mina de lignit, situada a prop de la
Font del Reguer, des d’on se subministra aigua a Santa Maria, coincidí
amb una època de grans negocis al
nostre país, que era neutral, i es podia vendre de tot i a preus molt rendibles, als dos bàndols contendents
germanòﬁls i aliadòﬁls. Tot el material s’havia de transportar pel difícil
camí de la Cabroa. Pocs records
i menys documents existeixen
d’aquella primera explotació, llevat
d’una Festa de Miners celebrada el
mes de desembre de 1919 a Santa

Carregant carbó a la Mina del Montsec. El xofer del camió era el Paco del Barrena. Any
1947.

Maria, en què va actuar l’orquestra
de Vilanova Els Nois del Montsec
pel preu de 12 pessetes. Tant aquesta mina, lignits del Cretaci inferior,
com la Pedrera de Meià, explotació
de calcàries litogràﬁques destinades a la impressió, foren abandonades deﬁnitivament a les acaballes
de la Gran Guerra, és a dir, no més
enllà de 1920. Un dels últims encarregats de la Mina del Reguer en
aquesta primera època pujava i baixava cada dia a cavall d’una somera
i s’hostatjava a cal Pelegrí de Santa
Maria, es deia Manuel Agustí Teixedó, que es va casar a Vilanova amb
Assumpció Serra Rossell, pubilla
de cal Sito. Era el padrí de Ferran
Sánchez Agustí, historiador i autor
de més de 20 llibres, entre d’altres,
de maquis i de la Gerra Civil Espanyola, i juntament amb l’historiador
local, Ramon Bernaus Santacreu,

Treballadors de la mina: Josep Novau Coixet
(Gàrzola), Ramiro Berné (Gàrzola), Cairó Entrada de la mina de carbó del Montsec.
(Santa Maria de Meià), ?.
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van escriure dos llibres, El Municipi de Vilanova de Meià, i, Vilanova
de Meià Imatges d’un Segle.
Una altra explotació de Vilanova
fou la Mina de Barmó o Mina dels
Rojos, oﬁcialment el pou. S’obrí durant la Guerra Civil, d’aquí l’epítet
de rojos, mot en què els nacionals
batejaren els republicans. Va tenir
vida i fruits efímers, bàsicament
serví per ocupar gent que s’aﬁliava
a CNT o UGT per no haver d’anar
al front. Depenia de la Direcció General de Mines i Combustibles de la
Generalitat, domiciliada a Diagonal,
407, cantonada del carrer Balmes,
amb magatzems al carrer Tusset, 7,
de Barcelona des d’on es transportaven queviures a totes les mines de
Catalunya. Es localitzen encara les
dues boques de l’explotació, la foradada per on havien de passar les
vagonetes o galeria de ventilació i
l’antic taller d’eines a la carretera
de Vilanova cap a l’Hostal Roig, poc
després del pont la Gata. Però no
s’arribà a treure gaire carbó, tot just
es preparava la infraestructura per
la seva explotació. Es construí el
Túnel que cobreix el riu Boix a prop
de la Font de l’Hedra per fer una esplanada on portar el carbó i d’allí
carregar-lo en camions. Era una
mina que es volia explotar per compensar la penúria de recursos existents, ja que Catalunya des de l’inici
de la gerra amb el front d’Aragó estabilitzat, havia quedat força aïllada
de la resta d’Espanya i escassejaven
primeres matèries i combustibles,
situats al Nord en zona nacional.
Els treballs es van realitzar des del
gener de 1937 ﬁns a l’abril de 1938,
en què fou abandonada quan arribà el front a la Coma i Montsec de

Meià. Modest Armengol Bàgils, de
cal Pissé, fou controlador i llister
del personal a les oﬁcines existents
a Vilanova i després a Barcelona
del personal de transport. En trobar-se situada tocant la carretera i
ser un indret força difícil de localitzar, l’Exèrcit de l’Est la va convertir
en un polvorí des d’on subministrà
material bèl·lic a les trinxeres de la
serra. El desembre del 1938, durant
la retirada, els republicans, van fer
volar el polvorí i quedà ensorrada la
boca principal de la mina. La Mina
del Montsec o del Reguer, anomenada oﬁcialment Mina del Barranc
de Sant Pere, també va dependre de
la Direcció General de Mines i Combustibles de la Generalitat durant la
Guerra Civil, i després de la Dirección General de Minas del Ministerio de Obras Públicas, responent a
la presta autarquia econòmica de
la postguerra. Malgrat l’abundor
d’aigua que contenia i els irregulars
talls de les vetes, l’explotació anà a
càrrec de l’empresa Carbones del
Montsec S.A. i més tard fou la Mina
Sant Francisco de l’empresa Hullera de Catalunya S.A. Els carbons
del Reguer baixaven ﬁns als Rentadors (Lavaderos) de Vilanova, on es
construí una presa amb l’aigua de la
riera de Paús. Algun mes d’extraordinària producció s’arribà a les 10
tones: el 1946 foren 90 tones anuals arribant a la màxima 210 tones
anyals, dutes setmanalment amb el
camió d’Antonio Boixadós des de
Vilanova ﬁns a l’estació de Tàrrega,
però baixades des del Reguer ﬁns
als rentadors per Francesc París
”Paco del Sastre’’. Aquesta explotació s’inicià a ﬁnals de 1945 i es tancà deﬁnitivament l’any 1948: ocupà
uns 20 obrers pel cap baix, gent del
país que hi va fer la mili, com molts
amics i parents dels amos que no
hi van anar mai a treballar. Ara bé
simultàniament a l’abandó del Reguer el 1948, es practicà una nova
perforació de la qual es localitzava
la boca el 1998 en un faixant prop
de sòl Gasparó, terme del Montsec
de Santa Maria. Aquesta explotació
disposava d’una potent bomba d’aigua i es va poder extraure una mica
de carbó però al ﬁnal també s’hagué
d’abandonar a causa dels cabalosos
corrents subterranis que alberguen
les entranyes càrstiques de la so-

Imatge actual del riu Boix sobre la font de l’Hedra. Indret on es va construir una esplanada
per deixar-hi el carbó procedent de la mina.

