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Editorial

E

stimats amics i lectors, ens tornem a trobar de nou per presentar-vos el núm. 18 de la nostra
revista. En el seu interior trobareu
les seccions habituals que creiem
que seran del vostre interès. Però
aquesta vegada amb dues novetats:
en primer lloc, una nova secció sobre medicina natural i l’altra, per nosaltres molt important, el cartell de
les activitats culturals que des del
Consell de Redacció hem programat
per celebrar el cinquè aniversari. El
dia de la Fira de La Perdiu farà cinc
anys que va sortir el primer número
de LO PAS NOU i ho volem celebrar
amb tots vosaltres, per això hem
organitzat una colla d’activitats de
tipus cultural que havien de començar l’11 d’abril (dissabte de Setmana
Santa) i han d’acabar el 7 de novem-

bre (vigília de la Fira). Són activitats
gratuïtes i obertes a tothom i esperem comptar amb la vostra assistència i participació i que siguin del
vostre gust, ja que hem procurat que
hi hagi una mica de tot. Però un greu
problema inesperat ens està distorsionant tot plegat. Ja fa més d’una
setmana que tots estem conﬁnats a
les nostres cases per l’emergència
sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus (el Covid-19) i
aquestes ratlles us les escrivim des
de casa, ja que no hem pogut celebrar la reunió preceptiva del Consell
de Redacció per donar l’últim vistiplau a la revista. Però no us preocupeu, nosaltres ja estem acostumats
al teletreball, a treballar a distància.
De moment aquesta pandèmia ja ens
ha obligat a suspendre la conferèn-

cia inaugural que sobre els fòssils
de la Pedrera de Meià ens havia de
fer el Sr. Antoni Lacasa. Dissortadament pensem que no serà l’única
suspensió. Ja us anirem informant.
Ara el més important és la salut i
que tots ens quedem a casa per no
encomanar la malaltia i us desitgem
a vosaltres i als vostres familiars i
amics que tingueu molta cura i bona
sort i que, quan tot hagi passat, ho
puguem explicar com un malson
passatger i sense haver de lamentar
mals més grans. Conﬁem que aquesta revista, quan la pugueu llegir, us
ajudi a tirar endavant amb optimisme. Des del Consell de Redacció,
ara més que mai, us desitgem salut i
que tingueu una bona lectura.
El Consell de Redacció
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T ELÈFO NS D ’ INT E R È S
URGÈNCIES 112
Protecció Civil
Ambulàncies
Bombers
Mossos d’Esquadra
Vilanova de Meià:
Ajuntament
Consultori municipal
Escola municipal
Farmaciola
Jutjat de Pau i Registre Civil
Piscines Municipals

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

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

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

Notícies del municipi
RECORDS DE CAL SANTOLARI DE BOADA. LA GUERRA CIVIL

A

bans de la Guerra, a cal Santolari de Boada feien de pastissers i tenien activitats agrícoles
i ramaderes. En arribar la Guerra
Civil, davant de casa, al camí de la
vinya del Farràs, va aparèixer un
matrimoni gran de refugiats que
menjaven i dormien a sota les alzineres que hi havia. Al cap d’uns
dies quan es va posar a ploure, el
Josep, el cap de casa, va dir que
els anessin a buscar i els donarien aixopluc a casa seva. I així ho
van fer. Aquests refugiats eren el
Pedro i la Blasa i havien fugit de
Fraga.
Més endavant, un dia, quan tota
la família anava a dinar, van arribar uns soldats i van detenir al padrí, Josep Terré Cirera i al Pedro,
l’home del matrimoni de refugiats.
Aquell dia no va dinar ningú. Els
soldats se’ls van emportar cap a
Gàrzola i el van tancar al corral del
Gepo. A la tarda la seva dona i la ﬁlla gran de cal Santolari van anar a
veure’ls i van parlar amb un” jefasso” que va intentar tranquil·litzar
una mica la situació. Però aquella
mateixa tarda se’ls van emportar
cap a la Fàbrica del Pont d’Alentorn.
A Gàrzola hi havia la mestra Mª
Carme Campeny, que en assaben-

Imatge antiga de Cal Santolari a peu de la carretera de Vilanova de Meià.

tar-se dels fets va venir cap a cal
Santolari per estar amb la família
del Josep i fer-los companyia. Allí
va passar tota la Guerra.
L’endemà, la dona del refugiat i
la mestra van baixar a la Fàbrica i
van parlar amb el Sr. Galán que els
va dir que estaven millor allí que a
casa i que no els passaria res. Més
endavant, se’ls van emportar cap
al castell de Ribelles i allí els van
anar a veure amb l’oncle Clemens
de Montargull i van poder parlar
amb ell. Des d’allí van veure com
bombardejaven aquesta zona de

Boada i es pensaven que no havia
quedat cap paret en peu. Després
se’ls en van endur cap a Gironella i més tard cap a Cantonigrós,
amb la intenció de portar-los cap
a França. Quan eren allí alguns
presos van demanar als que els vigilaven si els deixaven anar al poble a menjar, i els van donar permís. Es van apropar a una casa on
van encomanar que els cuinessin
un conill i que més tard anirien a
menjar-se’l. Mentrestant, per sort,
va córrer la veu pel poble que Barcelona havia caigut a les mans dels

Imatge actual de la masia de Cal Santolari.
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nacionals i el guàrdia que els vigilava es va despistar. Ells, en adonar-se’n, ja no van anar a menjar.
Només d’amagat es van atansar
on els tenien retinguts per anar a
buscar la manta on dormien i, van
agafar el camí per tornar-se’n cap
a Boada.
Mentre tornaven van arribar a
una masia on els van donar menjar. L’amo els va dir que no els podien tenir a casa durant el dia i que
s’anessin a amagar al bosc, però
que a la nit tornessin a menjar, on
els coïa una caldera de patates.
Aquesta situació va durar quatre
dies ﬁns que van arribar les forces
nacionals. Aquests els van dir que
si volien es podien entregar i si no
que podien marxar cap a casa. I
així ho van fer. Van agafar el camí
de tornada i quan feia una bona estona que caminaven els van parar
uns camions de soldats i els van
carregar, en direcció cap a casa.
Quan feia molta estona que anaven
amb el camió van fer una parada i
van baixar tots. Es donava el cas
que el xofer del camió era de cal
Ribera de Comiols i havia conegut
de bon començament al Josep i
aquest també l’havia conegut, però
cap dels dos va dir res per no despertar sospites. D’aquesta manera
van continuar plegats ﬁns a arribar a Artesa de Segre.

Vista general de Cal Santolari des de Cal Bolló.
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Des d’allí van agafar la carretera
ﬁns a arribar a Alentorn i se’n van
anar cap a ca l’Alberto, on hi havia casada la germana del Josep, la
Maria. Era de nit. Li va preguntar
si quedava res de casa seva i ella li
va contestar que estava tot tal com
ho havia deixat. Però no es van
quedar ni van prendre res perquè
volien arribar a casa com més aviat millor. En arribar a cal Santolari
era de matinada i tots dormien. El
Josep va agafar un bastó i el va fer
lliscar per la barana del balcó fent
el crec-crec-crec, perquè el sentissin. Des de dins van preguntar
“Qui hi ha?” i ell va contestar-los
que no tinguessin por que havia
tornat. Tots es van llevar i li van
obrir la porta de casa. Havia tornat
amb el Pedro, però la seva dona,
la Blasa, ja no hi era, havia marxat cap a Fraga. L’endemà el Pedro
també se’n va tornar cap al seu poble.
Uns dies abans, quan va caure
Barcelona en poder dels nacionals, el Parroquià de Lluçars que
baixava a cal Santolari a buscar el
diari, els havia dit que aviat sabrien alguna cosa del Josep, i així va
ser.
Una peculiaritat de la Blasa de
Fraga era que feia orellanes de
préssecs. Els pelava, la carn la
tallava a trossos i els posava a as-

secar al sol. Quan eren ben secs
els guardaven per a l’hivern i eren
molt bons.
Al Josep de cal Santolari el van
fer detenir i tancar a la presó, perquè quan van fer les votacions del
febrer de 1936 en què van sortir
elegits els del Front Popular, de
casa seva ningú va anar a votar.
Ell deia que feia pa per tothom i
no discriminava a ningú. Aquest
havia estat el seu delicte que el va
portar a la presó.
.........................................
Al padrí, Josep Terré Cirera, se
l’havien emportat detingut. La
seva dona, les ﬁlles, el nen i la mestra Campeny eren a casa. De tant
en tant, passava algun soldat que
desertava del front i en passar els
demanava menjar i sempre li donaven un pa i no li cobraven. Més
endavant, el desembre de 1938,
quan l’exercit de Franco va trencar el front de l’Ebre, els soldats
republicans es van anar atansant
i això va provocar que algunes
persones marxessin a l’exili. Les
forces republicanes que es retiraven, van passar per cal Santolari i
en arribar al camí de la Creu van
parar i van fer venir uns soldats
i, se’n van emportar els animals
de l’estable: el parell de mules, la

somera i els pollins. L’endemà en
anar a donar menjar a les gallines,
ja no les hi van trobar. Durant el
dia es van atansar molts soldats
dient-los que havien de marxar de
casa, ja que si es quedaven, les seves vides corrien perill. Els soldats
insistien tant que els de cal Santolari van decidir portar dues saques
de pa a l’era del Figueró, mentre
que la família, en comptes de marxar cap a Artesa van marxar cap
al poble de Boada, doncs sabien
que els veïns anaven a amagar-se
a una cova. Van passar pel poble
i no van trobar a ningú. Van continuar cap al camí de la Ribera ﬁns
que van veure una mica de fum,
ja que estaven coïent el menjar.
Quan van arribar a la cova es van

quedar amb la gent de Boada. Tot i
que era molt petita, li van fer lloc,
i es van quedar tots junts. Aquell
vespre van passar primer els soldats republicans i a altes hores de
la matinada van arribar els soldats
nacionals que els van insistir molt
perquè marxessin d’allí. La gent
van entrar en pànic, tot fosc i en
plena nit, els soldats els van acompanyar ﬁns a cal Xol per treure’ls
del perill, ja que el lloc on es trobaven amagats, l’endemà es trobaria
a la primera línia de foc.
A cal Xol hi van passar dos dies,
però veient que els soldats no acabaven de marxar, la padrina Mercè
va demanar a un oﬁcial per tornar
a casa. Aquest els en va fer cas,
va fer venir un cotxe amb la seva

escorta, hi van pujar la padrina i
la ﬁlla gran i els van portar ﬁns a
cal Santolari. En arribar la van trobar plena de soldats, els quals ja
havien cremat els mobles i tot el
que havien pogut. Tenien la taula
a la porta, però no l’havien pogut
treure, ja que no hi passava. L’oﬁcial que les havia acompanyat va
ordenar que tots els soldats abandonessin la casa i que tanquessin
les portes. Aleshores, les van tornar de nou a cal Xol.
A cap de dos dies van poder tornar tots cap a casa. Van haver de
començar de nou una altra vegada,
sense res. Només amb l’esperança
que algun dia tornés el padrí.
Pere Farràs Terré

PLANTADA D’ALZINERES

E

l passat dimecres dia 4 de març vaig tenir l’honor
d’anar amb la cuba de l’ADF Sant Mamet de Cal
Bolló a acompanyar uns infants, als seus mestres i
sota l’atenció dels Agents Rurals de la Noguera, a fer
una plantada d’arbres a la Font de l’Hedra de Vilanova de Meià, els infants eren de diferents escoles.
La meva feina era portar la cuba plena d’aigua i regar l’arbre que cada nen o nena havia plantat, sota
l’atenta mirada dels seus professors i la direcció dels
agents.
Vaig començar un per un. – Tu com et dius? – em
deien el seu nom i els ensenyava a obrir l’aixeta ﬁns
que sortia l’aigua perquè poguessin regar els arbres.
Va arribar un moment en què una noieta, molt atenta, em va dir: - jo et conec, jo sóc la Júlia- i vaig que-

HOSTAL
MONTSEC
C. Església, 3
25736
Santa Maria de Meià
La Noguera - Lleida
T. 973 41 51 04
676 781 545
info@hostalmontsec.cat
www.hostalmontsec.cat
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dar anegat d’il·lusió, ja que és de Vilanova i em va
conèixer; i a continuació, el seu germà David. De veritat que em vaig sentir molt estimat per la infantesa
del nostre municipi.
Tothom em va donar les gràcies i recordaré sempre

aquesta hora que un padrí d’aquest municipi va passar amb els homes i dones del demà. Moltes gràcies
a totes i tots!
Text: Pere Farràs
Fotos: Cos d’Agents Rurals de la Noguera

VILANOVA DE MEIÀ
I LA NOTÍCIA DEL TÚNEL

E

l passat 13 de febrer, el diari Segre informava sobre la notícia de
l’estudi sobre la possibilitat de la construcció d’un túnel a Vilanova de Meià,
fet que va sorprendre molt a tothom i
que a les xarxes socials també se’n va
fer un bon ressò durant tot el dia.
Per ara és estudi.

Feu-vos AMICS
DE LO PAS NOU!
8
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i així conjuntament participarem
a fer més gran la revista.

Informeu-vos-en
al telèfon 973 415 005

CAVALCADA DE REIS

D

esprés de les festes de Nadal i ja entrat el nou any
2020, arriba el dia més esperat de l’any per als petits del nostre municipi.
El diumenge 5 de gener i amb la boira ben posada
pels nostres carrers, van venir els Reis d’Orient i els
Patges Reials, cansats de pujar per les corbes de Font
d’Horta amb la seva carrossa ben guarnida, van arribar
a la bàscula on petits i grans ja els estàvem esperant
ben impacients.
Tot caminant, ens vam dirigir tots plegats cap a
l’ajuntament on van poder descansar una mica i van
repartir tots els regals que els nens els havien demanat
a les cartes.
Gràcies un any més per portar-nos la il·lusió d’aquest
dia tan especial, gràcies també a tots els col·laboradors que sense ells no seria possible.
Seguidament es va fer un piscolabis ofert per l’ajuntament de la vila.
Text: Núria Jaime
Fotos: F. Cardona Fonoll i Mar Eroles
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Associacions
ASSOCIACIÓ DONES LA COMA DE MEIÀ
Sortida al teatre

E

l dia 26 de gener, l’associació
va organitzar una sortida a
Balaguer per anar al teatre a veure
l’obra “Eva contra Eva” protagonitzada per l’Emma Vilarasau.
Una vegada ﬁnalitzada la funció
ens vam dirigir cap al restaurant
Sant Jordi on vam sopar de meravella i ens tractaren molt amablement.
Després de sopar, cap a Vilanova
i a esperar un altre esdeveniment.
Sopar de grup a la sortida del teatre.

Celebració de Santa Àgata

S

anta Àgata, com tots sabem, és
el dia 5 de febrer, però nosaltres
ho vam celebrar el dia 7. Aproﬁtant
la trobada, férem l’assemblea general per donar l’estat de comptes
i dialogar amb les assistents sobre
sortides, trobades i altres temes.
A continuació, el jove cuiner Josep Cirera, ens va oferir un taller
de cuina amb varietat de cremes
i salses i també unes delicioses
postres. Totes les assistents assaborirem els plats preparats i així
vam ﬁnalitzar la festa.
Agraïm al Josep i a la seva ajudant Lourdes la seva dedicació i
amabilitat.

Josep i Lourdes Cirera al taller de cuina.

Postres elaborades pel Josep Cirera.