lana del Montsec, ﬁltrades de les
pluges i de les neus del Ras. Per Vilanova desﬁlaren diferents gerents
o propietaris de Barcelona com
els senyors Frixat, Almirall, Ruiz i
García, que acostumaven a posar a
l’Hostal Pissé. L’administrador era
el senyor Álvarez. Quan arribaven
a Vilanova, com que el seu vehicle
era molt baix i el camí era dolent
per pujar al Montsec, llavors llogaven el Citroën de cal Bep Farrer. Pel
mal estat permanent i l’escabrositat
de la Cabroa, on es troba un esglaonament de calcàries litogràﬁques
fossilíferes que es correspon amb el
de la Pedrera de Meià, s’obrí l’actual pas que discorre com una autovia
entremig dels sembrats del Montsec de Santa Maria, ja que el camí
que pujava des de Vilanova quedava mort a sòl Tamany després d’ascendir per la pista que va al Puig de
Meià, deixant a l’esquerra la Serreta
i seguint amunt per sòl Joaquim, sòl
Porta, sòl Perolives i sòl Zitó.
El senyor Garcia, segons m’han
comentat i he sabut, sembla que
va ser l’últim amo o director de
la mina del Reguer, i segurament
l’únic que va treure carbó. Com havien de portar el carbó ﬁns a Santa
Maria, passant per la Cabroa, en un
carro tirat per bous i això suposava un gran perill, es va construir un
funicular que anava de la mina del
Reguer, pel barranc de Sant Pere,
per tal de dur el carbó en unes cistelles ﬁns a Coll d’Orenga, i segons
m’han comentat, ja tenien el cable
estès, els fonaments de formigó i
pedra i les torres, però va funcionar molt poc. Al ﬁnal es va decidir
per continuar el camí que s’acabava

a sòl Tamany i sòl Manel, ﬁns a la
mina. Segurament per poder dur el
carbó a rentar als Lavaderos que
es van construir al barranc de Paús
a Barmó, els va fer construir el senyor García que com hem dit, va ser
l’últim amo de la mina.
Durant aquesta última època de
la mina és quan per Vilanova hi van
passar bastants miners de la comarca i també de fora de Catalunya.
Al pròxim número de la revista Lo
Pas Nou, comentaré la gran estructura dels Lavaderos a Barmó i els
noms que he pogut trobar d’alguns
miners que hi van treballar, n’he pogut trobar bastants, però amb tot
i això, pot ser que me’n descuidi
algun. Aquests noms s’han pogut
localitzar gràcies a la Maria Gabarra de cal Gasparó de Santa Maria,
ella ha fet possible que em posés
amb contacte amb el senyor Antonio Castells Borràs, un miner que
vivia a cal Pelegrí de Santa Maria.
Castells tenia vint-i-dos anys quan
va patir un accident a la mina del
Reguer l’any 1946 i malauradament
va quedar cec. Llavors estava fent
la mili. Avui té noranta-sis anys, és
d’Àger, però actualment viu a Barcelona.
Agraïments al Josep Boixadós (lo
Serra) i la Rosa Maria Novau de cal
Solé de Gàrzola.
Bibliograﬁa: El municipi de Vilanova de Meià, Ramon Bernaus i
Ferran Sánchez.
Text: Francesc Cardona Fonoll
Fotos: F. Cardona Fonoll i
Josep Novau Coixet (cedides
per Rosa Mª Novau Pujol)
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LA FIRA DEL BESTIAR DE SANT MIQUEL A L’HOSTAL ROIG

S

ituat al nord del congost del
Pas Nou, indret que comunica
la Noguera amb el Pallars Jussà,
a l’extrem llevantí del Montsec de
Meià, hi trobem l’Hostal Roig. A
1097 m d’altitud, al peu d’una important cabanera pallaresa i d’un
camí medieval que antigament
travessava el Montsec pel Pas de
les Eugues, pel camí ramader del
Mirapallars o per Rúbies, abans
d’obrir el camí per l’escala del Pas
Nou. La masia feia d’hostal i s’hi
solien aturar tots els traginers que
feien aquesta ruta.
En aquest magníﬁc indret ﬁns
a mitjans del segle XX, el 29 de
setembre (Sant Miquel), s’hi celebrava una important ﬁra de bestiar, segurament la més coneguda o
almenys la més concorreguda de
tot el Montsec.
El que era més famós a la ﬁra
de l’Hostal Roig (per la gent dels
Pallars és conegut com l’Hostal

Transhumància per la cabanera i carretera del Pas Nou L-913.

Roig) era quan els ramats de bestiar feien la transhumància cap
a la plana de Lleida o cap a l’Ur-

gell. Al setembre, quan les ovelles
baixaven de la muntanya on hi
havien estat pasturant els mesos

Àrids de Kolors naturals per
a la decoració, restauració i
urbanisme.
Transport a domicili
BigBag 500/1000 kg
CENTRE DE PRODUCCIÓ
Ctra. LV-512, Km 3.9
25730 ARTESA DE SEGRE - Lleida
aridsmeia@gmail.com

M. 693 581 894
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Excavacions
Anivellacions
Consolidació del terreny per a la construcció
Arranjament de camins, així com el seu manteniment
Refinadora per estendre recebo als camins

Hostal Roig, dècada 1990.

d’estiu i tornaven cap a la plana
per passar-hi els mesos d’hivern.
Per l’Hostal Roig hi passa una de
les cabaneres de bestiar més importants del país. Va agafar més
importància quan el prior del
monestir de Santa Maria de Meià
va obrir al segle XIV el camí de
l’Escala del Pas Nou, ja que li va
pervenir per testament la senyoria
dels pobles de la Vall de Barcedana (Sant Miquel, Sant Cristòfol
i Sant Martí) i aquest era el camí
més bo i curt per arribar-hi des de
la Coma de Meià. Aquest camí unia
l’Urgell, la Coma de Meià, la Vall
de Barcedana, la Conca de Tremp
i els dos Pallars. Venia de Tremp,
passant per Vilamitjana, el mas de
la Farreria, Coll de Grau, Hostal de
l’Armengol, Hostal Roig i baixava

Hostal Roig, dècada 2000.

per l’Escala del Pas Nou. Abans
d’arribar a Vilanova de Meià hi havia un encreuament, un camí que
continuava cap a l’Urgell o Lleida i
l’altre, cap a l’Aragó. Les ramades
d’ovelles feien coincidir la parada
per fer un descans, aquest era el
dia de la ﬁra a l’Hostal Roig.
Els ramaders i negociants venien a comprar bestiar a la nostra
ﬁra. Un dels molts compradors
que venien i del qual he trobat
referències per ser un dels més
importants de tot el Montsec i
els Pirineus, data dels anys 1850,
i m’ha comentat l’Antonio Cirera
Montanuí, ﬁll de casa Agustí Baro
de Sant Miquel de la Vall, que el
seu besavi per part de mare era ﬁll
de Viacamp i era conegut com el
Virsa de Viacamp. Aquest senyor