Assistents al taller de cuina i celebració de Santa Àgata.
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Calçotada

E

l dissabte 29 de febrer, cosa que
no es pot dir tots els anys, vam
organitzar una calçotada que va ser
una meravella. Els calçots eren boníssims, la botifarra i la carn cuita
pel Gilberto i la seva senyora, també. La salsa i les postres de l’Antònia delicioses.
Donem les gràcies a tots els assistents i col.laboradors i esperem
que un altre any ho puguem tornar
a repetir.
Text i fotos: Maria Brescó

AMPA ESCOLA MARE DE DÉU DEL PUIG DE MEIÀ
Activitats del Nadal

U

n any més, els nens de l’escola
ens han preparat un ventall de
poemes i una cantada de cançons
de Nadal que han assajat amb molta il·lusió a l’escola.
Preparats amb les ﬂautes a la
motxilla, anem cap a l’ajuntament,
ja que aquest any ens cedeixen la
Sala 1 d’Octubre per poder dur a
terme les actuacions. Arribat el
dia els pares tots molt impacients

Actuació dels nens de l’escola.

Núm. 18 -Primer trimestre 2020

•

11

Sopar de les famílies de l’escola.

i amb les càmeres a punt, comença l’actuació. Tot va
ser un èxit. A continuació, vàrem acabar amb un berenar de coca amb xocolata desfeta que ens va fer el
Josep de Cal Cirera i que estava per llepar-se els dits.
Aquest any, abans de començar les vacances de
Nadal, vàrem fer un sopar de cohesió de famílies a la
Casa de Colònies de Santa Maria de Meià que va ser
tota una novetat i molta intriga, ja que uns dies abans

es van repartir uns papers per fer un amic invisible.
Quin misteri! Els nens s’ho van passar d’allò més bé!
Després els nens que fan l’extraescolar a càrrec de la
Lu, ens van fer una representació teatral on ells van
fer els decorats i els preparatius que feien falta. Tots
vàrem riure molt!

Alumnes de l’extraescolar fent una actuació teatral.

Els nens amb la Lu.

Cal Cabàs

Text i fotos: Mª Jesús Novau

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...
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Tomàquet fregit,
Escalivada,
Samfaina...

Chutney de Figa
i Poma, Agredolç
de ceba i
carbassó

La Grossa de Nadal

E

nguany, la rifa de la Grossa de Nadal,
va tocar a una família de l’escola. El
primer premi, una televisió fantàstica que
molt agraïts van passar a recollir al Racó
del Montsec on la Ramona i el Jaume ja
ens tenen un raconet guardat per cada
any. La presidenta de l’AMPA va fer l’entrega del premi a la família Giurgi Novau.
Text i fotos: Mª Jesús Novau

La presidenta de l’AMPA, Gemma Sala,
entrega el premi de la Grossa de Nadal
a la família Giurgi Novau.

Reis a l’escola

A

quest any a l’escola de Vilanova també van passar els Reis
d’Orient i van deixar un munt de
regals per cada classe: pilotes de
futbol i bàsquet, nines i un cotxet,
puzzles, etc. De ben segur que els
alumnes en gaudiran molt durant
tot el curs! Tots van estar molt contents!
Text: Núria Jaime
Fotos: Escola Mare de Déu
del Puig de Meià

Regals dels Reis d’Orient
a la classe dels petits.

Regals a la classe dels mitjans.

Regals a la classe dels grans.
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Carnestoltes 2020

E

l passat dissabte 22 de febrer
i com ja és tradicional, al nostre poble es va celebrar el carnestoltes, enguany amb una comparsa
anomenada “Món marí”. El Món
marí era una carrossa guarnida de
mar, on hi havia sirenes, pirates,
socorristes, pescadors, meduses,
pops, bussejadors, etc… El punt
de partida va ser l’escola i d’allí van
anar passejant pels diferents carrers del poble, tot tocant els timbres per demanar la voluntat de les
mestresses/ ssos de cada casa, amb
la tradicional cançó.

Imatge de grup de carnaval a la Perdiuaira.
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Ja amb la cistella ben plena, i
després de fer una visita a la Perdiuaira, es va tornar cap a l’escola,
on es va fer una passarel.la amb les
millors disfresses. I per acabar la
festa, es va fer un pica-pica ofert
per l’AMPA de l’Escola Mare de
Déu del Puig de Meià.
Gràcies a tots per la vostra assistència i col·laboració i ﬁns a
l’any vinent!
Text: Núria Jaime
Fotos: Fina Monguet, Elena
Puigpinós i Silvia Ballester.

Infants disfressats passant pels carrers del
poble.

Parlem amb els alcaldes
ENTREVISTA A ANTONI BERTRAN ROCA, ALCALDE PEDANI DE TÒRREC

C

ontinuem les entrevistes amb
els alcaldes dels pobles que
formen el municipi i avui de bon
matí ens hem trobat amb l’Antoni
Bertran Roca, alcalde pedani del
poble de Tòrrec.
P: Bon dia i moltes gràcies
per estar aquí amb nosaltres
per explicar-nos coses de Tòrrec. En primer lloc, tot i que
esteu integrats al municipi de
Vilanova de Meià, voldríem que
ens expliquessis com funciona
el govern local a nivell del vostre poble.
R: A Tòrrec tenim una Associació de Veïns legalment constituïda
i a partir d’aquesta associació actuem a nivell de poble. La junta,
de tant en tant, reunim al poble,
decidim el que s’ha de fer i les necessitats i obres que hi ha prioritàries i després ho comuniquem a
l’ajuntament per portar-les a terme
i decidir el que podem gastar i de la
manera que ho fem.
P: Quantes persones hi sou a
la junta?
R: El president, el vicepresident,
el tresorer i dos vocals, tots de cases diferents del poble, en total a la
junta som cinc.
P: I de l’associació, qui en
forma part?
R: En formen part totes les persones que vivim al poble i que ho
han volgut ser, en total som uns
trenta i pico i els cinc de la junta.
P: Com s’escull l’alcalde del
poble?
R: Quan va plegar el meu antecessor es va reunir el poble i em
van escollir a mi com alcalde. Jo,
però, també m’havia presentat a
una candidatura per formar part
com a regidor de l’ajuntament del
municipi. A partir d’aleshores, com
que sóc el president de l’Associació de Veïns, cada vegada que hi ha
eleccions municipals et pregunten
si vull continuar sent l’alcalde i jo

he anat continuant ﬁns
ara.
P: Quant de temps fa
que ets l’alcalde?
R: Vaig començar el
1980 i ho he estat ﬁns
avui, a la present legislatura. Quan comença la legislatura el Ple de l’Ajuntament em van escollint
perquè soc el president
de la Junta de l’Associació de Veïns de Tòrrec.
P: Oﬁcialment,
el
poble de Tòrrec com
consta dins el municipi?
R: Oﬁcialment consta
com un carrer de Vilanova, però en realitat som
un poble agregat.
P: A més de l’Associ- Antonio Bertran.
ació de Veïns, funciona
alguna altra junta de govern lo- manera quan es fa alguna obra, per
cal?
ﬁnançar-la ens fem una repartició,
R: No. Només funciona l’asso- és a dir unes tallades per cada casa.
ciació i allí decidim el que cal fer,
sempre amb la majoria de tots.
P: Actualment hi ha algú del
poble de Tòrrec que sigui regiP: Recordes altres persones dor de l’Ajuntament del munique han estat alcaldes de Tòr- cipi?
rec abans que tu?
R: Sí. En aquesta legislatura es
R: Sí, el meu antecessor, Pere va presentar un noi del poble, CarSala de cal Genera; recordo un al- los Sala Roca per la candidatura de
tre que es deia Jaume Puigpinós Junts per Catalunya i va sortir esde cal Farrando. Aquest jo l’havia collit regidor.
conegut, però no actuant com alcalde.
P: De quina manera podeu fer
obres i actuacions de més enP: De quins recursos propis vergadura?
disposeu directament a Tòrrec
R: Des que sóc alcalde la majoper poder anar fent les coses ria de les obres que s’han realitzat
del dia a dia?
han estat en part ﬁnançades de
R: L’Associació de Veïns tenim forma oﬁcial per la Generalitat, la
una piscina del poble. Aquesta pis- Diputació, el Govern Civil i l’ajuncina la conservem nosaltres i en tament. Però en moltes obres que
fem el manteniment; per això fem s’han fet, si falta alguna cosa es
una derrama per cada soci i d’allí fa una derrama o tallada per cada
sempre se’n treu alguns diners. casa. El millor que hem tingut és
Després també ens administrem el que el poble de Tòrrec ha estat i
vedat de caça, que també en traiem és un poble molt unit i cada cosa
algun ingrés. I res més, d’ingressos que hem proposat fer, tothom
propis no en tenim més. De tota ha col·laborat econòmicament
Núm. 18 -Primer trimestre 2020
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Vista del poble de Tòrrec.

en allò que fes falta. Però el que
més ens ha ajudat a fer les obres
del poble ha estat el que diem de
comú o jova, és a dir, anar a treballar en beneﬁci del poble sense
cobrar ni un cèntim. Les obres
principals s’han pogut fer sobretot
per l’aportació del voluntariat del
poble. L’única cosa que ha tingut
de bo, és que quan s’acaba de fer
una obra fem una celebració, un
tiberi per tot el poble i la gent ens
sentim satisfets de l’obra que hem
pogut acabar entre tots.
P: Teniu a Tòrrec algun local
comunitari?
R: Sí. Quan el 1988 es va tancar
escola es van destinar les seves
dependències com a Local Social.
Està situat a la plaça Major i forma
dos espais diferents: la part alta
de l’ediﬁci és pròpiament l’espai
social, mentre que la part baixa la
fem servir com a bar del poble. El
vam fer tota la gent del poble a jova
perquè poguéssim tenir un lloc per
trobar-nos el cap de setmana, fer la
xerrada, la partideta, el ball... Perquè antigament es feia ball cada
diumenge, ja que hi havia molta
gent i jovent al poble i teníem una
persona, l’Indalecio de cal Sanpou,
que tocava l’acordió i cada cap de
setmana es feia festa i ball. Venien
16
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jovent també des de Montargull i
de Lluçars, els pobles més propers
que tenim.
P: Recordes algunes obres
importants que heu fet a Tòrrec
d’ençà que ets l’alcalde?
R: D’ençà que es va implantar la
democràcia s’ha fet el noranta-nou
per cent de les obres. Anys enrere poca cosa s’havia fet, ja que em
recordo de la meva infantesa que
pel poble no s’hi podia caminar
perquè els carrers eren de terra
amb rocs i abartes per tot arreu i
no hi havia res arreglat. Al poble
no teníem aigua corrent i només hi
havia una fonteta per anar a buscar l’aigua.
L’any 1973, vam fer baixar l’aigua de Font-freda amb una canonada de quatre kilòmetres que ens
la vam pagar tot el poble sense tenir cap ajuda d’enlloc. L’any 1976,
es va posar el telèfon públic que
va ser ﬁnançat íntegrament per la
llenya de la tallada dels boscos del
terme de Tòrrec. L’any 1978, vam
posar la bàscula municipal per
pesar camions de cinquanta mil
quilos que en part va ser ﬁnançada
per la Diputació i la resta pel poble amb aportacions econòmiques
i treball. L’any 1980 vam construir
dos dipòsits d’aigua, un de cent

cinquanta mil litres i un
altre de cent mil, ﬁnançats quasi íntegrament
per la Diputació de Lleida.
L’any 1984, vam fer l’obra
de més envergadura, la
reestructuració de tot el
poble, carrers, places,
murs...; una obra ﬁnançada per l’Acció Comunitària del Govern Civil. Ens
van donar dos milions de
pessetes i nosaltres hi vam
posar tota la mà d’obra
sense cobrar res ningú.
L’any 1988, van fer una de
les obres més emblemàtiques pel poble, l’asfaltat
de la carretera de Tòrrec a
Montargull, la via que teníem més bona per comunicar-nos. Va ser una obra de
molta envergadura que va
costar vint-i-un milions de
pessetes; la Generalitat en
un Pla d’Obres ens va donar setze milions i la resta la vam
pagar íntegrament el poble amb
tallada.
A partir d’aleshores s’han anat
fent coses com les que anomeno a
continuació:
– electriﬁcació de les quatre masies del poble.
– condicionament del camí de les
masies i el camí de sortida directa
a la carretera de Tremp.
– ampliació de l’enllumenat públic.
– nova pavimentació de la plaça
Major.
– cunetes de formigó de la carretera ﬁns a Montargull.
– camí rural asfaltat que va de Tòrrec ﬁns a Vilanova.
– arranjament dels camins del terme.
– construcció de la piscina.
– millora de la calefacció de Local
Social.
– asfaltat del camí que va del poble
a les masies.
– renovació de tota la instal·lació
de l’enllumenat públic.
– s’ha portat una canonada d’aigua
des del pou de Lluçars cap al poble en cas de necessitat per si la
de Font-freda fallés, que per cert
ja l’hem hagut d’utilitzar perquè
aquesta alguns anys va molt justeta.

P: Quines són les obres que
heu fet durant l’última legislatura?
R: El més recent que hem fet és
repassar els camins, renovar les
canonades d’aigua del poble que
no s’havien tocat des de l’any 1980
i la primera fase d’arranjament de
l’església que n’hem fet la teulada.
P: Quins projectes o necessitats teniu pels quatre anys
vinents?
R: Ara el que ja tenim en marxa és arreglar l’església per dins,
ja que es troba molt malmesa. I la
resta de necessitats com conservar
els camins i altres, ja aniran sortint
sobre la marxa.
P: Quines són les principals
vies de comunicació que teniu a
Tòrrec?
R: La principal via de comunicació, com ja he comentat, és la carretera de Tòrrec a Montargull. Per
venir al cap del municipi, Vilanova,
tenim el camí rural asfaltat que
hem comentat. Per comunicar el
poble amb les masies, també tenim
el camí asfaltat, i per sortir directes
cap a la carretera de Tremp, tenen
una pista que està arreglada. Ara
s’ha d’arranjar el camí de les masies, ja que el vam fer amb un reg
d’asfalt i quan es fa malbé, queda
que no s’hi pot passar. Pensa que la
carretera ﬁns a Montargull ja l’hem
fet dues vegades, la primera la vam
fer amb reg d’asfalt i va durar ﬁns
a l’any 2000 que la vam tornar a fer
amb aglomerat i després de vint
anys encara està perfecta.

on li porta la seva mare que també
treballa allà.
P: Quina és la institució o
institucions que esteu més contents a Tòrrec?
R: Nosaltres, com ja he dit
abans, només tenim l’Associació
de Veïns. És també la que organitza les festes i es cuida de tot, amb
l’ajuda de tothom, ja que la col·laboració de la gent és excel·lent. Jo
sóc el president de l’Associació i
l’alcalde del poble i sóc el que dono
la cara sempre que fa falta.
P: Quins són actualment els
mitjans de vida d’un poble com
Tòrrec?
R: El principal recurs que tenim
ara per ara és la ramaderia, ja que
si no tens ramaderia no pots viure
en un poble. Òbviament també te-

nim la terra, l’agricultura de secà,
però sense la compensació de la
ramaderia no és rendible. Malauradament el problema que tenim als
pobles és que al no haver-hi treball,
la persona jove si s’ha de desplaçar
per treballar i és una mica lluny, ja
no torna o costa molt que torni al
poble.
P: Quins tipus de ramaderia
teniu?
R: Més que res pollastres i porcs.
P: Quines són les festes més
importants que celebreu a Tòrrec?
R: La festa més important és la
Festa Major que ara celebrem el
primer cap de setmana d’agost i
dura dos dies (el dissabte i el diumenge). El divendres a la nit, la vigília, fem una sardinada a nivell de

P: Canviem de tema. Actualment quantes persones sou a
Tòrrec?
R: Actualment, que hi visquem
cada dia de l’any, som 16 persones,
incloses dues que viuen en una masia. El poble té quatre masies, però
habitades tot l’any només n’hi ha
una. Hi ha 22 cases habitables al
poble i 6 que s’habiten tot l’any.
P: Hi ha mainada al poble?
R: Desgraciadament avui al poble només tenim un nen que és la
joia del poble i la nostra diversió.
Es diu Marcel, és de cal Caset i va
a la llar d’infants d’Artesa de Segre

Antonio Bertran amb Ramon Bernaus del Consell de Redacció en el moment de l’entrevista.
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poble, els veïns i els que hi tenen
casa i ens reunim un centenar de
persones. El dissabte es fa ball, un
concurs de botifarra i el diumenge també. L’altra festa que fem, és
la del nostre patró, Sant Isidre i la
celebrem el dissabte més proper a
la data que és el 15 de maig. Avui
no es celebra cap més festa, llevat
d’alguna inauguració. Antigament
quan hi havia més jovent al poble
es celebraven més festes com el
Carnestoltes, s’anava a recollir per
les cases i les masies i després es
feia un dinar popular de tot el poble. Ara ja s’ha perdut.
P: Quins són els indrets més
importants des del punt de vista turístic, paisatgístic o cultural que teniu al vostre poble?
R: En primer lloc cal conèixer el
poble de Tòrrec que el tenim molt
ben arreglat i hi ha llocs i racons
molt bonics per veure i conèixer
com ara l’església de Sant Isidre.
Per anar-hi caminant tenim les
coves de La Vansa, on hi ha una
casa que està construïda dins una
cova i és molt maca de veure. Tam-

bé és molt bonic des del punt de
vista paisatgístic el barranc de la
Font-freda que és molt arbrat amb
un paisatge natural i verge. És molt
bonic també el barranc de Tartera
on es practica el barranquisme i les
basses naturals fetes per l’aigua a
la mateixa roca, conegudes com
les tolles de la Peixera que tenen
un encant especial i a l’estiu hi van
la gent a banyar-se. En general tot
l’entorn del poble és molt maco i
digne de visitar-se.
P: Heu tingut recentment algun problema greu relacionat
amb el barranquisme?
R: Sí. Desgraciadament aquestes
festes de Nadal va pujar a fer barranquisme al barranc de Tartera
un senyor de Badalona. Es veu que
anava sol i va coincidir que era una
època en què les llenasques relliscaven molt i a més baixava molta
aigua pel barranc. No se sap del
cert com va ser, el cas és que va
caure dintre una tolla i va quedar
mort. L’accident va ser el dissabte
i no el van trobar ﬁns al dilluns i
aquells dies vam tenir un gran mo-

viment de mossos i bombers.
P: Per acabar l’entrevista et
proposem que enviïs un missatge com a alcalde a la gent de
Tòrrec.
R: Jo, a nivell de poble, que és el
meu poble i on sempre he viscut,
he treballat i estimo, voldria que
els Torregalls continuéssim sent
com som, amb tots els veïns units
com hem estat sempre i amb ganes
de fer coses. A nivell de municipi
també, i que els altres pobles també tinguessin aquest instint, ja que
un poble petit si no hi ha unió i no
hi ha voluntat, malament. A Tòrrec,
gràcies a Déu, tenim aquest do, que
hem sigut units, treballem en comú
i ens avenim molt.
Gràcies per les teves respostes i
et desitgem molta sort en les decisions que hagis de prendre pel millor govern de Tòrrec.
Ramon Bernaus i
Iolanda Masanés.
Pel Consell de Redacció de
LO PAS NOU
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Fem ruta
PORTARRÓ D’ESPOT
Distància total: 17,9 km
Total desnivell positiu: 966 m
Total desnivell negatiu: 966 m
Diﬁcultat: Moderada
Durada: entre 5h15’ (a bon ritme) i 6h30’ (ritme suau), comptant
les possibles parades.

E

n aquesta ocasió la nostra sortida parteix del pàrquing de
Prat de Pierró, situat a uns quilòmetres més amunt d’Espot. A l’hivern podem trobar diﬁcultats per
arribar-hi, ja que l’accés amb cotxe
pot estar tallat o restringit. A l’estiu, depenent del dia i l’hora, podem trobar o no lloc al pàrquing, ja
que, està molt sol·licitat.
Una altra opció, per si volem
escurçar la ruta i deixar-la en, tan
sols, uns 10 quilòmetres, és agafar
els taxis (4x4) que trobarem a Espot i que ens deixaran a l’esplanada
de l’Estany de Sant Maurici.
De normal, iniciem la ruta a
l’aparcament i ens dirigim a buscar la passarel·la de fusta que duu
a l’Estany de Sant Maurici, un dels
indrets més bonics del Pirineu i,
m’atreveixo a dir, de Catalunya.
La visita, però, a aquest espai de
postal haurà d’esperar ﬁns que reprenguem la tornada al cotxe.

Portarró d’Espot.

Portarró, vista a l’Estany Llong.

Ruta.

Així, ascendint en direcció a l’estany arribarem a un cartell indicador del Parc en què el camí que
segueix recte, condueix a l’estany
i el que gira i baixa a mà esquerra
ens durà al refugi Ernest Mallafré.
Nosaltres, prendrem aquesta última direcció. Allí, ja sigui a l’interior
de l’ediﬁci o a fora, podrem fer una
petita parada (si així es desitja) per

fer un mos, refrescar-nos i, si es necessita, utilitzar els serveis del refugi (alguns d’ells, només si hi ha
els/les guardes).
Travessem el prat en què hi ha
una placa solar que dóna energia al
refugi i agafem el camí que passa,
en tot moment, pel costat esquerre
de l’estany. Fem una petita baixada
i continuem en ascens en direcció

Perﬁl
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Mirador de l’Estany.

al Portarró, actualment una de les
rutes més transitades del Parc, ja
que uneix Aigüestortes amb l’Estany de Sant Maurici.
El millor aspecte d’aquesta ruta
és que l’ascens, encara que és gairebé constant ﬁns al coll, es manté en
uns percentatges de pendent força
òptims per a tothom, assolint, tan
sols, un pic màxim del 28%.
Quan arribem al Portarró, situat
a una alçada de 2427 metres, ens
adonem de la meravella, la bellesa
i el secret que guarda aquesta ruta
i, sobretot, aquest indret: les vistes.
Tenim molts elements en què
ﬁxar-nos: al nostre costat dret i
esquerra sorgeixen imponents
muntanyes del Pic del Portarró i
l’Agulló del Portarró; en un costat
tenim tota la vall en què s’aposen-

Estany de Ratera.
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ta l’Estany de Sant Maurici amb els
Encantats de guardians i, en l’altra,
la vall en què els estanys Llong i de
Llebreta donen vida, amb la seva
aigua, a tot el que els envolta: Aigüestortes.
Allí, inﬁnitat de cims s’alcen davant nostre: alguns amb crestes
d’ensomni, d’altres més suaus i arrodonits, alguns molt propers i d’altres molt llunyans. És increïble, val
la pena pujar-hi, almenys, un cop a
la vida.
Un cop tinguem la vista, el cor i
l’ànima impregnada de la més pura
essència d’aquest Parc Nacional,
reprendrem el camí pel qual hem
accedit al coll. La baixada ens permetrà seguir gaudint de les vistes.
Arribarem a un cartell indicador (anteriorment ja l’haurem vist,

quan pujàvem al Portarró) que ens
indicarà el camí que hem de prendre si volem anar al Mirador de
l’Estany. Des d’allà, tan sols farà
falta caminar uns 500 o 600 metres
per arribar a aquest nou indret i
punt important de la ruta.
Allí, trobarem un cartell que ens
mostrarà informació de la panoràmica que s’obre al nostre davant.
Serà un altre bon moment per fer
una parada i menjar alguna cosa.
La resta de recorregut (7 quilòmetres) serà, gairebé, tot de baixada.
Passarem per l’Estany de Ratera
on, si som afortunats i observadors,
veurem ànecs “pirinencs”. Seguirem la pista que haurem agafat uns
metres més enrere i no la deixarem
ﬁns a arribar, ara sí, als peus de l’Estany de Sant Maurici. També, tenim
l’opció d’accedir-hi pels camins que
transiten per dins del bosc, passant
per la Cascada de Ratera (molt recomanable) i caminant, ben bé, pel
costat mateix de l’estany.
Una vegada allí, tan sols farà faltar desfer el mateix camí que ens
haurà dut al primer indicador (que
ens duia al refugi) i tornar al pàrquing.
Si teniu opció, no us deixeu perdre aquesta ruta tan bonica i plena
d’encant.
Salut i muntanya!
Text i fotos: Ivan Balagueró
Masanés

Cuina i remeis de la padrina
PASTÍS DE IOGURT I PINYA
Ingredients:
- Un iogurt natural
- 4 ous
- 4 mides de iogurt de farina
- 3 mides de iogurt de sucre
- ½ mida de iogurt d’anís
- ½ mida de iogurt d’oli
- Un sobre de Royal
- Pot de pinya amb el seu suc
- Sucre cremat (es pot preparar o
comprar fet)
Començarem preparant el motlle
pel forn, folrant-lo amb paper d’alumini untat amb mantega.
Cremarem el sucre i ho abocarem
al motlle. Damunt el sucre cremat i
afegirem les rodanxes de pinya.
Agafarem el vas de la batedora i
hi abocarem tots els ingredients.
Quan ho tinguem tot ben batut, ho
posarem al motlle del forn, on ja
tindrem el sucre cremat i la pinya.
Ho posarem al forn a 180º. Quan

QUÈ MENGEM?
ESPINACS
L’espinac (Spinacia Oleracea) és
una planta conreada de la família
de les amarantàcies, anteriorment
inclosa dins la família de les que-

nopodiàcies. Sembla d’origen asiàtic i el seu nom prové del persa
(esfenaj).

estarà cuita, la traurem del seu recipient i la posarem en una altra
plata, on li traurem el paper i banyarem el pastís amb el suc de la pinya.
La podem decorar posant-hi cireretes vermelles o verdes dins els
forats de la pinya.

I voilà, ja tenim unes postres
lleugeres per poder menjar.
Bon proﬁt!

L’origen de “Spinacia” i “espinac” prové de Pèrsia amb el nom
aspanakh, que posteriorment va
ser agafat per l’àrab com a esfenaj.
Coneguda en llatí com a spinachia,
té com a signiﬁcat “herba cuinada”.
És una bona font d’àcid fòlic,
ﬁbra alimentària i vitamines entre
altres. Es recomana en persones
obeses per la gran digestibilitat
que ofereix. També destaca l’efecte beneﬁciós per a la pell gràcies
al contingut de vitamina A.
Els seus valors dietètics han estat posats en dubte, especialment,
pel seu pretès alt contingut en ferro que en realitat és en gran part
inassimilable i que l’alt contingut
en calci està bloquejat per la presència d’àcid oxàlic. Les persones
sensibles a aquest àcid no haurien
de menjar grans quantitats d’espinacs.
En els usos medicinals és útil
per al tractament de càlculs urinaris, les fulles són utilitzades davant símptomes febrils, inﬂama-

ció de pulmons i bronquis.
Recentment s’han realitzat estudis segons els quals s’ha descobert que té acció inhibidora de
tumors, fet que el fan un bon aliment per a prevenir possibles càncers. També en destaquen l’ús per
tractament d’obesitat i anèmies.

Recepta: Lourdes Pujol
Fotograﬁa: Joana Bernaus

Teresa Bonillo Gòmez

ORACIÓ PEL MAL
DE VENTRE
Dintre l’arc i la tona, n’hi ha el
redemptor a gust de la senyora i
a disgust del senyor, pa ﬂorit, vi
agrit, llit de bova mal de ventre
(nom de la persona) se’n vagi fora.
La formiga no té sang, lo colom no
té ronyó, Déu faci la beneïda gràcia que em curi d’aquest dolor. Bé
de Jesucrist que va passar demanant.
Nativitat Sala Riudaubàs
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Passejant per Catalunya
Sant Esteve de la Sarga

A

ctual cap de municipi, és el
segon poble més habitat del
terme, tot i que entre els quatre
primers hi ha ben poca diferència.
És un dels anomenats pobles de la
Faixa, hi havia pertangut a la baronia de Castellnou de Montsec.
L’església parroquial del poble
està dedicada a Sant Esteve. Per
tant, com en tants altres casos similars, la parròquia dóna nom al
poble i al terme municipal on es
troba.
El lloc de la Sarga és ja documentat el 1053. El seu domini al
llarg del temps és controvertit, tot
i que sembla haver depès la major
part de la història a la Baronia de
Castellnou de Montsec. Tanmateix, el 1365 consta que es desgleva (d’església). En el fogatjament
de 1380 on consten 3 focs (uns 15
habitants), torna a dir que era del
rector. Més endavant, consta que

Església de Sant Esteve de la Sarga.
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Vista del poble de Sant Esteve de la Sarga.

és de l’abat de Sant Esteve, o de
l’abat de la Sarga, així com de la
família Portolà (barons de Castellnou de Montsec).
Altres entitats de la població
són Alsamora, l’Alsina, Beniure,
Castellnou de Montsec, la Clua,
Estorm, Moror, la Torre d’Amargós, Fabregada, Mont-rebei i Vilamolera.
Abans de la creació dels municipis, els pobles que després integraren el terme de Sant Esteve de
la Sarga gaudiren de força auto-

nomia administrativa, de manera
que es pot parlar d’antics termes
gairebé per a tots ells. Jurídicament, pertanyien a diferents administracions segons el senyoriu; per
exemple, els que eren del baró de
Castellnou de Montsec estaven integrats en la Universitat de la Baronia de Castellnou de Montsec;
d’altres depenien de la Pabordia
de Mur, i d’altres, de la Baronia
d’Eroles.
Teresa Bonillo Gòmez

Espai Gastrocultural
RECEPTES DELS MOSQUETERS (1A PART)

G

rimod de La Reynière, fou un gastrònom, advocat
i escriptor (1758-1838) famós pels seus banquets,
a qui convidava a les màximes personalitats del seu
temps. El 1802, va publicar l’Almanach des gourmands, una obra de 8 volums, on escrivia les tècniques,

consells i observacions. Un dels seus sopars més famosos va ser el Dîner del mystiﬁcateurs, on es provava la
paciència d’un dels convidats. La recepta que servim,
va ser tota una revolució pel reﬁnament de preparació
les carxofes.

Carxofes a Grimod de La Reynière.
Talleu la ceba a daus grossos, fondejeu-la en mantega
ﬁns que estiguin ben “ colorejats”, amaniu-los de sal i
espècies i deixar refredar a la mantega, però en un plat
separat, fora de la cassola; cuinar els cors de carxofa
separats i polits de les seves fulles; després d’haver-les
escorregut, ompliu-les amb la ceba, tapeu-les amb molles de pa i formatge ratllat, daureu-les al forn de camp
i serviu-les seques. Aquest nou plat, inventat per l’autor
de l’almanac Gourmet, ens arriba amb una postil·la de
l’autor de les Memòries de Mme. de Créqui; dues recomanacions són millors que una.
*Artichauts à la Grimod de La Reynière. - Coupez
de l’oignon en gros dés, passez-les au beurre jusqu’à
ce qu’ils soient bien colorés, assaisonnez de sel et

d’épices, et laissez refroidir
dans le beurre, mais dans
une assiette à part, hors de
la casserole; faites cuire des
fonds d’artichauts séparés de leurs feuilles; après les
avoir fait égoutter, remplissez- les avec l’oignon, couvrez avec de la mie de pain et du fromage râpé, faites
prendre couleur au four de campagne, et servez à sec.
Ce nouveau plat, inventé par l’auteur de l’Almanach
des gourmands, nous arrive avec une apostille de
l’auteur des Mémoires de Mme de Créqui; deux recommandations valent mieux qu’une.
Sergi de Meià

QUÈ VOL DIR SER RESTAURANT Km0 D’SLOW FOOD?