Ball de ﬁra a l’era de l’Hostal Roig. Dècada del 1920. Imatge: Antoni Batalla (Cal Tatx).

anava a moltes ﬁres, entre elles la
ﬁra de l’Hostal Roig, amb un cavall
molt ben guarnit. El senyor Virsa en aquella època ja pagava les
seves compres amb monedes de
plata.
Aquí es concentraven un gran
nombre de caps de bestiar i cada
ramat tenia la seva pleta o tancats fets en els camps de conreu
que hi ha a la vora de la masia,
ajuntant-se una gran quantitat de
ﬁraires. Aquest dia de Sant Miquel,
molta gent que venia d’algunes comarques com l’Urgell, la Segarra
i la Noguera, venien per Vilanova
de Meià i pujaven pel camí del Pas
Nou. Quan arribaven a l’Hostal
Roig, alguns feien un bon esmorzar amb una bóta plena de bon vi
i després caminaven ﬁns a arribar
a l’ermita de Sant Salvador del
Montsec, conegut popularment
com el Sant del Bosc. Alguns pujaven pel camí ramader que travessa el Montsec de Santa Maria, pel
Mira Pallars i baixaven ﬁns al Sant
del Bosc. També hi venia gent de
la Conca de Tremp i de tots els Pallars; aquests venien per Llimiana,
pel camí conegut de les Cent Corbes, etc., i també aproﬁtaven per
anar a l’ermita del Sant del Bosc.
A l’ermita hi ha una imatge de
Sant salvador de molta devoció,
no sols en aquesta zona sinó també a tot el país, per curar el mal
de dolor, ja que durant tot l’any hi
arriba gent de molts indrets per
tal de fer-hi ofrenes o complir una
promesa. La primera data documentada és de l’any 1758, i consta
que pertanyia a la parròquia de Llimiana. Antigament tots els dissabNúm. 17 - Quart trimestre 2019
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Gent ballant a l’era de l’Hostal Roig per la Fira del Bestiar. Dècada del 1920. Imatge: Antoni
Batalla (Cal Tatx)

tes del mes de setembre, el rector
de Llimiana hi anava a dir una missa. El dia de Sant Miquel es feia
una missa cada dues hores, així
doncs tres o quatre misses en un
matí. Tot el camí era un anar i venir de peregrins i alguns hi anaven
descalços complint una promesa.
De tornada quasi tots paraven a dinar a la ﬁra de l’Hostal Roig, que es
convertia així, en un multitudinari
aplec entre ﬁraires i peregrins on
la gent dinava pels voltants de la
masia. Un carnisser tallava la carn
de bestiar en una taula i un piló i
l’anava venent a la gent, juntament

amb el corresponent pa, all, oli i
s’omplia la bóta de vi. Una gran
foguera i unes bones brases per
coure la carn amb unes quantes
graelles disponibles per a tothom
permetia fer l’àpat. Tot seguit, després de dinar es celebrava un gran
ball de ﬁra amb so d’un acordió
a l’era de la masia. També es feia
ball de nit, la qual cosa feia que alguns joves es quedessin a ballar i
dormir a les palleres de la masia.
Alguns joves més valents se n’anaven a peu al ball de nit que es feia
a Sant Miquel de la Vall, on també
era festa major.

Cal remarcar que els últims anys
1960 o 1965 que és quan es va deixar de celebrar la ﬁra per falta de
bestiar, encara hi havia força gent
o peregrins que anaven al Sant del
Bosc i tornaven a dinar a l’hostal,
llavors encara es mataven entre 9 i
10 xais d’entre 30 i 35 quilos.
Molts anys enrere també a l’Hostal Roig, el dia 5 de maig s’hi celebrava una altra ﬁra que es deia
“la ﬁra de parelles de bestiar”, que
coincidia amb la pujada de les ramades transhumants cap a la muntanya per passar-hi l’estiu. Però
aquesta ﬁra ja fa molts anys que
es va perdre i n’he trobat poques
referències.
Recordem així que per l’Hostal
Roig tot l’any hi passaven molts
peregrins per anar al Sant del
Bosc. Venien amb les mules i someres i alguns venien amb carro o
tartanes. Feien parada per menjar
i agafar forces per anar caminant
ﬁns al Sant del Bosc, mentre que
els animals es quedaven a l’Hostal Roig on menjaven i descansaven, alguns també s’hi quedaven a
dormir. Durant uns quants segles
aquesta va ser la via principal i
el camí més curt caminant de la
muntanya passant per la Conca
de Tremp, la Coma de Meià, l’Urgell, la Segarra. L’Hostal Roig era
un punt de pas molt important en
aquella època i de parada obligatòria.

Text i fotos: F. Cardona Fonoll

en el teu bany
passen coses...
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Centre d’Interpretació del Montsec de Meià
DESENTERRANT EL PASSAT: FÒSSILS. MISCEL·LÀNIA PALEONTOLÒGICA.
—“Com diu? Què desenterra
morts? Quina professió és aquesta?
Així s’expressava aquella bona senyora que anava a assistir a una de
les conferències d’un cicle temàtic
que se celebrava al Centre d’Estudis
Universitaris de la ciutat. La propera xerrada era la meva. La seva cara
mostrava un estrany desconcert davant el qual li semblava una incoherent dedicació. He de confessar que
devia notar el meu gest de somriure
a l’espera d’una resposta a les seves
preguntes.
—“Veurà senyora” —li vaig dir—,
“no és el que Vostè suposa”.
—“Ah, no?”, va inquirir la dona.
—“Jo desenterro morts de fa milions d’anys, són fòssils”, li vaig aclarir, potser sense massa èxit.
—“Milions d’anys?”
—“Sí, de fa milions d’anys. Criatures que van viure al planeta Terra
el que Vostè i jo, ara trepitgem i que
van desaparèixer per sempre més.
Moltes de les seves despulles van
quedar enterrats en terra, fang o llim
i allà es van preservar de la destrucció i després es van transformar en
pedra. Nosaltres anem a aquests terrenys que es van convertir en roca i
furguem en ells per trobar els ossos
d’aquell organisme ignot, desconegut que mai vam veure ni veurem
viu. Desenterrem morts; morts petri icats, els fòssils i els ressuscitem”.
La bona dama va quedar una mica
atònita a la vegada que va acceptar