A

cabes d’arribar a un restaurant Km0 d’Slow
Food... saps què vol dir?
Doncs que en el nostre restaurant es cuinen plats de
Km0 en els quals prioritzem la pagesia propera i ecològica, emprem aliments de temporada, evitem l’ús de
transgènics, recuperem productes de l’Arca del Gust i
dels Baluards d’Slow Food, i cuinem peix capturat de
forma sostenible.
Cuinem des del cor i treballem amb aliments de màxima qualitat compartint el nostre coneixement amb altres restaurants Km0 per millorar el vincle entre la terra
i la gastronomia local. Ens agrada cuinar, i ens agrada
que els nostres clients rebin a la taula el que nosaltres
estimem a la cuina.
Què és Slow Food?
Slow Food és una associació eco-gastronòmica sense ànim de lucre fundada a Itàlia l’any 1989 i que actualment es troba representada en 122 països diferents.
Neix per fomentar una cultura gastronòmica basada
en els aliments bons, nets i justos. Els cuiners d’Slow
Food ens hem unit amb la xarxa mundial Terra Madre
per crear un model alternatiu de producció i consum
d’aliments. Treballem amb la pagesia propera i oferim
la màxima qualitat als nostres clients.
Què és l’Arca del Gust?
L’Arca del Gust és un catàleg format pel conjunt de sabors, textures i aromes que des de diferents racons del
món s’estan recuperant. Els socis d’Slow Food inclouen
a l’Arca del Gust productes oblidats per tal de poder-los
recuperar i tornar a cuinar. Trobaràs varietats tradicio-

nals d’hortalisses i fruites,
cereals que gairebé havien desaparegut, mètodes
d’elaboració ancestrals,
races animals, etc.
Què és un Baluard?
Un Baluard és un projecte local que neix per donar
suport a la pagesia tradicional i de petita escala per recuperar productes de varietat antigues en risc de desaparició. S’impulsa des del mateix territori on es troba
l’aliment i té per objectiu fomentar-ne la producció i el
consum. Cuinant aliments dels Baluards n’estem enfortint la recuperació i la coneixença.
Què és un plat Km0?
Un plat és considerat Km0 quan la major part dels
seus ingredients que el componen es compren directament a la pagesia local situada a menys de 100km. Han
de ser majoritàriament ecològics o pertànyer a l’Arca
del Gust o a un Baluard d’Slow Food. No es permet l’ús
d’aliments transgènics, ni de peix en perill d’extinció.
Què és la pesca sostenible?
Pescar de manera sostenible vol dir que les arts que
s’empren per capturar els peixos són respectuoses amb
l’entorn i amb totes les varietats de peix que són capturades. Per exemple, no es pesquen espècies en perill
d’extinció com el bacallà, la tonyina o el salmó; ni tampoc mides petites que malmetin la capacitat de reproducció de l’espècie. També és important que es facin
servir totes les peces capturades i que es potencie l’ús
de peixos locals respectant la seva temporalitat.
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In memoriam
AL NOSTRE AMIC SALVADOR

S

alvador, ens has deixat, has marxat caminant a poc a poc, discretament.
Ara trepitges nous camins, camins que ens allunyen el teu somriure
bondadós, les teves paraules sempre amables, la teva tenacitat per aprendre; camins que ens priven de la teva sàvia companyia, de la teva alegria
sempre a punt per celebrar qualsevol cosa. Et recordarem com un exemple
de lleialtat, de company imprescindible en les tardes de diumenge que omplies amb la teva bonhomia. Sempre, sempre et trobarem a faltar.
La teva ﬁgura ha fugit del quadre del poble i de les nostres vides, però no
t’oblidarem mai.
Descansa amic.
Associació de la Tercera Edat Verge de Meià
Febrer 2020

Salvador Bernaus, novembre 2019.

Anuncieu-vos-hi!
Interessats envieu les vostres dades a
lopasnou@gmail.com
i contactarem el més aviat
possible amb vosaltres
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L’Ajuntament informa
RESUM ACORDS DELS ÚLTIMS TRES MESOS
Mes de desembre:
· Llicències d’obres:
Menors per reparacions diverses interiors vivenda
MFS
· Aprovar modiﬁcació de crèdit 6/2019
· Aprovar moció per reclamar la nul·litat de la sentència i la llibertat immediata d’Oriol Junqueras i la resta
de presos i preses polítiques.
· Proposta aprovar posar ﬁltres color verd al focus de
l’església pel dia mundial contra el càncer.
· Proposta aprovar inici expedient per la contractació
d’un/a auxiliar administratiu/va.
· Proposta aprovar pressupost any 2020.
Mes de gener:
· Llicències d’obres:
Construcció i ampliació nau porcina d’engreix a AEP
Reformes interiors granja a AEP.
· Aprovar resolució deﬁnitiva llicència ambiental
AEP.
· Aprovar pla econòmic ﬁnancer any 2019-2020.

Mes de febrer:
· Llicències d’obres:
- Menors a vivenda de ECB
- Tanca perimetral terrassa a MCB
- Reforma i ampliació a JNN
- Construcció d’una bassa d’emmagatzematge de
purins a RSM
Construcció d’habitatge unifamiliar a MCB
Fer paret de bloc de ciment a JJC
Repassar teulada i façana a ELI
· Aprovar conveni de cooperació interadministrativa
entre el Consell Comarcal de la Noguera i l’ajuntament,
per l’execució puntual i especíﬁc de neteja viària, de
salubritat i sanejament d’espais públicsa la comarca
inclòs dins el programa treball i formació del servei
d’ocupació de Catalunya adreçat a persones en situació d’atur, 2019.
· Aprovar canvi orientació explotació ramadera.
· Aprovar moció per ajudes al sector agrari de la fruita dolça per l’any en curs.

PREU PÚBLIC PRESTACIÓ SERVEI PISCINES MUNICIPALS
· Preu entrada individual a les piscines: 2,5 €/ dia (adquisició tiquet a les piscines)
· Preu abonament temporada: 25 €/ persona (adquisició abonament només a l’ajuntament)
· Preu per abonament de 10 banys: 20 € (1 bany és 1 dia) (adquisició a les piscines)
Informem a totes les persones que vulguin pagar per tota la temporada de la piscina, ja poden passar per les
oﬁcines de l’Ajuntament a donar les seves dades. Informem també, que la quota de temporada que pagaven els
abonats els altres anys, no es tornarà a cobrar perquè ha canviat la gestió administrativa de les piscines municipals.
Qualsevol dubte al respecte, es poden adreçar a l’ajuntament de Vilanova de Meià .
TEMPORADA DE BANY 2020: 15 juny a 6 setembre
HORARI: 11:00h a 20:00h
No estarà permès el bany al públic,
fora dels dies i horaris indicats.
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PRESSUPOSTOS ANY 2020
AJUNTAMENT

PRESSUPOST
D'INGRESSOS

AJUNTAMENT

PRESSUPOST DE
DESPESES

Capítol 1

188.900,00

Capítol 1

149.441,06

Capítol 2

29.200,00

Capítol 2

321.824,72

Capítol 3

124.220,00

Capítol 3

3.000,00

Capítol 4

168.260,00

Capítol 4

14.800,00

Capítol 5

14.000,00

Capítol 5

3.809,74

Capítol 6

105.704,48

Capítol 6
Capítol 7

87.000

Capítol 7

Capítol 8

Capítol 8

Capítol 9

Capítol 9

13.000,00

TOTAL

611.580

TOTAL

611.580

INFORMACIÓ JORNADES CULTURALS

4a Trobada d’Amics

LO PAS NOU 2020
Aprofitem l’avinentesa per informar-vos que en aquesta
revista trobareu el programa complet de les Jornades
Culturals Lo Pas Nou 2020 que el Consell de Redacció,
juntament amb el suport de l’Ajuntament de Vilanova de
Meià, el patrocini de la Diputació de Lleida i la Fundació
Pública Institut d’Estudis Ilerdencs i la col·laboració
d’entitats com Geoparc Orígens, Terres del Marquesat i
altres persones que participaran desinteressadament en
els actes, s’han preparat per enguany. És un programa divers organitzat amb motiu de la celebració dels cinc anys
del naixement de la revista Lo Pas Nou i al que esperem
que tots en pugueu gaudir força.
Amics, ens veiem ben aviat a les Jornades Culturals.
Us hi esperem a tots!

4a Trobada d’Amics
de la revista Lo Pas Nou
DISSABTE 22 D’AGOST
Dinar a les 14 h al restaurant
Racó del Montsec de Vilanova de Meià.
Recordeu que aquest dia i en motiu de les jornades culturals Lo Pas Nou, a les 12 h hi haurà
sardanes a la Plaça Major de Vilanova de Meià,
a càrrec de la Cobla Jovenívola d’Agramunt.
Així doncs, primer a ballar i després a dinar!
Inscripcions i pagament: Ajuntament de Vilanova de
Meià (horari d’oﬁcina 9h a 14h)
Termini màxim d’inscripcions: 12 d’agost.
Gràcies per la vostra atenció i ﬁns aviat AMICS!

Col·laboracions a Lo Pas Nou
Podeu enviar les vostres col·laboracions al
mail de la revista: lopasnou@gmail.com
Es recorda que els articles que s’envïin a Lo
Pas Nou han d’estar escrits en format Word i no
poden dur imatges inserides en el document. A
més, han d’estar signats amb el nom, cognoms i
DNI del seu autor.
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La redacció manifesta la no obligació d’acceptar totes i cadascuna de les col·laboracions rebudes.
D’altra banda, la publicació dels articles signats no signiﬁca l’acceptació implícita del seu
contingut per part de l’equip redactor.

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 García
Toni Viñas Serra
Eva Otín Vilanova
Ricard Masanés Torres
Carme Solans Ariet
Joan Serra Corts
Joan Maria Pagés Tartera

Benvolguts Amics de la revista Lo Pas Nou. 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 €.

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

Lluís Cases Vidal
696 145 650
servienergi@gmail.com
Núm. 18 -Primer trimestre 2020

•

27

"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
28

•

LO PAS NOU

SJB

La nostra gent
CONTINUANT AMB L’ENTREVISTA FETA AL RAMÓN VILELLA VILANA DE LLUÇARS
EN LA REVISTA NÚM. 9 DEL 2017
Ara n’incorporem una sobre una obra d'art natural en forma de pedra

El poble de Lluçars vist a través de la pedra.

Traient la pedra del seu lloc.
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Carregada pel trasllat.

El pes fa que la sirga es trenqui.

Jaume Boix, un artista amb la màquina giratòria.
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P: Hola Ramón, és evident com la
veus, però que té d’especial aquesta
pedra?
R: Deixant de banda la seva grandària,
podem veure que té un forat que travessa
de part a part i està col·locada de manera que hi podem veure el poble a través
d’ella.
P: Com la vas descobrir?
R: Hi havia un arbust que creixia al forat, la qual cosa em va resultar molt curiosa i, en observar-ho, vaig veure que estava a dins d’un forat que podria ser que
travessés.
Agafada amb sirga per col·locar-la.

P: Com l'anomenes tu? I, què et fa
gràcia en veure-la?
R: Li dic “Pedra Foradada” i cada vegada que passo pel davant sempre miro a
través per veure el meu poble. Això és el
que més m’agrada.
P: Què et passava pel cap després
de descobrir-la?
R: A partir d’aquell moment, la meva
idea, era treure-la d’on estava i portar-la on
es pogués veure i admirar-la.
P: És cert que no deixaves de pensar en la pedra?
R: Sí, ja que jo en aquell moment, estava capﬁcat en la meva tasca de deixar la
ﬁnca neta i cada vegada que amb el carretó ple de pedres descarrega al costat de
la pedra gran pensava a treure-la d’allí.
Ramon Vilella col·locant-la al seu lloc.

El forat natural de la pedra.

P: Durant l’anterior entrevista ja
pensaves en el canvi de lloc?
R: Sí, però una pedra que pesa unes
quatre tones no es porta així com així,
havia de trobar com fer-ho. Així doncs,
quan vaig saber que el Jaume Boix, el maquinista de la giratòria de 35 Tm, treballava a Vilanova, em vaig posar en contacte
amb ell per si podia fer-me ell el trasllat.
Però va tenir una avaria amb un pinyó
de la cadena i varen passar gairebé dos
mesos ﬁns que va venir. Finalment, el 25
d’octubre de l’any passat, vam fer el trasllat.
P: Es van fer fotograﬁes i vídeos,
veritat?
R: Sí, en un dels vídeos es veu com es
trenca la sirga que aixecava la pedra en el
moment de deixar-la al seu lloc.
Bé, així podrem afegir una seqüència de
fotograﬁes on es puguin veure tots els
moviments.
Text i fotos: Alfons March Cases
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Taller d’escriptura
AMORS ENTRE FLORS

A

ls anys 70, la Mercè era una
jove decidida i alegre. Treballava a l’empresa familiar. El seu
pare i el seu avi varen començar
amb la venda de llavors i planter
per als pagesos. Aviat hi van incorporar ﬂors, i a la mort de l’avi, el
pare ho va transformar en un gran
garden amb plantes, arbres i herbes aromàtiques d’arreu. Aquest
era el món de la Mercè, un món que
l’apassionava, i ja des de llavors
va tenir molt clar que arribaria un
dia que comandaria ella sola l’empresa, ﬁns i tot ho pensava quan es
va casar, rendidament enamorada,
amb el Mateu, un jove ben plantat,
de pell bruna i ulls negres de mirada provocadora i un xic burleta,
home de lletra, instruït i elegant,
tot un hereu de casa bona que va
enlluernar la Mercè; no tant a son
pare que no veia massa clar això
de tanta educación reﬁnada ni tanta ullada per damunt de l’espatlla.
Però a la Mercè, això li feia gràcia
i era l’excusa per fer sempre bromes al seu marit -com cantar-li “la
violetera” quan el sentia remugar,
o “clavelitos” quan se l’emportava
al llit, o, quan aconseguia fondre el
midó petonejant des del coll ﬁns al
melic i acumular-lo tot al mig pam
de penis del Mateu, el qual, amb un
bram selvàtic despertava l’instint
animal de penetració i encertava
a introduir-lo en el forat expectant
de la Mercè era el moment de “dos
gardenias para ti” tot acaronant el
cabell del guerrer desplomat damunt seu-.
Però la gràcia i l’encegament
marital va durar poc. Als tres anys
de casats va néixer la seva ﬁlla Ester en mig de la joia i l’entusiasme
familiar. A poc a poc però, i a mesura que la ﬁlla s’anava fent gran
el caràcter d’en Mateu, ja de per
sí estirat i distant, esdevení més
intolerant i despòtic, més menyspreador, de mala manera cap a la
Mercè, més possessiu, i ﬁns i tot,
obsessiu amb l’Ester, a la qual protegia com una fera ferotge el seu
cadell. Mentre la relació de pare
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i ﬁlla anava per camins paral·lels,
doncs eren calcats, la relació de
marit i muller es va anar deteriorant amb la mateixa rapidesa que
l’oblit de les dues gardènies.
Un 14 de febrer, la Mercè va
decidir fer front a l’adversitat
eternament desagradable del seu
matrimoni, amb la indiferència
total, com si el Mateu s’hagués
fos. Sense donar cap explicació,
evidentment, es va traslladar al
dormitori que donava directament
a la terrassa plena de ﬂors i plantes que eren la seva vida. A l’altre
costat de passadís varen quedar
els elàstics, les samarretes apelfades, la bata de seda verd forc i els
pijames de cotó blau cel a ratlles
blau marí. I es va consagrar amb
cos i ànima al treball, que l’omplia
i la feia gaudir, i als amics, ah! els
amics eren el seu puntal, imprescindibles per sentir-se forta, acompanyada i estimada.
L’any 2008 i arribats els 65 anys,
amb la ﬁlla casada i vivint a Nova
York, i amb en Mateu sense poder-ho digerir, saturat de despit,
impertinència i frustració, la Mercè, sense mirar endarrere ni un
segon, es va vendre el negoci familiar i es va jubilar. Calerons a la
butxaca i a viure!
Era ermosa la Mercè encara:
ulls blaus i dolços, nas petit i boca
gran disposada sempre a la rialla, galtes rosades, el cabell curt
i tou es mantenia ros amb petites
pinzellades blanques, un cos proporcionat que permetia intuir vida
sota la brusa i la faldilla, els seus
malucs tenien una cadència en
caminar que feien tombar el cap a
més d’un. Però allò que la feia ser
tan estimada era la seva simpatia
i bonhomia cap a tothom que l’envoltava.
Des de feia dos anys, cada dijous arribava al Casal del barri per
assajar amb els companys de la
coral, plena d’energia, saludant a
tort i a dret amb alegria contagiosa, i cada dijous quan era el torn
de saludar l’Andreu ell li agafava