la meva explicació i, deixant passar
un curtíssim espai de temps, es va
acomiadar cortès i convencionalment.
La Paleontologia: l’estudi dels
fòssils
La Paleontologia: Aquesta ciència
aspra i dura per a molts però fascinant, misteriosa i instructiva per a
mi i altres bojos com jo. Des de fa
més de quaranta i pic d’anys estic en
això i no em penedeixo. L’estudi dels
fòssils - “els morts” -, m’ha proporcionat una visió molt més àmplia del
món i de la vida de tal manera que
se m’han remodelat els conceptes,
les idees i creences. La Paleontologia però, va de mà amb la Geologia:
l’observació de com estan formades
les muntanyes, les valls, les gorges
rocoses, els talls i pics, el modelatge de la super ície terrestre durant
incomptables mil·lennis d’erosió –
casa nostra -, permet una explicació
de les seves estructures, les seves
forces i moviments que escapen a la
visió de l’e ímera vida humana. On
hi havia un mar, avui trobareu una
serralada, on llavors era una serra
ara tenim una plana o ins i tot un
mar... Com llibres petris, les roques
presenten làmines, capes o estrats
que no són altra cosa que la mesura d’un temps durant el qual es van
dipositar sota aigua, salada o dolça,
els sediments precipitats o transportats al llit d’alguna conca que
després, molt de temps després, es

Comunitat d’Hippurites sp, petxines amb forma de banya. 90 milions d’anys.

Coral meandriforme del Montsec, Pachygyra cf.princeps. 90 milions d’anys.

van consolidar a la roca com la que
ens trobem ara. Per si tot això fos
poc, en el si de molts d’aquests sediments, que, com he esmentat, van
ser dipòsits marins, de llacs o llacunes, van dormir els cadàvers d’algunes d’aquelles criatures que van formar part del món viu en aquell oblidat ambient i que sepultats en els
fangs van petri icar-se, tant els llots
com els ossos, en el decurs d’eterns
lapses de temps que els humans mesurem en milions d’anys. ¿No és això
astorador?
Doncs bé, com he dit, aquesta és
la meva vocació; desenterrar morts:
restes fossilitzades d’animals i plantes que van precedir en molt a la
vinguda de l’home en el blau planeta. Éssers dels quals mai sospitaríem de la seva existència i que es van
extingir, deixant alguns d’ells, descendents que han arribat ins al present molt diferents de com van ser
els seus més llunyans avantpassats.
Sense ells, cap dels vivents actuals
seríem aquí, inclosos nosaltres. Així
doncs, davant de les restes fossilitzades d’un organisme del passat
remot, contemplo amb estupor els
processos geològics pels quals s’han
conservat ins a arribar a mi, trencant les barreres de la dimensió
temporal. El fòssil és com el fantasma d’aquell ésser. Res queda d’ell.
I, si queda, serà molt, molt poc. Tot
i això, segons la seva preservació,
podem fer-nos una idea aproximada de la seva con iguració i gràcies
als coneixements de biologia, anaNúm. 17 - Quart trimestre 2019
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Conquilla ornamentada d’una ostra, Pterotrigonia sp., d’uns 100 milions d’anys.

tomia comparada, ísica, zoologia,
etc., podrem, ins i tot, “ressuscitar”
el mort, és a dir, donar-li l’aparença
que una vegada tingué en vida. Sabíeu que les actuals balenes tenien
avantpassat que caminaven a quatre
potes per la terra ferma?

Tremp i la Vall d’Àger i allí, restes
fossilitzades de petxines, caragols i
coralls en donen fe.
Descobrir el passat per entendre el present
Durant els últims 45 anys he estat sorprès per fòssils meravello-

Conjunt de corals en forma de vano, Diploctenium sp., del Montsec. 90 milions d’anys.

Les terres ilerdenques guarden
els testimonis fòssils de moltes criatures del passat que visqueren milions d’anys enrere quan l’orogra ia,
els continents i la seva distribució
planetària era totalment diferent de
la geogra ia actual. En les nostres
contrades, el mar envaí per molt
de temps el que ara són la Conca de
48
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sos. Tots: els ben i mal conservats.
Com velles fotogra ies ens revelen
una miqueta el misteri de la vida a
l’escenari terrestre. Per fer un símil, recordo el sentiment que vaig
experimentar en obrir el vell i oblidat bagul que els meus pares guardaven en una de les dependències
d’un desocupat magatzem seu, on

vaig trobar unes velles fotogra ies,
mig esborrades pel temps, d’alguns
dels meus familiars. Allà hi havia les
imatges dels meus avis que mai vaig
conèixer. Entre els papers del vetust
bagul, van aparèixer cartes als seus
pares, els meus besavis. Va ser tot
un descobriment per a mi, una estreta inestra que donava a un viu
passat tot just remot però absolutament testimonial d’una realitat aliena a la meva. Aquesta és l’estranya
emoció que acuso quan entre les
roques i lloses de les nostres muntanyes, vaig exhumant alguna de les
despulles d’éssers que antany constituïen una part d’un puixant entorn
biològic que ens ha precedit, avui
totalment desaparegut. Les velles
“fotogra ies” de pedra em parlen
amb veu muda d’una vida tan real
com la que ara visquem. Solament el
temps ens separa.
Els testimonis remots
Resulta curiós i instructiu preguntar a la gent on en els seus territoris
es troben fòssils. Per tal de recollectar algunes mostres i intentar
estudiar-les era del tot interessant
contactar amb els propis del país.
El més fàcil era dirigir-nos als bars
i casals de petits pobles i després de
prendre un cafè preguntar a l’amo
del local si sabia de llocs on podrien
trobar-se alguns fòssils tot i portar
les anotacions i plànols geològics
necessaris per a comprendre els
terrenys. De seguida ens explicaven
com podríem arribar ins a ells i les
més de les vegades ens mostraven
alguns que havien recollit i que estaven ja exposats en algun racó del
bar, en una vitrina apartada o damunt de la llar de foc, com a autèntics trofeus naturals. D’aquesta manera ens parlaven de “mandarines”,
“castanyes”, “petxines”, “musclos”,
“banyes”, “barrets”, “panets”, “cabretes”, “pastorets”, “serpetes”, tots
petri icats. Després de tota aquesta
tirallonga de noms (encara havien
més), la di icultat era identi icar-los
amb els fòssils reals. D’aquesta manera ens vam anar assabentant que
les “mandarines” no eren altra cosa
que fòssils d’eriçons marins globosos; que apel·laven “castanyes” a les
closques d’uns bivalves rodonets
coneguts com a braquiòpodes amb
180 milions d’anys a l’esquena. Es

referien com a “banyes” uns corals
amb aquestes formes, mentre que
els “barrets” o “panets” eren també fòssils de corals que recordaven aquestes igures, tots ells amb
90 milions d’anys d’antiguitat. Les
“cabretes”, petxines petites molt dibuixades que pertanyen als referits
braquiòpodes (rinconel·les) i “pastorets” a les valves d’ostres corbades. Alguns eren nomenats per les
seves a initats a animals coneguts i
així era el cas dels abundants i extints ammonites (“pops amb petxina”) que com a grans cargols, se’ls
coneixia com a “serpetes”, enroscades i petri icades. En el Centre d’Interpretació del Montsec de Meià podreu contemplar aquestes singulars
formes.
Val a dir que la vida a la Terra va
aparèixer farà d’uns 3.800 a 3.500
milions d’anys, amb formes unicel-