delicadament la mà i li plantava un
bes.
L’Andreu era un home encantador, alt i prim, amb maneres
de gentelman anglès; de faccions
grans, ulls vius i cabell blanc i espès, tenia una veu ronca, de baix
d’òpera wagneriana. Feia molt
temps que s’havia quedat viudo de
la Rosalia, una mestra lluitadora
i compromesa amb l’escola catalana incipient en aquells temps, i
tenia un ﬁll vivint a Caracas amb
la vida solucionada, es va casar
amb la ﬁlla del rei dels xiclets “Boom-boom”.
El dia de la festa de ﬁnal de curs
de l’any 2010 va ser especial. El
concert per amics i coneguts, amb
l’assistència de l’Alcalde, va ser tot
un èxit. Els nervis i la inseguretat
del començament, van donar pas a
unes veus conjuntades volant per
la sala, ara tronant, ara com un ﬁl
d’aigua, segures i aﬁnades cantant
una varietat de cançons populars
catalanes, balears, valencianes i
occitanes. L’Alcalde emocionat els
va anunciar que amb motiu del 5è
aniversari de la creació de l’Ostal
d’Occitània a la ciutat de Tolosa
de Llenguadoc, la Coral “La Dàlia
Blanca” seria l’encarregada de representar Lleida oferint aquell mateix concert a la ciutat del sud de
França en el marc de les festes allí
organitzades.
Automàticament, les mirades
de la Mercè i de l’Andreu es varen buscar amb ànsia, quasi amb
desesper i un xic atemorides; llurs
pensaments es creuaren en un instant mentre els cossos s’anaven
atansant; cap paraula, no calia.
Sonà un bolero, la mà de l’Andreu
acaricià la cintura de la Mercè i
amb una força suau la va estrènyer
contra el seu ventre. Una escalfor
tendra els va envair ﬁns a haver
de tancar els ulls, ella reposà la
seva mà a l’espatlla fent cada vegada més pressió, ell li acaricià
l’esquena passant els seus dits per
l’espina dorsal des del clatell ﬁns
més avall de la cintura. El cos de

la Mercè s’abandonà damunt del
pit de l’Andreu i abraçant-lo suaument recolzà el cap per notar la
galta, ara calenta, d’aquell home
que la feia levitar, i dir-li, sense
un mot, aquí tens els meus llavis.
S’acabà el bolero però els cossos
continuaren units, les mans acariciant i les quatre cames, com una
sola, marcant el pas per allargar
el moment de desig, el pessic de
felicitat.
10 de juny, 8 del matí. L’autocar roda per la carretera de la Val
d’Aran per enﬁlar cap a la ciutat
francesa de Tolosa. Dins, els cantaires de la coral “La Dàlia Blanca”, excitats per l’esdeveniment
com alumnes sense cap edat, mostraven la seva il·lusió xerrant sense parar, rient de qualsevol rucada
i cantant. Algú enﬁlava “mi jaca”,
un altre contestava amb “12 cascabeles” i el pobre i massa jove xofer
aguantant “conductor conductor
de primera…” amb un somriure
tort i condescendents. Dos dels
alumes però, en silenci, palpaven
una il·lusió de propina, inconfessa
i amarrada als seus cors com un
tel invisible.
El concert fou un gran èxit, provocant llargs aplaudiments i llàgrimes rodolant cara avall de molts
d’aquells occitans germans nostres de llengua.
En acabar i per tal d’apaivagar
tanta excitació, el grup s’aplegà al
bar de la plaça per fer un mos i calmar les seves goles seques. Però
l’Andreu i la Mercè van seguir caminant per l’avinguda agafats del
braç, com dos íntims amics, amics
d’aquells que no els cal parlar massa per entendre’s. Es van parar
plegats davant la porta de l’hotel i

decidits varen entrar i demanaren
les claus. Sense dubtar ni un instant, es van dirigir a l’habitació 119
de la Mercè, blanca de gardènies.
L’Andreu li agafà la cara amb les
dues mans i mirant-la ﬁxament li
murmurà amb dolcesa inﬁnita “et
desitjo Mercè, somio cada dia i
cada nit en el moment que les meves mans i els meus ulls puguin seguir i resseguir el teu cos de dalt a
baix. Puc fer realitat el meu somni?”. La Mercè tremolosa i amb un
somriure li respongué “ja no recordo com es fa, m’hauràs de guiar”.
L’Andreu l’abraçà fort i amb molta
cura li desbotonà el vestit primer i
els sostenidors després. Amorosament la va estirar al llit.
La penombra de l’habitació només es veia alterada per la llum
intermitent de l’anunci de la cocteleria del davant, que tenyia de
vermell els caps dels amants i
baixava pel coll passant pels pits
ansiosos de petons i ajudant l’Andreu a endinsar-se pels plecs i racons del cos d’aquella dona que,
amb les mans es passejava per la
seva esquena al temps que movia
els malucs amb desig quasi incontrolat. La mà de l’Andreu, per ﬁ,
trobà la cova sagrada, amb el foc
encès i un rierol melós que la travessava. Els genolls de la Mercè es
van desplomar oferint al cavaller
tot el tresor, i amb respiració alterada li digué “abans que em tornis boja de plaer, besa’m, besa’m
fort”. Feia tant de temps que els
llavis de la Mercè no rebien cap
carícia que quant l’Andreu començà a mullar-los amb la seva llengua
i a besar-los amb fruïció de novell,
li va semblar que mai havia estat
besada, que mai havia sentit tan-

ta emoció, tanta cremor dins seu,
que mai ningú l’havia estimat. “Ja
estic preparada, amor”, va dir la
Mercè amb un ﬁl de veu, i l’Andreu
amb la delicadesa d’un orfebre,
va obrir la cova encesa i lliscant
ben endins acaricià tots els seus
racons provocant el deliri de la
Mercè, que es removia com una
mar brava. Una explosió furiosa,
una tremolor compassada com un
pas a dos, una suor damunt d’un
garbuix de llençols.
Abraçats com un sol cos es varen
quedar damunt del llit, respirant
com si haguessin pujat el Puigmal,
els cors bategaven al mateix ritme;
els llavis es tornaven a buscar; les
mans tornaven a jugar, però tot a
càmera lenta, com llegint un poema, el poema d’amor més immens
que mai podien imaginar.
Abraçats es varen adormir mentre un eco llunyà de veu trencada
cantava “la vie en rose…”
I abraçats es varen despertar, la
llum de neó ja no hi era, en el seu
lloc el primer rajolí de dia clarejava damunt dels despullats cossos
pintant-los com si fossin de porcellana.
11 de juny, 10 del matí, un boeing
s’enlairava de l’aeroport de Tolosa
direcció París amb dos passatgers
d’última hora.
A Lleida, les ﬂors de la gran
terrassa, soles i abandonades es
van anar pansint, els pètals secs
d’amor ompliren a poc a poc tot el
terra.
Va quedar escrit que una nit d’hivern un vent huracanat s’endugué,
d’una bufada, una catifa cendrosa
i uns elàstics vells.
Montse Puig

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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CULTURA ÉS L'APROFITAMENT SOCIAL DEL
C O N E I X E M E N T ! c (Gabriel García Márquez)

JORNADES CULTURALS
LO PAS NOU
2020
PROGRAMA ANUAL

ABRIL
Dissabte 11 d'abril - Conferència d'Antoni Lacasa " La Pedrera de Meià,
excepcional jaciment paleontològic".
Lloc: Sala 1 d'Octubre (Vilanova de Meià). Hora: 20h
MAIG
Dissabte 2 de maig - Conferència de Xavier Mir "Vilanova de Meià és Geoparc
Mundial de la UNESCO".
Lloc: Sala 1 d'Octubre (Vilanova de Meià). Hora: 20h
JUNY
Dissabte 27 de juny - Conferència de Vicenç Villatoro, escriptor i periodista
"Vigència de l'Oda a Espanya de Joan Maragall".
Lloc: Sala 1 d'Octubre (Vilanova de Meià). Hora: 21h
JULIOL
Dissabte 4 de juliol - Conferència de Francesc Mauri " El temps a Catalunya".
Lloc: Sala 1 d'Octubre (Vilanova de Meià). Hora: 21h
Dissabte 18 de juliol - Conferència de Joan Vives "Beethoven, romàntic i heroic.
Un retrat musical." (250 anys del naixement).
Lloc: Sala 1 d'Octubre (Vilanova de Meià). Hora: 21h
Dissabte 25 de juliol - Audició a càrrec D'Acords, Grup de Cambra d'Acordions de
l'Escola d'Acordionistes de Lleida.
Lloc: Plaça Major de Vilanova de Meià. Hora: 20h
AGOST
Dimarts 4 d'agost - Conferència de Josep Mª Mata " L'explotació del petroli i del
carbó a Catalunya".
Lloc: Sala 1 d'Octubre (Vilanova de Meià). Hora: 20h
Dissabte 8 d'agost - Conferència d'Àngel Galobart " Els dinosaures dels Pirineus".
Lloc: Local Social de Tòrrec (Plaça Major). Hora: 20h
Dijous 13 d'agost - Conferència de Ramon Bernaus "Presentació de la tesi
doctoral sobre el priorat deb Santa Maria de Meià".
Lloc: Monestir de Santa Maria de Meià. Hora: 20h
Dilluns 17 d'agost - Presentació de l'exposició "Mercedes Núñez Targa. El valor de
la memòria", a càrrec de Pablo Iglesias Núñez i Vítor M. Cabral Rodrígues.
Lloc: Sala 1 d'Octubre (Vilanova de Meià). Hora: 20h
L'exposició es podrà visitar del 17 al 23 d'agost, de 10h a 14h, a la Sala 1 d'Octubre
de l'Ajuntament de Vilanova de Meià.
Divendres 21 d'agost - Conferència de Josep Roqué " Què entenem pel canvi
climàtic?".
Lloc: Sala 1 d'Octubre (Vilanova de Meià). Hora: 20h
Dissabte 22 d'agost - Sardanes a càrrec de la Cobla Jovenívola d'Agramunt.
Lloc: Plaça Major de Vilanova de Meià. Hora: 12h
SETEMBRE
Dijous 10 de setembre - Pregó de Festa Major
Lloc: Carpa de la Festa Major de Vilanova de Meià. Hora: 23h.
NOVEMBRE
Dissabte 7 de novembre - Audició de cant coral a càrrec de la Coral de Miralcamp.
Lloc: Església de Vilanova de Meià. Hora: 17h

Organitza: Consell de Redacció de Lo Pas Nou amb el suport
de l'Ajuntament de Vilanova de Meià
Amb el patrocini de:
Col.laboració de:
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25 de març de 2020

Recomanacions per anar a fer la compra d’aliments
Mesures de contenció de la transmissió de la COVID-19
En el marc de les mesures de contenció de la transmissió de la COVID-19, la recomanació per
a la ciutadania és continuar seguint les normes habituals de seguretat alimentària i les normes
de prevenció que vagin facilitant les autoritats competents per contenir la propagació del virus.
Així mateix, us facilitem les recomanacions següents per anar a fer la compra d’aliments:
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Eviteu sortir si teniu símptomes respiratoris o febre. En aquests casos demaneu
ajuda a algú perquè us faci la compra i eviteu qualsevol contacte.

x

Només ha de sortir una persona. En la mesura del possible les persones més
vulnerables han de quedar-se a casa.

x

Sortiu a fer la compra només quan sigui necessari i planifiqueu-la per reduir al mínim
el nombre de visites a establiments de venda d’aliments.

x

Porteu a mà un desinfectant alcohòlic per a les mans i feu-lo servir sovint.

x

Es recomana posar-se una protecció que tapi boca i nas. Així, evitarem la dispersió
de partícules al parlar, tossir, esternudar, etc. Podem utilitzar qualsevol mitjà que
tinguem disponible. Vídeo - Consells a l'hora de fer mascaretes casolanes .
Tingueu en compte que pot ser un focus de contaminació. Ha d'estar neta i
desinfectada, s'ha d'evitar tocar-la amb les mans fins que sortiu de la botiga i cal
eliminar-la o netejar-la i desinfectar-la cada vegada que s’utilitzi.

x

Preferentment, porteu la vostra pròpia bossa o carretó d’anar a comprar i desinfecteu
amb freqüència els llocs de contacte amb les mans amb la mateixa solució alcohòlica de
desinfecció de mans.

x

Si agafeu carretons o cistelles del supermercat desinfecteu la zona de contacte amb
les mans amb una solució alcohòlica.

x

Feu servir guants d’un sol ús per agafar els aliments.

x

Toqueu el mínim possible els aliments encara que estiguin envasats. Mireu d’estar
segurs que us voleu emportar el producte abans d’agafar-lo. No el torneu a deixar
després d’haver-lo tocat.

x

Aneu en compte amb tot allò que toqueu, com manetes de portes i expositors,
pantalles, teclats per al pagament, botons dels ascensors, diners, etc. Desinfecteu-vos
les mans amb solució alcohòlica cada vegada que faci falta.

LO PAS NOU

x

Mantingueu sempre la distancia mínima de seguretat de dos metres amb altres
persones i eviteu les aglomeracions.

x

Quan torneu a casa renteu-vos les mans amb aigua i sabó. Si ho veieu necessari
podeu prendre mesures addicionals com netejar els envasos amb una solució
desinfectant i eliminar els embalatges exteriors.

x

Netegeu fruites i verdures a les quals podeu afegir unes gotes de lleixiu a l’aigua
segons les recomanacions habituals.

Seguretat alimentària i COVID-19

Excepcionalment, durant el període
d·epidèmia pel coronavirus SARS-CoV-2,
podeu sol·licitar O·accés a La Meva Salut
al telèfon:

900 053 723
(de dilluns a divendres de 8 h a 20 h)

DO·HQOODo:

canalsalut.gencat.cat/lamevasalut-registre

/Salut
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15 de març de 2020

És responsabilitat de tothom
contenir el coronavirus
/ Protegim les persones vulnerables
/ Evitem saturar els centres
assistencials
/ Aplanem la corba de contagi
./-»3 %3 0/4 #)2#5,!2 0%2 ,! 6)! 0·",)#! 0%2
Adquirir aliments
i productes
farmacèutics de
primera necessitat

Retornar a la
residència
habitual

2020. © Generalitat de Catalunya. Servei Català de la Salut (15.3.2020)

Rebre assistència als
centres sanitaris, en
cas que sigui necessari

!TENDRE I CUIDAR A
MENORS DEDAT
GENT GRAN I
ALTRES PERSONES
VULNERABLES

Desplaçar-se al
lloc de treball
Anar a entitats
ÄUHUJLYLZ
i asseguradores

FORÇA
MAJOR

!LTRES CAUSES DE
FORÀA MAJOR SITUACIONS
de necessitat o
activitats similars que
QUEDIN JUSTIFICADES

M
Sempre cal mantenir la distància de seguretat
d’1m i seguir les altres recomanacions de prevenció

Per a més informació, consulta canalsalut.gencat.cat/coronavirus o truca al

/Salut
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17 de març de 2020

5 consells per a un

JVUÄUHTLU[ZHS\KHISL
,SML[KLYVTHUKYLHJHZHK\YHU[\USSHYNWLYxVKLKL[LTWZWV[HS[LYHY
LSZOnIP[ZKL]PKHPJYLHYJLY[THSLZ[HYWZPJVS~NPJ
Seguir alguns consells us pot ajudar a fer l’estada més agradable.