Esquelets fossilitzats de coralls en forma de barret-panet (Cunnolithes sp) que visqueren
en el fons marí del qual molt de temps després seria la serra del Montsec. 90 milions d’anys.

lulars però, els organismes estructurats i organitzats es coneixen des
d’uns 700 milions d’anys els més
remots. Ah...!, per si cal, la nostra
espècie arribà al planeta fa només
200.000 anys, més o menys ... abansd’ahir.

I tot això ho sabem gràcies als fòssils...
Antoni Lacasa.
Conseller de l’IEI. Secció
de Geologia-Paleontologia IEI.

EL TURÓ DE MONTMAGASTRE

A

quest indret se situa pels voltants del poblet del
mateix nom, al Nord. Antigament pertanyia al
terme d’Anya, ﬁns a l’any 1966, en què aquest va ser
annexat a l’actual terme d’Artesa de Segre. Així forma part de la comarca de la Noguera i també del futur
Parc Geològic i Miner de la Noguera, que a l’actualitat
s’està conformant.
En aquest indret hi ha un cim molt esvelt, sobre el
qual se situen les restes d’un castell, (que entre altres
personatges històrics va pertànyer al conegut Arnau
Mir de Tost) i les restes d´una església romànica, la de
Sant Miquel de Montmagastre. Tanmateix, al seu peu
meridional hi ha les restes de l’antic poble, precursor
de l’actual. Pel que fa al cim cal dir que és visible des
de diferents indrets, en aixecar-se al mig d’uns terrenys no gaire muntanyencs, arribant a una alçada de
763 metres.
Geològicament constitueix una estructura força
complexa. Es tracta d’un sector pirinenc que es situa
dintre dels terrenys de la denominada Conca Geològica de l´Ebre, formant una illa dintre de la depressió.
En realitat es tracta d’un sector pirinenc, com el de
lo Castellot d’Artesa de Segre que va quedar cobert
per materials de la depressió. Més endavant, en erosionar-se aquests, ens han mostrat aquests relleus
que cobrien. En certa forma, és un sector del conegut Mantell del Montsec, que al Port de Comiols queda
ocult per terrenys detrítics (per conglomerats i gresos,
fonamentalment) del terciari, de l’Oligocè; uns materials de fa uns 33 milions d’anys. Aquest mantell torna a
fer-se palès cap al NE, formant la Serra d’Aubens, prop
de Peramola.

Pel que fa al turó de Montmagastre, sovint s’ha considerat erròniament que era un diapir, però en realitat és la part frontal de l’encavalcament del Mantell
del Montsec i alhora del Mantell de la Serra de Sant
Mamet, que aquí s’ajunten. Es tracta, doncs, de dos
relleus del Pirineu Meridional (de l’antigament conegut com a Prepirineu). A la part alta del turó hi ha
uns nivells carbonatats del Cretàcic Superior (d’uns
145 milions d’anys). A la part baixa hi ha uns guixos i
argiles del Triàsic Superior (d’uns 220 milions d’anys).
Tots aquests terrenys encavalquen a nivells de marNúm. 17 - Quart trimestre 2019
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gues, gresos i argiles de l’Eocè Superior i de l’Oligocè
Inferior (d’uns 25 milions d’anys).
FITXA TÈCNICA
Nom del paratge: Montmagastre
Situació geogràﬁca: Terme municipal d’Artesa de
Segre (antic terme d’Anya, integrat l’any 1966 al d’Artesa de Segre). Comarca de la Noguera, futur parc Geològic i Miner de la Noguera.
Situació geològica: Fragment aïllat del front d’encavalcament del Mantell del Montsec (que aquí es troba en contacte amb l’extrem oriental del front d´encavalcament del Mantell de la Serra de sant Mamet)
situant-se sobre la Depressió Geològica de l’Ebre. És
una estructura molt complexa, interpretada sovint
com un diapir, erròniament.
Procedència del nom: segons Joan Coromines,
pot procedir del mamma castri. Per la contracció de
“mama o mamella” amb castell.
Importància geològica: constitueix un element
molt ostensible del conjunt de la geologia de Catalunya. Visible des de molts indrets. Es tracta d’un fragment aïllat del Mantell del Montsec que se situa per
sobre del mantell de la Serra de Sant Mamet, encavalcant tots dos als terrenys de la Depressió Geològica de l´Ebre. Aquest indret, per d’altra banda es troba
aïllat del conjunt del Pirineu Meridional en trobar-se

TALLERS

LLAGUNES
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en bona part recobert per materials detrítics postorogènics. Malgrat la seva importància, la seva estructura
ha estat sovint mal interpretada. Per altra banda, és un
indret molt important del futur Parc Geològic i Miner
de la Noguera.
Materials geològics: Els materials que cobreixen
tota l’estructura són nivells de conglomerats i gresos
de l’Oligocè (d’uns 33 milions d’anys). Per d’altra banda els materials del Mantell del Montsec són calcàries
del Cretàcic Superior (d’uns 145 milions d’anys) i nivells de guixos i argiles del Triàsic Superior (d’uns 220
milions d’anys); mentre que els del Mantell de la Serra
de Sant Mamet són calcàries similars a les anteriors.
Tots ells se situen sobre nivells de margues, gresos i
argiles de l’Eocè Superior i de l’Oligocè Inferior (d’uns
25 milions d’anys).
Edat de formació: Durant el Plegament Alpí.
Curiositats interessants: Es tracta d’un prominent
turó, arrodonit i punxegut que s’eleva considerablement per sobre dels materials dels voltants. Arriba ﬁns
a una alçada d’uns 763 metres, mentre que el poble
actual se situa a uns 500 metres cap al SE, situant-se a
una distància d’uns 450 metres.
Josep M. Mata-Perelló
Joan Salvador Puig Oriol
SIGMADOT

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

LLAGUNES
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QUI SÓN?

Imatge 2. Qui són aquestes alumnes que varen anar d’excursió de ﬁnal de curs al Castell del Remei (any 1959)?
Foto cedida per Assumpció Novau.

Imatge 1. Coneixeu els components d’aquest equip de
bàsquet de Vilanova? Foto cedida per Ramon Bernaus.

Envieu la vostra resposta al mail de la revista: lopasnou@gmail.com
Solució i nom de les persones que han participat en la recerca al pròxim número de la revista.

Solució del número anterior
Imatge 1. Els joves de la festa de Sant Cristòfol són:
d’esquerra a dreta: Marisol (cal Parroquià), Montse Masanés (Cal Fidel), Núria París, Josep Mª Marsiñach, Rosa
Caubet, Lluïsa Boixadós, Rosa Serra. Davant: Teresa Novau.

Imatge 2. Al capdavant de la processó de Corpus Christi de
l’any 1963 hi anaven, d’esquerra a dreta: Rosa Serra Corts
(cal Sitó), Assumpció Novau i Teresa Novau (ca l’Andreuet).
La resposta correcta d’aquesta segona imatge, l’ha donada
l’Anna Girabet Estrada d’Els Alamús. Moltes gràcies Anna
per la teva participació.
Núm. 17 - Quart trimestre 2019
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L’Almanac del Montsec de Meià
COSTUMARI D’HIVERN 2019-2020
DATES ASSENYALADES I COSTUMARI D’HIVERN:
EL CICLE DE NADAL. DESEMBRE 2019
Estem a l’hivern i la terra descansa després de la
sembra, la natura sembla com si dormís en santa pau i
quietud que convida a les festes íntimes de família, de
recer de llar, de foc de tió. D’ací que les antigues generacions decidissin començar l’any en aquesta època.
El concepte hivernal ha donat lloc a una gran diversitat de refranys, dels que en posem un parell com a
mostra:
Amb vi ranci i pa calent, Bonança d’hivern
fa de bon passar l’hivern... i paraula de senyor,
qui se’n ﬁa no està bo.
La gent es preocupava molt en aquesta temporada
de les ovelles del ramat i de la resta del bestiar i com
poder-los alimentar. Ara no és aconsellable deixar el
bestiar al ras, sobre tot l’oví; en canvi al boví li és bo
airejar-se. Entre els vells pastors, l’encorralament del
bestiar era assenyalat per l’aparició de l’estel Oriol. Hi
ha ovelles tardanes que crien per l’advent; hom qualiﬁca els corders de nadalescus i els té per poc vividors.
També hi ha borregues que, malgrat ser encara joves,
ja crien, i es dóna el qualiﬁcatiu de borreguins als seus
corders, i se’n té tan mal concepte com els que neixen
per l’advent.
L’Oriol, tanca les ovelles
i obre els bous.

Corder nascut per Nadal,
només fa nosa al corral.

Dia 4: Santa Bàrbara. Advocada contra els llamps
i les tempestes. Conten a Lleida que Nostre Senyor va
voler premiar les virtuts de la santa i li va preguntar
què preferia més, si el govern de les dones o el de les
tempestes. La santa, sense pensar-s’hi un moment, digué que es veia capaç de dominar el llamp i el tro, però
que ni s’atrevia a provar-ho amb les dones. Santa Bàrbara és també advocada dels campaners, els quals la
invoquen especialment perquè els guardi de ser ferits
pel llamp quan, per tal d’esbargir la tempesta, han
d’anar a ventar les campanes tocant a bon temps.

Preparant el dinar de Nadal.
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Nens fent cagar el tió.

Dia 8: La Immaculada Concepció.
Dia 13: Santa Llúcia.
Dia 24: La Nit de Nadal. La vigília de Nadal és una
festa plena de costums i pràctiques que recorden en
molts aspectes la vigília de Sant Joan. És el solstici
d’hivern i el sol arriba a la seva alçada mínima en el zenit, és el període de l’any, al contrari de Sant Joan, que
l’astre es fa menys visible i escalfa més poc. Donen fesomia pròpia al costumari nadalenc: el sentit familiar
de la festa a la intimitat de la llar presidida pel tió; la
solemnitat de l’àpat familiar; la preponderància dels
pastors en la festa, com a mostra de la importància de
la societat rural i muntanyenca on els costums es mantenen més íntegres i purs; la missa del gall, solemnitat
litúrgica més important, on el poble té tant protagonisme com el clergat ... No celebrar les festes de Nadal és
mal vist en el costumari:
Tió de Nadal,
per tot l’any val.
no ens doneu arengades,
que són massa salades.

La missa de Nadal
dóna torrons i raja vi
blanc;

Dia 25: Nativitat de nostre senyor Jesucrist.
Dia 26: Sant Esteve.
Dia 31: Sant Silvestre, el darrer dia de l’any.
....................................................................
FEBRER 2020: Mes de 29 dies, segon del nostre
calendari.
El dia 1 el sol surt a les 08 h 03 m i es pon a les 18 h
08 m.
El dia 29 el sol surt a les 07 h 27 m i es pon a les 18
h 42 m.
El dia 19 el sol entra a la constel·lació de PEIXOS.
Les fases de la lluna i el temps segons el Calendari dels Pagesos
Quart creixent el dia 2 a les 02 h 41 m. Ventós i cel
clar
Lluna plena el dia 9 a les 08 h 33 m. Temps anticiclònic. Boires a l’interior
Quart minvant el dia 15 a les 23 h 17 m. Calma i amplituds tèrmiques
Lluna nova el dia 23 a 16 h 32 m. Temperatures molt
suaus