1

Manteniu una actitud positiva!
Quedar-se a casa és el millor que podeu fer per frenar la transmissió del virus
i protegir la salut de les persones més vulnerables.
5VWLUZL\X\LZV\HJHZHWLYX\uUV\ZKLP_LUZVY[PYZPU}WLYX\uMLYOVtZ
\UHJ[LKLYLZWVUZHIPSP[H[WLYHSItJVT;PUN\L\WYLZLU[
X\LtZ\UHZP[\HJP}[LTWVYHSPX\LLZ[YHJ[HKL]P\YLSHKLSH
TPSSVYTHULYHWVZZPISL7YLUL\]VZOVJVT\UHVWVY[\UP[H[
WLYWHZZHYTtZ[LTWZLUMHTxSPHPWLYKLZLU]VS\WHYS»LUNPU`PSH
PTHNPUHJP}PJLYJHYHS[YLZVWJPVUZKLSSL\YL
7YVJ\YL\THU[LUPY\UOVYHYPP\UHY\[PUHKPnYPH\ZHQ\KHYnHWVY[HYTPSSVYLSJVUÄUHTLU[

.LULYHSP[H[KL*H[HS\U`H:LY]LP*H[HSnKLSH:HS\[

Llegiu, dediqueu temps a algun hobbyVHÄJP}(X\LZ[ZKPLZOPOH\UT\U[K»HJ[P]P[H[Z
d’entreteniment i cultura gratuïtes a Internet. Gaudiu-ne. Trieu-ne algunes per gaudirne plegats amb la família.

2

Activeu-vos i trenqueu amb el sedentarisme
:LYHJHZHUV]VSKPYLZ[HYZLHZZLN\[ZHSZVMnZLUZLMLYYLZ3H]VZ[YHSSHYtZWSLUH
K»VWVY[\UP[H[ZWLYTHU[LUPY]VZMxZPJHTLU[HJ[P\ZUVTtZJHSHWYVÄ[HYSLZ!
3LZtasques domèstiquesZ}U\UHIVUHTHULYHKLMLYKLZWLZHLULYNu[PJH!
LZJVTIYL\MYLN\L\UL[LNL\LSZ]PKYLZML\]VZLSSSP[L[J
(WYVÄ[L\WLYMLYHSS~WLYHSX\LTHP[LUPT[LTWZ!endreçar armaris,
roba, papers i calaixos.
7VZL\]VZmúsica i balleu
8\HUTPYL\SH[LSL]PZP}HP_LX\L\]VZWLYJHU]PHYLSJHUHSLUSSVJKLMLYOVHTILS
JVTHUKHTLU[;HTItWVKL\MLYLZ[PYHTLU[ZPVL_LYJPJPZÅL_PVUHU[LSZ[\YTLSSZPLSZ
NLUVSSZ
CamineuTLU[YLWHYSL\WLY[LSuMVU
Utilitzeu les escalesX\HUHUL\HJVTWYHYVHWHZZLQHYHSNVZ
NoLZ[PN\L\TtZKLOVYLZZLN\PKLZHZZLN\[Z
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5 consells per a un
JVUÄUHTLU[ZHS\KHISL

Feu bricolatge.
;YLIHSSL\HSjardí VHS»OVY[ZPLU[LUP\V[PUN\L\cura de les
plantes
:P[LUP\LZWHPWLYMLYOVnetegeu la bicicleta, la moto o el cotxe.
:P[LUP\bicicleta estàtica o cinta per caminar,HX\LZ[tZ\UIVUTVTLU[
WLY\[PSP[aHYSLZ
-L\HSN\UWYVNYHTHK»exercici físic suau o iogaH[YH]tZKLST~IPSVK»0U[LYUL[

3

Seguiu una alimentació saludable
(WYVÄ[L\X\LZV\HJHZHWLYalimentar-vos de forma equilibrada:LSML[K»OH]LYKLKPUHY
MVYHVHTIJHYTHU`VSHWLYJVTWSPYHTISLZVISPNHJPVUZSHIVYHSZVHJHKuTPX\LZWV[SPTP[HYSH
[YPHK»VWJPVUZZHS\KHISLZ
;PUN\L\LUJVTW[LX\L[V[PX\L\ZTHU[PUN\L\HJ[P\ZYVTHUKYLHJHZH
JVTWVY[HTLU`ZKLZWLZHLULYNu[PJHKLSHX\LtZOHIP[\HSPX\LLSML[KLUV[LUPY
SLZVJ\WHJPVUZY\[PUnYPLZWV[MLYH\NTLU[HYSHZLUZHJP}KLNHUH
Potencieu el consum de fruita fresca, verdura del temps i llegums,PL]P[L\LS
JVUZ\TK»HSPTLU[ZYPJZLUZ\JYLZPVNYLP_VZPLSTLUQHY\S[YHWYVJLZZH[:PWPX\L\
LU[YLOVYLZVW[L\WLYMY\P[HZLJHVJLYLHSZPU[LNYHSZ
9LJVYKL\X\Lla millor beguda és l’aigua:PML\ZLY]PYS»HPN\HKLS»HP_L[HYLK\PYL\
]PH[NLZLU]HZVZKLWSnZ[PJYLZPK\ZP\ZNHZ[HYL\TLU`ZKPULYZ
Intenteu MLYLSZnWH[ZWSLNH[ZPKLKPX\L\OP\U[LTWZHKLX\H[sense
\[PSP[aHYLSZT~IPSZPSLZ[H\SL[LZ(X\LZ[WV[ZLY\UIVU[LTWZper cuinar amb
els infantsPWLYprovar noves receptesIVULZPZHS\KHISLZ
(S»OVYHK»HUHYHJVTWYHY!
7LUZL\LU[V[LSX\LULJLZZP[L\per sortir el menys temps possible
(UL\OPsols.
*HSTHU[LUPYSHdistància d’aproximadament 1,5 metresHTISHYLZ[HKL
JSPLU[ZPVWLYZVUHSKLS»LZ[HISPTLU[
:P]LPL\X\LOPOHTVS[HNLU[espereu-vos fora.
:LTWYLtZTVS[TPSSVYWVY[HYSLZvostres bosses,JHYYVZVJPZ[LSSZWLYJVTWYHY
EviteuJVTZLTWYLtocar alimentsX\LUV\ZOL\KLX\LKHY
No parleu, estossegueu o esternudeuHWYVWKLJHWHSPTLU[UPWLYZVUH
<[PSP[aL\guants d’un sol ZWLY[YPHYMY\P[LZPOVY[HSPZZLZ
Pagueu amb targetaPL]P[L\\[PSP[aHYKPULYZLUTL[nSÇSPJ
Agraïu la important tasca de les personesX\LJVU[PU\LU[YLIHSSHU[WLYNHYHU[PYH[V[OVT
LSZZLY]LPZTxUPTZPUKPZWLUZHISLZ
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5 consells per a un
JVUÄUHTLU[ZHS\KHISL
MOLT IMPORTANT: K\YHU[[V[HX\LZ[WYVJtZJHSL]P[HY[VJHYUVZSHJHYHLSZ
\SSZL]P[HY[VJHYZ\WLYMxJPLZL[JPHP_xX\LHYYPIL\HJHZHJHSYLU[HY]VZSLZTHUZ
YnWPKHTLU[PHJVUZJPuUJPH

4

(WYVÄ[L\SH[LJUVSVNPHWLY~ML\UL\UZYLZWVUZHISL
0U[LYUL[LSZVYKPUHKVYZSLZ[H\SL[LZPLSZKPZWVZP[P\ZT~IPSZZ}ULSZ]VZ[YLZHSPH[ZWLYMLY
[LSL[YLIHSSLZ[\KPHYMLYNLZ[PVUZPNH\KPYKLS[LTWZKLSSL\YLWLY~ZVIYL[V[WLYTHU[LUPY
]VZLUJVU[HJ[LHTILSZ]VZ[YLZMHTPSPHYZPHTPJZ;Y\X\L\SVZLU]PL\SVZTPZZH[NLZML\
]PKLVJVUMLYuUJPLZL[J<ZZLU[PYL\TLU`ZH{SSH[ZPTtZHWYVW
Quan utilitzeu aquests dispositius:
Aparteu la mirada\UZZLNVUZJHKHTPU\[ZH\UHKPZ[nUJPH
K»\UZTL[YLZ
ParpellegeuZV]PU[
4HU[LUP\\UHdistància adequadaLU[YLLSZ\SSZPSHWHU[HSSH
Inclineu les pantallesSSL\NLYHTLU[JHWLUYLYLWLYL]P[HYVTIYLZPYLÅL_VZ
Intenteu no utilitzar-lesK\YHU[SLZOVYLZWYu]PLZHHUHYHKVYTPY

5

:PHJHZHOPOHPUMHU[Z
;V[PX\LUV]HNPUHLZJVSHWYVJ\YL\X\LTHU[PUN\PU\UOVYHYPP\UHY\[PUH
diària.
Limiteu el tempsX\LWHZZLUKH]HU[SLZWHU[HSSLZ!LZYLJVTHUH\UTn_PT
K»\UHOVYHPTP[QHKPnYPH*VU]tHTtZX\LX\HUSLZ\[PSP[aPUTPYPUKLSS\U`LU[YLP
TPU\[ZJHKHOVYH
(MH]VYP\LSjoc actiuZLTWYLX\LZPN\PWVZZPISL!Q\NHYHML[PHTHNHYIHSSHYMLYNPTUnZ[PJH
L[J:P[LUP\QHYKxVWH[PLUNYLZX\L\SVZHjugar a pilota o a fer una volta amb bicicleta.
El joc educatiu també és una bona opció!WLJLZKLJVUZ[Y\JJP}[YLUJHJSVZX\LZ
THU\HSP[H[ZHJ[P]P[H[ZKLJnSJ\SL[J:PQHZHILUSSLNPYels contes, els
còmics i les novel·les infantilsZ}U\UHIVUHTHULYHKLTHU[LUPYSVZ
LU[YL[PUN\[Z
;HTItWV[ZLY\UIVUTVTLU[WLYPTWSPJHYSVZLUSLZtasques domèstiques:
HUPTL\SVZX\LWHY[PJPWPULUS»LSHIVYHJP}KLSZnWH[ZHWHYHYPKLZWHYHYSH[H\SH
HTHU[LUPYLUKYLsHKHSHZL]HOHIP[HJP}L[J
0U[LU[L\L_WSPJHYSVZWLYX\uJHSX\LKHYZLHJHZHHÄX\LUV]PZX\PULSJVUÄUHTLU[
com una experiència negativa. Aquest és també un bon moment per reforçar els
OnIP[ZK»OPNPLULWLYL_WSPJHYPWYHJ[PJHYJVUQ\U[HTLU[\UIVUYLU[H[KLTHUZL[J
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Noves tecnologies
PLAQUES SOLARS (1A PART)

E

l 28 de novembre al programa
de televisió “Més
3/24”, la Consellera
d’Empresa i Coneixement, Sra. Àngels
Chacón, explicava
al periodista Xavier
Graset les noves lleis
acabades d’aprovar
Model de plaper la Generalitat de
ques solars.
Catalunya a on es
contemplen les enormes facilitats
(JA ERA HORA) que es dóna per
a la instal·lació d’energies alternatives, aerogeneradors i plaques solars. També parlava de l’ambiciós
projecte d’aconseguir l’any 2030 la
xifra de 4000 MW respecte als 1200
MW d’ara en energia eòlica i 6000
MW en energia solar respecte als
276 MW actuals.
El dia 29, al programa “Planta baixa”, explicaven de nou les bondats
de les energies alternatives i amb
particular del SOL, amb unes 1260
hores de sol a l’any a Catalunya.
Després d’anys de tota mena, amb
traves i multes de ﬁns a 30000 € al
que s’atreveixi a instal·lar plaques
solars, al que es va anomenar impost al SOL, per ﬁ s’imposa el seny,
el sentit comú i s’afavoreix tota
mena d’instal·lació.
Pel que fa a les plaques solars, cal
distingir dos grans grups:
– placa solar fotovoltaica
– placa solar tèrmica
En aquesta primera part escriuré
sobre la fotovoltaica que és avui en
dia és l’estrella de l’energia alternativa.
Els components més importants
d’una instal.lació solar domèstica
són:
– les plaques solars, que poden ser
de diversos tipus. Captadores en el
moment que hi hagi llum de l’energia lumínica que les cèl·lules de silici que conté la placa s’encarreguen
de transformar en energia elèctrica
en forma de corrent continu (la mateixa que una bateria de cotxe).
– el regulador és l’encarregat de
vigilar la càrrega de les bateries que
es carregaran amb el corrent que
deixa passar el regulador. És un ele42
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ment molt important per assegurar
la vida de les bateries.
– les bateries, que poden ser de
plom, liti, níquel, ferro i molt aviat de grafè. Poden treballar en sèrie, en paral·lel i o una combinació
d’ambdós.
– l’inversor, és l’encarregat de
transformar el corrent continu de
baixa tensió 12, 24 o 48 volts de les
bateries, en corrent altern de 220
volts, de tal forma que es pot substituir perfectament el corrent de subministrament d’Endesa per corrent
que surt de la inversió.

de temps que totes les cases i no diguem comunitats de veïns, acabin
tenint la seva instal·lació. Les plaques solars actuals tenen una garantia de 25 anys, són molt resistents i
el preu és molt ajustat. Així doncs,
per exemple, una placa de 400
watts, la podem trobar per uns 205
€ i té un rendiment de ﬁns a un 19 %.
És també molt important l’orientació de la teulada en la qual posarem les plaques. Però és tan fàcil
com veure per on surt el sol i per on
es pon i instal·larem les plaques de
forma que tinguin la major exposi-

Plaques solars instal·lades.

Instal·lació en funcionament.

També són necessaris una sèrie
d’accessoris com suports, connectors i protectors de tensió-intensitat.
El primer a saber abans de plantejar-se una instal·lació solar és quanta energia necessitem, és a dir, quin
consum elèctric tenim. Amb els rebuts de l’any passat per exemple,
podem saber mes a mes quin és el
nostre consum d’energia i així podrem dimensionar com serà la nostra instal·lació.
En el moment actual, és molt interessant instal·lar plaques solars a
la teulada de casa, de fet és qüestió

ció al sol. S’ha de tenir en compte
també la diferència d’altura del sol,
de l’estiu a l’hivern donant prioritat
a la posició d’hivern, ja que a l’estiu
ens sobra exposició.
Per últim, també un consell important, que en tot el recorregut que
fa el SOL al llarg el dia no hi hagi
ombres que puguin tapar la incidència sobre les plaques, ja que només
una petita ombra fa que la mateixa
placa deixi de ser productora de
corrent elèctric.
Continuarà...
Alfons March Cases

El passat i el present
ELS LAVADEROS DE BARMÓ. RENTADORS DE CARBÓ DE LIGNIT

E

ls últims anys de funcionament de la mina del Reguer
de Santa Maria de Meià, el carbó
que s’extreia era de poca qualitat
i també portava moltes impureses.
Perquè tingués més sortida al mercat i tenir més qualitat van decidir netejar-lo, a la vegada que van
apostar per construir el camí que
ja pujava des de la carretera del
Pas Nou i que acabava a sòl Manel
i sòl Tamany, per fer-lo arribar ﬁns
a la mina del Reguer. Així es podria
portar el carbó a rentar als rentadors, “Lavaderos” com és conegut
a la zona, que es van construir a
Paús.

Els Lavaderos de Barmó, és el
nom que li va proporcionar el règim o dictadura franquista, als
construir-los en els últims anys de
funcionament de la Mina del Reguer, quan la llengua de casa nostra, el català, estava prohibit i perseguit pel règim franquista. Els va
construir el Sr. García, un dels últims amos o encarregat de la Mina
del Reguer.
Per rentar el carbó que baixaven
de la mina del Reguer, ho feien en
una camioneta conduïda pel Francesc París de cal Barrena, conegut
com el Paco el Sastre, ﬁns als Lavaderos, on el netejaven d’impure-

Vista general de les canals que portaven l’aigua als safarejos per rentar el carbó.

Lloses d’un dels safarejos on es rentava el carbó i la canal bastant ben conservades.

Els rentadors de carbó coneguts com els
Lavaderos de Barmó. Vista des de dalt del
camí del Montsec.

ses, com terra, sofre i d’altres elements. Un cop net, el carregaven
al camió de l’Antonio Boixadós (el
Perolet), que el duia a l’estació de
tren de Tàrrega.
Els rentadors estan situats al
barranc de Paús, que desemboca
per la dreta del riu Boix, al sud
de Barmó. Per damunt hi passa el
camí que porta al Montsec. S’hi va
construir una presa d’uns cinc o
sis metres d’alçada i una llargada
d’entre trenta i quaranta metres,
fent així un embasament com un
petit pantà. Antigament, abans de
construir les piscines de Vilanova
de Meià, molts veïns s’hi anaven
a banyar. La presa feta de pedra i
ciment encara es conserva intacta,
però amb les riuades dels anys s’hi
ha anat acumulant terra i brossa i
ﬁns i tot, algun arbre.
A l’indret s’hi poden veure unes
grans canals per on passava l’aigua.
Estaven construïdes amb totxanes
col·locades en pla i que avui, malauradament, estan mig derruïdes, algunes també estan plenes de terra
i plantes. De les sis grans plataformes triangulars, de diverses mides
d’inclinació en forma d’embut, tipus
safareig, podríem dir que només en
resta una en bon estat, de les altres
ja n’han caigut els voladissos per on
carregaven el carbó al camió, però
tot i això, encara es poden veure
bastant bé. L’aigua s’enduia el carbó i segons les impureses o la varietat del carbó, el feien caure per la
plataforma que més els interessava,
ja que l’havien de separar segons el
calibre del carbó.
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Vista de la presa d’aigua.

Sota la presa es poden veure les canals
construïdes amb totxanes per on passava
l’aigua.
Les lloses dels rentadors bastant malmeses pel pas dels anys.

Avui encara es poden veure els
munts de terra negra com si fossin de sofre. És una llàstima veure
aquestes enormes construccions
que caldria recuperar i donar-los
valor pel seu interès històric i
miner del Montsec de Meià i així
poder-les visitar, la qual cosa generaria vida al poble. A més a més
aquesta zona forma part del Patrimoni Miner de la Noguera.
Text: F. Cardona Fonoll
Fotos: F. Cardona Fonoll i
Ricard Masanés

Forat de sota de la presa per poder netejar-la.
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Presa del petit pantà amb runa per les riades, al barranc de Paús.

Mur de pedra on estaven les sis lloses on rentaven i carregaven el carbó.

ELS MINERS DE LA MINA DEL REGUER

Entrada a la mina del Reguer.

C

om vaig comentar al ﬁnal de
l’article passat de les mines de
lignit del Montsec de Meià, volia
trobar el nom de la gent que treballava a la mina. Alguns eren joves
que estaven fent el servei militar
i gairebé podríem dir que tots els
que hi treballaven eren de la zona.
M’han comentat que hi havia
moltes persones que constaven
que estaven treballant de miners al
Montsec, sobretot excombatents,
gent de Barcelona i d’altres llocs,
inscrits per la dictadura franquista
i d’altres organismes del règim de
Franco. Aquests representava que
estaven complint el servei militar
a la mina del Reguer, però que en
realitat no sabien ni on estava la
mina. Els que hi treballaven realment, eren molt pocs, d’aquests
ningú sabia com estava organitzat
i tampoc que hi havia allí.
Aquesta explotació del Reguer,
tal com comento en l’anterior número de la revista Lo Pas Nou, es
va tornar a obrir a ﬁnals de l’any
1945. Avui encara he pogut parlar
amb dos ex-miners i no sé si n’hi ha
algun més.
El primer d’ells, Antonio Castells
Borràs d’Àger, va treballar al començament de reobrir la mina l’any
1945 i el segon, Jesús Gabaldón
Escribano de Gàrzola, va ser un
dels últims miners que hi va haver
quan ja es va tancar deﬁnitivament
la mina l’any 1948.
El senyor Gabaldón té 91 anys
i d’ençà que es va casar ha viscut

sempre a Santa Maria de Meià, on
tothom el coneix com el Lechero,
ja que durant molts anys va transportar la llet en un camió des de
Santa Maria de Meià ﬁns a Artesa
de Segre, només recorda que va
haver d’anar al Pardo a Madrid per
acabar de complir el servei militar.
Com ja hem mencionat, l’Antonio
Castells va treballar a la mina quan
la van reobrir. Setmanes enrere vaig
tenir una conversació telefònica

Continuant la conversa telefònica amb l’Antonio, em va parlar de
la botiga de roba de Cal Tatx, la ferreria de cal Bep Farré i els germans
Facundo, Pito i Enric, que també va
treballar a la mina. Del Modest de
Cal Pissé també en guarda un bon
record, igual que del Joan Porta de
Cal Farrandó i d’altres persones.
Dels miners que hi treballaven,
d’alguns en recorda el nom, d’altres
el cognom i d’uns altres el nom del

Ruïnes de les casetes dels miners.

amb ell i em va comentar algunes
coses de la mina i també de l’amistat que encara té amb Cal Pelegrí de
Santa Maria de Meià, on ell s’hostejava. També recorda el Benjamí Novau, un bon amic i company diu, els
dos eren miners i avui encara conserva l’amistat amb la família.

poble d’on eren. Em comenta coses
que va viure treballant i la més trista de la seva vida va ser quan va tenir un accident a la mina del Reguer
i malauradament va quedar cec. La
seva veu és agradable, clara i molt
serena, em comenta que sempre ha
viscut enganyat amb ell mateix perNúm. 18 -Primer trimestre 2020
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Miners: Josep Novau Coixet de Gàrzola i Estanislao Boix de Tòrrec.

què sempre ha demostrat que estava content, però per dins es passen
les penes.
L’Antonio Castells avui té 96 anys,
però recorda amb tristor aquella fatídica tarda-nit del 26 de febrer de
l’any 1946, quan tenia 22 anys i 22
dies i va tenir un accident amb uns
fulminants que es van deixar oblidats. Si tot hagués estat ben organitzat no havia de passa res, però
ell va perdre la visió, em diu, però
que tampoc ho sap. M’explica que
aquell dia varen començar i havien
de demostrar que feien torn de nit,
eren cinc miners i l’Antonio era el

Miners, d’esquerra a dreta: Leo Boix de Tòrrec, Josep Novau Coixet
de Gàrzola, Magí Capdevila de Vilanova i Llorens de cal Magí de
Tòrrec.

responsable. Va pujar dalt de la
mina per encendre el foc per preparar el sopar i va encendre una bombeta que anava amb una bateria. Seguidament, va entrar a la caseta on
hi havia el compressor i va encendre un llumí. El llumí el duia a la mà
dreta i amb la mà esquerra va obrir
un calaix on hi havia una caixa de
pistons que no havien d’estar pas
en aquest lloc. La caixa era de 100 o
potser de 80, no ho sap, però estava
oberta, ell diu que el llumí no li va
caure, però creu es devia desprendre el sofre que conté i després, una
gran explosió i molta lluminària,
que ﬁns i tot va quedar
sord. Va sortir de l’habitació i es va quedar
assegut a terra, si hagués donat quatre passes més, diu que hauria
caigut per un pou d’uns
dotze metres de profunditat. Tot això m’ho explica amb unes paraules
entristides, però alhora
molt tendres. I seguidament l’Antonio em diu:
—“Si Déu va permetre
que perdés la vista, perquè cony em va deixar
la vida, si la vida ja és
de si una mica pesada,
d’aquesta manera encara més.”
L’Antonio diu que
després de l’explosió
es va posar a cridar,
però els que estaven a
baix de la mina no volien pujar perquè creien
que el que havien sentit
Jesús Gabaldón, exminer de la mina del Reguer.
46
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era una bomba dels maquis que en
aquell temps estaven al Montsec.
Entre dues persones i el cap a
l’espatlla d’un company, el van
baixar caminant per la Cabroa.
Arribats a Santa Maria de Meià, el
van portar cap a l’Hostal Pissé de
Vilanova de Meià. Allí el va visitar
el doctor Sala i va passar la nit. A
primera hora del matí, el varen portar cap a l’hospital de Lleida.
Durant la conversa, em comenta la història del funicular. Jo crec
que van treure les estructures que
varen instal·lar els soldats republicans. Sortia de sòl Manel ﬁns
als caps del Montsec per dur material de guerra o aliments per la
tropa i en aquest indret encara es
pot veure un assentament de pedra
i ciment on damunt hi havia una
pilona. El van treure i el van muntar des de la mina del Reguer ﬁns
a Coll d’Orenga, però va funcionar
molt poc, màxim que varen fer va
ser baixar uns tres-cents quilos de
carbó. Estava molt mal muntat i el
cable estava sobre les pilones, però
al ﬁnal ja s’arrossegava per terra.
Després de l’accident, a la mina
hi varen anar a treballar més persones i varen fer unes casetes tipus
petits apartaments, per tal de poder dormir-hi els miners, però ell ja
no ho va veure. Un altre fet que em
comenta l’Antonio és que mai els
van arribar a pagar, ara dirien que
treballaven quinze dies i després
anaven una setmana a casa i ningú els deia res. Un oncle seu també d’Àger, ja va treballar de miner
quan les van obrir cap als anys
1919-1920.

Francesc París, conegut com
el Paco del Sastre, era el xofer del
camió que portava el carbó de la
mina del Reguer ﬁns als Lavaderos.
Havia estat xofer de la Generalitat
de Catalunya i va ser el xofer particular del Molt Honorable President
de la Generalitat, Lluís Companys.
Els van detenir a França, però el
President Companys va ser assassinat per Franco, el que no s’entén
és com al Paco de cal Sastre només
el tanquessin una temporada a la
presó de Sevilla i més endavant el
deixessin en llibertat. Al tornar a
Vilanova, al cap d’un temps, el van
llogar com a xofer del camió, ja que
hem de mencionar que en aquella
època de xofers n’hi havia molt
pocs.
Els últims dos anys abans de
tancar deﬁnitivament la mina, varen venir alguns miners professionals de fora de Catalunya com
d’Albacete, Múrcia, etc. i, alguns
es van quedar a viure a Vilanova.
Un d’aquests va ser el José López
Medel (el López), natural de Baza
(Granada). El López era un barrinador que havia treballat a la mina
murciana de Mazarrón i a les mines
tarragonines del Molar i Bellmunt.
Es va quedar a viure entre nosaltres ﬁns al seu traspàs el 22-2-1981,
però encara es conserva la seva
casa al carrer Migdia, cal López.
A cal Guerreta del carrer Ponent,
també hi va viure uns quants anys,
un capatàs. Era quan s’extreia bastant carbó. Va ser una època quan a
Vilanova hi vivien bastants miners.

El Pere Planes, conegut com el
Piula, va obrir una taverna als baixos de ca la Nati, a la Plaça Major. Allí s’hi concentraven tots els
miners i era coneguda com la taverna dels miners.
De Tòrrec, també varen venir alguns miners com l’Estanislao Boix
Sala i el seu germà Josep Boix Sala
(cal Sant Pou), Ventura Llorens (cal
Magí), Ramon Pallarés (cal Xico) i
un tal Rogelio, que varen llogar la
casa de cal Farràs, al carrer Ponent
de Vilanova, per tal de poder rentar-se, menjar i dormir.
De Gàrzola, van venir el Josep
Novau (cal Solé), Ramiro Berné
(cal Berné) i Jesús Gabaldón.
De la Vall d’Ariet, Mateu (cal Baranè), Benjamí Novau (cal Gasparó), Hermenegildo Terré (cal Maleno).
De Mollerussa, Manolo Castellsegué; Colomines de Bellcaire;
dos germans bessons de Vernet, el
Jaumet de Tudela, Paquito Terré
d’Anya, Jaume Boixaderes (que no
s’havien d’on era), i també un de
Coll del Rat, però que no en recorda el nom.
De Santa Maria de Meià, Cairó i
Josep Coixet.
De Vilanova de Meià, el Magí
Capdevila (cal Teulé o cal Viudeta),
Paco París (cal Barrena) conegut
com el Paco del Sastre (xofer), Vicent Sarri (cal Vicentet), Joaquim
Oromí (ca l’Oromí), Bep Colomés
(cal Rei), Lino Sancho (cal Sancho), Antonio Boixadós (de Perolet)
aquest tenia un camió (xofer), En-

Jesús Gabaldón amb Paco Cardona del Consell de Redacció.

ric Guàrdia (cal Bep Farré), Julio
García (cal Julio), Antonio Torruella (cal Tòrrec) i també un que es
deia Rogelio que creu que era de
Tòrrec, aquest treballava a la fusteria de l’Antonio Puigpinós, a la
placeta de cal Porta.
Del nord del Montsec, Pallars
Jussà, van venir l’Antonio Torres
(casa Saura de Sellers), l’Alfredo
(era de Moror), un tal Frexart d’Alsina i el Pere de Sant Esteve de la
Sarga.
És probable que em deixo noms
d’alguns miners, però aquests són
els que m’han dit les persones de
més edat i que tot i haver passat
molts anys, encara tenen un record
de la mina.
Pel que fa al treball, crec que la
cosa va canviar quan la mina va
canviar d’amos i es van construir
els Lavaderos (Rentadors) de Barmó. A part dels que hi treballaven
complint el servei militar, es van
contractar miners professionals i
persones de la zona que varen treballar amb nòmina, era quan s’extreia bastant carbó.
Han passat més de setanta anys
des que es va tancar la mina del
Reguer i ara només en queda el record.
Agraeixo a les persones que
m’han donat la informació de la
mina del Reguer del Montsec de
Santa Maria de Meià, per poder explicar i escriure en aquest número
de la revista. A Josep Boixadós (lo
Serra) pels seus comentaris sobre
la mina i també el nom dels miners.
A Maria Novau (cal Gasparó) per la
informació que m’ha donat. A Jesús
Gabaldón (lo Lechero). I sobretot,
al senyor Antonio Castells Borràs,
que als seus 96 anys m’ha comentat
moltes coses de quan ell treballava
a la mina, abans de tenir l’accident.
Han passat 74 anys d’ençà que es
va quedar cec. Alhora li demano
disculpes per fer-li recordar uns
fets tan desagradables que ell va
haver de viure i que són els més
tristos de la seva vida i que a ningú
li agrada recordar.
Text: F. Cardona Fonoll
Fotos: Antonio Conill,
Rosa Mª Novau Pujol
i F. Cardona Fonoll
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Centre d’Interpretació del Montsec de Meià
L’HOME... D’ON VENIM?
LA FIGURA HUMANA

E

ls descobriments dels darrers
50 anys arreu del món sobre
els avantpassats de l’home posen de
manifest la complexitat de l’evolució humana. Les seves estructures
òssies preservades en estat fòssil
mostren en el decurs dels últims 4
milions d’anys, canvis signiﬁcatius
en el disseny esquelètic principalment pel que fa al cap. La Ciència
quan tracta sobre el nostre origen
distingeix tres grups, els gèneres
Austraolopithecus, Paranthropus i
l’Homo. Així per exemple, les despulles del gènere Australopithecus,
guarden formes cranials de diferent
conﬁguració respecte de l’Homo –
el seu successor-, l’Home-, i pel que
fa als australopitecs, la capacitat cerebral en resulta més reduïda, la fesomia de la cara es presenta còncava, els maxil·lars molt més robusts
amb queixals poderosos, igual que
els parantrops, que eren molt forts,
tot el qual fa que recordin els cranis
dels goril·les sense que siguin en
absolut els seus avantpassats. La
resta de l’esquelet es dibuixa ben
semblant al nostre tot i que el tòrax
presenta una forma un xic cònica –
d’embut - i les cames tenien un fèmur més curt en proporció. Tant els
Australopithecus com els Paranthropus visqueren a l’Àfrica farà uns
2,5 ﬁns 1,75 milions d’anys enrere.
Caminaven erectes, és a dir, drets,
on la columna vertebral i el coxal
s’adreçaven sobre els dos pilars de
les cames de tal manera que tot el
cos adquireix una verticalitat i, damunt el coll, s’insereix el crani en
perfecte equilibri. No es pot dir el
mateix de la resta d’éssers tot i que
els ocells també caminen amb les
dues potes del darrere i que si bé
són bípedes com nosaltres, no tenen la condició de caminar erectes,
ja que la seva columna vertebral té
una posició horitzontal i no pas vertical.
El seguiment de l’evolució humana arriba al gènere Homo, cap allà
els 2 milions d’anys els fòssils més
antics. Es revela doncs una clara
tendència al desenvolupament cra48
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Australopithecus africanus. Nen de Taung.