L’any de traspàs: La causa d’aquest dia de més que
cada quatre anys s‘afegeix al febrer, és perquè la Terra
tarda en donar una volta al Sol 365 dies i ¼ (sis hores).
Per aquest motiu cada 4 anys s’afegeix un dia al mes
de febrer per posar-nos al dia. És el que anomenem
any de traspàs o bixest. Però com que en realitat
la Terra tarda una mica menys en donar la volta al sol
(365 dies, 5 hores, 48 minuts i 46 segons), encara s’ha
de fer alguna altra correcció i de tant en tant saltar
algun any de traspàs, si no volem avançar-nos respecte
a l’any real.
Com podem saber si un any és de traspàs? La
regla oﬁcial és mirar la seva divisibilitat per 4. Per tant,
seran anys de traspàs:
- L’any que és divisible per 4, excepte si és un ﬁnal de
segle (acaba en 00)
- Els anys que siguin ﬁnal de segle i les dues primeres xifres de l’any també siguin divisibles per 4. Així el
1900 o el 2100 no són de traspàs, però el 2000 sí que ho
va ser perquè la divisió 20/4 és exacta.
Dia 2. La Presentació del Senyor. La Puriﬁcació

de la Mare de Déu (La Candelera).
Dia avant, dia endarrera, Després de la Candelera,
el dos de febrer la Candele- Carnestoltes ve al darrera.
ra.
Dia 3. Sant Blai.
Dia 20. Dijous Gras. Antigament, durant els dies
del Carnestoltes, es menjava carn a desdir i era preferida la de porc. De fet el carnaval començava avui
amb un àpat extraordinari exclusivament amb carn
d’aquest animal domèstic, d’aquest costum en deriva
el qualiﬁcatiu del dia. Per llevant de taula hom menjava coques de llardons.
Pel Dijous Gras,
carn ﬁns al nas.
Dia 23. Diumenge de Carnaval
Pel temps de les Carnestoltes,
molt vi i molts poca-soltes
Dia 26. Dimecres de Cendra. Comença la Quaresma.
Ramon Bernaus i Santacreu

CRÒNIQUES DES DE LA COLÒNIA
La sentència del 14 d’octubre de 2019
L’expressió màxima del colonialisme que l’estat monàrquic espanyol practica sobre la nació i el poble català, l’estem vivint i patint actualment. Després del dia
negre que vam viure a Catalunya el 14 d’octubre de
2019, (però també a Espanya, ja que deixa la “seva democràcia” molt mal parada), en què el seu Tribunal Suprem va fer pública la sentència-venjança-escarment
per sedició i malversació de 100 anys de presó pels
nostres líders polítics (Oriol Junqueras, 13 anys; Joaquim Forn, 10 anys i 6 mesos; Raül Romeva, 12 anys;
Jordi Turull, 12 anys; Josep Rull, 10 anys; Carme Forcadell, 11 anys i 6 mesos i Dolors Bassa, 12 anys) i pels
nostres líders socials (Jordi Sánchez (ANC), 9 anys i
Jordi Cuixart (Omnium Cultural), 9 anys). Farem una
crònica a partir de retalls d’alguns articles d’opinió
i notícies aparegudes a la premsa aquests dies, que
reaﬁrmen les idees que exposem.
Iu Forn, al Nacional.cat del mateix 14 d’octubre escriu, entre altres coses: “I així hem arribat a avui, on el
tema no és la rebel·lió, ni la sedició, ni la malversació,
ni la mandanga. No, no, el tema d’avui és la resposta
judicial que ha donat l’Estat a un tema polític. Una resposta que és conseqüència de l’estratègia dissenyada
i duta a terme per escarnir i escarmentar l’independentisme i eliminar els seus líders. Inclosos els líders
socials com Jordi Cuixart, Jordi Sánchez i Carme Forcadell. No, avui el tema no són les penes decidides, no.
El tema és que Espanya s’ha decidit per l’estopa. (...)
No, avui el tema no és com l’Estat ha decidit castigar
la dissidència dels que buscaven forçar un diàleg polític. Avui el tema és que Espanya ens ha ensenyat que
la seva resposta és la violència, la repressió, la policia,
la justícia política i el “todo por la patria” (el

remarcat és meu). La seva. Tingui el cost que tingui.
Avui Espanya ha decidit marxar una miqueta més de
Catalunya. Inclosa la que creu que és seva”.
Jordi Galves en l’article “Apoteosi de la justícia
colonial”, el mateix dia 14 d’octubre, el de la sentència, escriu al Nacional aquestes reﬂexions: “La màxima aspiració d’un independentista és la independència. En canvi, la màxima aspiració d’un espanyolista
és eliminar els catalans del mapa (...). L’espanyolisme no només pretén la unitat d’Espanya, al que aspira, sobretot, és a la destrucció del fet viu de Catalunya,
a la desaparició absoluta, en primer lloc, de l’independentisme, però a la llarga, de la personalitat nacional
catalana, a la desaparició dels catalans com a subjecte
polític, de tots els catalans —votin el que votin— i que
només quedin els colons espanyols ja instal·lats a Catalunya. Espanya exigeix la uniformitat i la submissió
sense mitges tintes. (...), la gran ambició de l’espanyolisme és l’homogeneïtat absoluta de l’Estat espanyol
—‘harmonització’ en deien als anys vuitanta—, ara ja
costi el que costi, volen aconseguir destruir la minoria
nacional catalana, avui amb repressió, d’altres vegades, amb bones paraules, però sempre amb la mateixa
intenció manifesta. (...) Aquesta sentència venjativa
contra els presos polítics demostra el contundent fracàs d’una justícia somnàmbula que s’ha deixat instrumentalitzar per fer política, que s’ha deixat manipular
per exercir la repressió i la destrucció de l’enemic polític. Aquesta sentència no és el fracàs de la política
sinó el fracàs absolut de la justícia. De fet, és l’apoteosi de la política colonial espanyola. Apoteosi de la
política entesa com a agressió, de la política fulminant
que practiquen Donald Trump o Recep Erdogan, entre
molts d’altres salvadors de la pàtria. (...) Al judici mai
hi va haver cap possibilitat tangible d’obtenir l’absoluNúm. 17 - Quart trimestre 2019
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ció perquè la sentència punitiva i exemplar ja estava
escrita abans de començar. Perquè el judici va ser una
farsa. Que la severíssima condemna sigui per sedició i
no per rebel·lió és un detall tècnic que només interessa
els juristes, que no canvia substancialment la realitat
d’unes penes que són una revenja i un escarment (...)”.
El mateix dia 14 d’octubre Joaquin Urías, professor de Dret Constitucional a la Universitat de
Sevilla i ex-lletrat del Tribunal Constitucional
espanyol, escriu també al Nacional aquesta reﬂexió
sobre el Tribunal Suprem espanyol i la “seva” justícia:
“Si tinguéssim un veritable Tribunal Constitucional, no
dubto que aquesta sentència es veuria revocada aviat
perquè lesiona els drets de reunió i la llibertat de consciència. Però absolutament ningú no espera res d’això
d’un Tribunal que fa ja molt que va deixar de defensar
els drets i només defensa el poder. Així que, sent realistes, l’única esperança que ens queda als espanyols
conscients de la importància dels drets fonamentals
és al Tribunal Europeu de Drets Humans. Mentrestant,
només ens queda acatar la decisió i no perdre la fe en
aquest Estat de Dret que ensorren els qui l’haurien de
protegir. Com els jutges del Suprem”.
En data 13 de novembre de 2019, el Consell d’Europa considera que el sistema d’elecció del Consejo General del Poder Judicial espanyol (CGPJ),
és el “taló d’Aquiles” de la judicatura espanyola
per la seva politització. El Grup d’Estats contra la
Corrupció del Consell d’Europa (GRECO), comitè que
depèn del Consell d’Europa, per millorar la capacitat
dels estats membres en la lluita contra la corrupció,
considera que el problema de la suposada politització
del CGPJ espanyol, continua, ja que els 12 vocals jutges del CGPJ haurien de ser elegits de forma imparcial
pels membres de la carrera judicial i encara avui són
elegits al Parlament espanyol pels diversos partits polítics entre els magistrats aﬁns a la seva ideologia. Per
al GRECO la forma d’elecció correcta dels 20 vocals
que formen el CGPJ hauria de ser: Que 8 vocals, juristes de reconegut prestigi, continuessin essent nome56
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nats pel Parlament espanyol (Congrés i Senat), i que
els 12 vocals jutges restants siguin elegits pels 5.500
membres de la carrera judicial en actiu mitjançant el
vot directe i secret.
Per concloure aquesta crònica i corroborar les aﬁrmacions que s’hi fan, deixem constància que el 14
de novembre de 2019, la plataforma Internacional
Trial Watch (ITW)-Catalan Referendum Case,
va presentar a Madrid el seu informe ﬁnal sobre la
sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes, que conclou que el judici va vulnerar de
forma massiva els drets humans. En concret, segons la
plataforma, es va infringir el dret al principi de legalitat penal, a la llibertat d’expressió, a la llibertat ideològica, el dret de reunió pacíﬁca, a la participació política, a més del dret a un procés amb totes les garanties.
L’informe s’ha elaborat a partir de l’estudi de 62 observadors (34 d’internacionals, de 17 països diferents),
que van ser presents al judici. Segons ITW el judici al
Suprem espanyol va suposar una violació dels drets
humans recollits per tractats i convenis internacionals
ratiﬁcats per l’estat espanyol i que formen part del seu
ordenament jurídic intern. En l’informe s’assegura que
“Es tracta d’una resolució clarament ideològica amb
pretensió de substituir la necessària solució política
del conﬂicte que es viu a Catalunya”.
Les conclusions ja estan fetes: Què se’n pot esperar
d’una alta judicatura polititzada i al servei del poder
legislatiu i executiu espanyol?: la sentència del 14
d’octubre, en la que el més important no són les lleis
ni la neutralitat dels jutges ni la separació de poders,
sinó la voluntat del poder executiu i la sagrada unitat
de la seva pàtria. Davant del pànic que els produeix
la possible marxa de Catalunya, tot si val. Així estem
com estem. De l’informe d’Amnistia Internacional i les
seves conclusions molt greus per l’estat i la justícia
espanyola, ja en parlarem amb més detall en una pròxima ocasió.
Ramon Bernaus i Santacreu

CLIMATOLOGIA SETEMBRE, OCTUBRE I NOVEMBRE - VILANOVA DE MEIÀ
SETEMBRE
Temperatura mitjana:
20,2º C
Mitjana de les T màximes:
27,7º C
Mitjana de les T mínimes:
13,8º C
T màxima absoluta:
31,5º C Dia: 17
T mínima absoluta:
8,3º C Dia: 07
Precipitació total:
13,2 mm
Precipitació màxima en 24 h: 4,6 mm Dia: 10
Velocitat mitjana del vent:
1,1 m/s
Direcció dominant del vent:
S
Ratxa máxima absoluta: 10,5 m/s Dia: 29
Humitat relativa mitjana:
56%
Pressió atmosfèrica mitjana:
950,0 hPa
Dies de pluja: 7 Dia: 1, 10, 13, 14, 15, 16 i 21
NOVEMBRE
Temperatura mitjana:
7,3º C
Mitjana de les T màximes:
12,7º C
Mitjana de les T mínimes:
2,5º C
T màxima absoluta:
18,7º C Dia: 04
T mínima absoluta:
-3,5º C Dia: 19
Precipitació total:
67,8 mm
Precipitació màxima en 24 h: 42,6 mm Dia: 22
Velocitat mitjana del vent:
1,0 m /s

DEMOGRAFIA MUNICIPI
DE VILANOVA DE MEIÀ

OCTUBRE
Temperatura mitjana:
15,1º C
Mitjana de les T màximes:
21,7º C
Mitjana de les T mínimes:
9,9º C
T màxima absoluta:
29,5º C Dia: 01
T mínima absoluta:
5,8º C Dia: 25
Precipitació total:
147,2 mm
Precipitació màxima en 24 h: 88,3 mm Dia: 22
Velocitat mitjana del vent:
0,9 m /s
Direcció dominant del vent:
S
Ratxa máxima absoluta: 23,4 m/s Dia: 22
Humitat relativa mitjana:
71%
Pressió atmosfèrica mitjana: 947,8 hPa
Dies de pluja: 5
Dia: 14, 20, 22, 23 i 31
Direcció dominant del vent:
SW
Ratxa máxima absoluta:
11,2 m/s Dia: 3
Humitat relativa mitjana:
79%
Pressió atmosfèrica mitjana:
939,3 hPa
Dies de pluja: 13
Dia: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 22, 23, 26 i 27

SETEMBRE, OCTUBRE i NOVEMBRE
Mesos sense registres

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

Instal·lacions Elèctriques

tInstal·lacions

Joan Caubet Sanjosé

tReparacions

Instal·lador autoritzat pel
Departament d’Indústria

696240921

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

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

t&MFDUSJDJUBUEPNÒTUJDB

electrica.caubet@gmail.com

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

info@hostalmontsec.cat
www.hostalmontsec.cat
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Imatges per recordar

Alumnes de la classe de les nenes de la mestra Sra. Llaceres, curs 1956-1957.

Hostal Pissè. Dècada de 1970 (s. XX). D’esquerra a dreta: Antònia Cases (Cal Sastre), Lola i Pilar Armengol
(Hostal Pissè), Núria Marcó (Cal Marcó) i Núria París (Cal Guerra).
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