Homo sapiens.

nial, capça tancada que guarda gelosament la més fantàstica de les
eines que la Natura ha procurat: un
cervell pensador. La nostra espècie,
l’Homo sapiens sapiens apareix a
la Terra no més enllà d’uns 200.000
anys.
UN ÉSSER DESVALGUT
Si us hi ﬁxeu, la resta dels animals
existents a la Terra, tant del present
com del passat, han estat proveïts
de defenses que en el cas dels grups
depredadors, serveixen també com
a elements ofensius, és a dir, d’atac.
Les banyes, les urpes, les peunyes,
els ullals, les dents punxents, inclòs
mecanismes protectors tal com les
pells cuirassades, potes llargues per
una fugida veloç, destil·lacions verinoses, colors de camuﬂatge, etc.,
són bons exemples.
Si examinem, però, el nostre cos,
res de tot això no en tenim. Som, per
deﬁnició, els éssers més indefensos
del planeta, nus, fràgils, lents, però
tanmateix, l’èxit del nostre grup ha
esdevingut extraordinari, abastant
metes impensables. A què es pot
deure això? Sense cap dubte, al nostre cervell.
Maquinària d’altíssima “tecnologia”, el nostre cervell compta amb
uns 87.000 milions de neurones
amb una interconnexió molt densa
i exquisida. De la seva complexitat i
correlació emergeixen noves possibilitats abans inexistents, tal com és
el pensament reﬂexiu. Les seves po-

tencialitats superen tenir qualsevol
defensa natural. No és meravellós
aquest “invent”? Un “invent” compost, on el 75% del seu pes és aigua!
EL FENOMEN HUMÀ
No obstant això, en el curs de la
història de la Humanitat veiem l’ús
que li hem donat al pensament. Un
ús que de vegades atempta contra
els principis de l’ordre natural que
impera en el Cosmos: destruccions, dolors, odis i sofriments mentre que, per altra banda, manifesta
unes altes expressions de sentiments, tendresa, espiritualitat, sacriﬁci, d’amor.
L’observació del món que ens
envolta fa a l’home aprendre i progressar en l’àmbit social, ja sigui
amb el descobriment de l’agricultura i ramaderia, de la tècnica, de
les arts, de la ciència... Això permet
una vida física, orgànica i psíquicament millor quan viu en un entorn
social o col·lectiu organitzat. Però,
això és tot?
Hi ha quelcom de més a esperar?
Aconseguides aquestes ﬁtes... és al

Crani d’un Australopithecus.

Crani reconstruït de Paranthropus.

que aquest supercervell nostre aspira?
ELS MISTERIS DE L’EVOLUCIÓ
Aquesta portentosa eina funciona encara que nosaltres no ho vulguem. És cert que podem evocar
pensaments (no sabem com!) però
en el moment de produir-se un, la
veritable força que decideix portar-lo a la pràctica som nosaltres,

sóc jo. El jo, aquesta cosa indeﬁnible que no sabem el que és però
si sabem el que no és. Aquí rau el
quid de la qüestió: un misteri a sobre nostre. A on ens porta aquest
procés de l’Evolució?
Pensadors i cientíﬁcs com Teilhard de Chardin, Bergson, Grassé,
Einstein, etc., van exposar plantejaments que convé no oblidar, doncs
som conscients que amb la raó no
podem respondre del perquè existim. Es fa evident doncs que no tot
és explicable a la manera humana i
que altres paràmetres caldrà tenir
en compte; paràmetres que formen
part de tot l’Univers existent.
Aquest cervell privilegiat permet
a l’home encarar-se fredament i
amb serenor, del perquè de la seva
existència i de la seva desaparició a
la Terra. Depèn de la persona i de
l’íntima observació que faci de tot
el que l’envolta: la Vida, la Natura,
l’Univers –passat i present–, per

Australopithecus, Paranthropus i Homo sapiens.

tal que obri la seva ment –la nostra
ment– a noves percepcions de la
realitat més enllà de la raó. És una
opció on tots nosaltres, els humans,
som convidats.
Antoni Lacasa Ruiz.
Conseller de l’IEI.

VILANOVA DE MEIÀ, GEOPARC MUNDIAL DE LA UNESCO

V

ilanova de Meià és un dels 19
municipis que forma part del
Geoparc Mundial UNESCO Orígens, un territori amb uns 2000 km2
que inclouen també els municipis
de Camarasa i Àger, a la Noguera,
el municipi de Baix Pallars al Pallars Sobirà, el municipi de Coll de
Nargó a l’Alt Urgell i tota la comarca del Pallars Jussà
Els seus valors geològics excepcionals han fet que sigui reconegut com a Geoparc Mundial de la
UNESCO l’any 2018.
Formar part de la Xarxa de Geoparcs Mundials de la UNESCO suposa una projecció del territori a
nivell internacional. Alhora, ajuda a preservar aquest ric patrimoni geològic i consolidar-lo com
a motor per al desenvolupament
sostenible en beneﬁci de la població local, sobretot a través d’activitats com el geoturisme.
Alhora, cal dir que per a mantenir aquesta designació cal treballar conjuntament per a superar
les re-avaluacions quadriennals.
La propera visita d’avaluació serà
el proper estiu del 2021.

EL GEOPARC ORÍGENS, UN VIATGE
EN EL TEMPS
El Geoparc Orígens ofereix realitzar un autèntic viatge en el temps.
Es pot començar el viatge mirant
un cel fosc excel·lent amb designació Starlight i visitant el Centre
d’Observació de l’Univers.
Les roques del Geoparc són testimoni de l’evolució de la vida al planeta Terra. Les restes fòssils d’organismes antics ens parlen dels éssers
vius que van poblar aquesta zona
durant els últims 550 milions d’anys.
A la zona nord del Geoparc hi
trobem restes de tetràpodes, els
primers amﬁbis que, en gran part,
van desaparèixer en l’anomenada
«extinció massiva» de fa 250 milions d’anys. Els descendents dels
que van sobreviure, van conviure
amb les primeres plantes amb ﬂors
que trobem a les roques calcàries
del Montsec de fa uns 130 milions
d’anys. Els jaciments de la Pedrera
de Meià i la Cabroa destaquen per
tenir unes restes de fòssils molt
ben preservades. En aquest indret
s’hi han descrit 151 espècies i 39

holotips (exemplars utilitzat com a
model d’una espècie o d’un tàxon
subespecíﬁc).
Si ens traslladem ﬁns a ﬁnals
del Cretaci, ens trobem amb ambients tropicals per on es passejaven
els darrers dinosaures d’Europa,
abans de la seva desaparició fa 66
milions d’anys. Les seves restes
s’han preservat ﬁns a dia d’avui i
el seu estudi ha permès saber com
vivien aquests animals.
Aquesta extinció va facilitar l’expansió dels mamífers i la posterior
aparició dels primats ara fa uns 55
milions d’anys i dels quals se n’ha
estudiat jaciments a Sossís i Àger.
Més endavant, el mar va ocupar
part del Geoparc i en aquest ambient van proliferar alguns invertebrats marins com alveolines o
turriteles.
Si ets un geòleg en potència,
aquest salt en el temps t’emocionarà. El Geoparc Orígens és reconegut
internacionalment com un laboratori geològic a l’aire lliure que atreu cientíﬁcs d’arreu del món. S’hi poden
observar roques i estructures que
ajuden a entendre com es van forNúm. 18 -Primer trimestre 2020
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Els Geoparcs Mundials de
la UNESCO exploren, desenvolupen i celebren els
vincles entre el patrimoni
geològic i tots els altres
aspectes del seu patrimoni natural i cultural.
Reconnecten la societat
humana amb la història
del nostre planeta a través dels 4.600
Panoràmica. Imatge d’Eric Peramos.

mar els Pirineus. Aquest procés va
començar fa uns 100 milions d’anys,
amb el xoc entre la placa ibèrica i
l’europea que ﬁns aquell moment
estaven separades pel mar. La
posterior erosió d’aquesta serralada
ha contribuït a esculpir els actuals
paisatges, com el congost de Montrebei, el de Collegats o Lo Pas Nou.
Per trobar els primers humans del
Geoparc, tornem a fer un salt endavant i et proposem que visitis el jaciment de la Roca dels Bous i les pintures rupestres de la Cova del Tabac
des d’Espai Orígens a Camarasa. Ja

TALLERS

LLAGUNES
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en època medieval es van construir
alguns castells de gran majestuositat i que encara es poden visitar,
com és el cas del Castell de Mur i el
de Llordà.
L’abundància de minerals d’aquestes terres va donar origen a una potent indústria minera, actualment
inactiva. Destaquen les mines de
Castell, visitables a la Vall Fosca,
que van ser explotades a beneﬁci
de l’economia franquista. Alhora,
la producció d’energia hidroelèctrica es va convertir en el motor de la
Revolució Industrial catalana i avui

en dia encara es poden visitar les
centrals hidroelèctriques de Capdella, la de Talarn o la de Camarasa.
Paral·lelament a la Revolució Industrial, van aparèixer les primeres botigues de béns amb rètols de països
llunyans que ara es mostren a les
Botigues Museu de Salàs de Pallars.
Per acabar aquest viatge i recollir
l’essència d’aquest territori et proposem que visitis els nostres pobles,
tastis els seus productes, gaudexis
festes i tradicions locals, i parlis
amb els habitants d’aquest territori
i escoltis les seves històries.

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

LLAGUNES

Raiers de Nargó.

Roca del bolet. Imatge de Kike Herrero.

CANVI DE NOM
El Geoparc Orígens ha canviat
de nom recentment després d’un
procés de participació amb agents
clau del territori per consensuar
la imatge corporativa del Geoparc
l’any 2017. Aquest procés va establir

que calia buscar un nou nom i una
imatge més atractiva per atraure turistes.
Orígens va ser el nom escollit
com a marca de posicionament del
territori situat als Pirineus catalans. Aquest nom ja va ser anunci-

at a Lleida a mitjans de 2018 com a
“nom comercial” però no va ser ﬁns
al gener de 2020 quan s’ha rebut la
conﬁrmació com a “nom oﬁcial” per
part de la UNESCO.
El nom “Orígens” emfatitza la importància que té aquest territori per
a comprendre la formació de serralades de col·lisió com els Pirineus
o l’origen i l’evolució de la vida. A
més, el logotip incorpora un dels
trets més signiﬁcatius del territori,
com és la presència de fòssils dels
darrers dinosaures que van viure a
Europa abans de la seva extinció.
La lletra “O” incorpora l’empremta
d’un d’aquests animals, en concret
el titanosaure, i s’hi pot distingir la
petjada de la pota del darrera, de
forma arrodonida, i la del davant, en
forma de mitja lluna.
Text: Núria Verdeny

L’Epicentre
Dinosfera. Imatge de Jordi Pero.

L’Epicentre és el centre
de visitants del Geoparc
Orígens. És l’espai on
s’expliquen els valors
del patrimoni cultural
i natural del Geoparc:
geologia, dinosaures, cel
fosc, voltors, cultura i
històries.

Passeig del Vall, 13. Tremp
Tel.: 973 653 470
epicentre@pallarsjussa.cat
www.pallarsjussa.net
Argenteria i plec. Imatge de Jordi Pero.
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El reportatge
JOSEP ALSINET I CORTADA (METGE DE LA REAL FAMÍLIA)
METGE IL·LUSTRAT FILL DE VILANOVA DE MEIÀ.

Q

uan amb el Ferran Sánchez María Cordón, vídua de Juan Gar- de 200 ducats, on va restar ﬁns al
vam redactar el llibre sobre cía, cirujano mayor del Regimiento 1755. Va ser un metge molt famós
el municipi de Vilanova de Meià ja de Caballería del Príncipe, resident a tota la zona central d’Extremavam donar algunes notícies sobre a Villanueva de la Serena. Amb dura. Tenia el domicili i la consulta
el metge Josep Alsinet, seguint la l’última esposa no van tenir ﬁlls a la ciutat de Mèrida. Era especibibliograﬁa que se cita. Ara
alista en el tractament
però, hem consultat altres
de les febres terçanes i
fonts i documents, i podem
quartanes (paludisme),
aprofundir una mica més
que eren una malaltia
sobre aquest ﬁll il·lustre de
endèmica en aquesta cola nostra vila i descobrir-ne
marca. Aquestes febres
facetes ﬁns ara del tot dess’anomenen així perquè
conegudes.
es repeteixen cada tres o
Josep Alsinet va néixer
quatre dies, són febrades
a Vilanova de Meià en una
intermitents, habituals en
data encara per determinar
llocs pobres d’aigua pode la segona dècada del setable, amb tolls d’aigua
gle XVIII i va estudiar Mede pluja i amb patamolls
dicina a la Universitat de
on viuen de tota mena
Cervera. Creiem que hem
de mosquits. Fou la malocalitzat la seva família en
laltia del segle XVIII, el
un capbreu sobre el terme
qual és conegut com el
d’Argentera en què els disegle de les llums, però
versos terratinents fan les
també com el segle de les
declaracions entre el març
febres. Per lluitar contra
de 1733 i el gener de 1734.
el paludisme, Alsinet es
Concretament en la declava dedicar a estudiar des
ració que fa Pau Bertran el
dels primers anys aques24 de març de 1733, signen
tes febres intermitents
com a testimonis Isidre
així com els efectes de la
Alsinet major (el pare) de
quina, que procedia del
professió sastre, i el seu ﬁll,
Perú, per a la seva curaEmmanuel Alsinet, estudició. Un dels seus mèrits
ant de Filosoﬁa (un germà).
va consistir en treure
Estem parlant segurament Primera pàgina del llibre sobre les utilitats de la quina de Josep
el sabor amargant de la
del pare i del germà petit de Alsinet.
quina, inventant la quina
Josep Alsinet, com més endavant i aquesta en morir va deixar com dolça. Però també va aconseguir
podrem comprovar en el seu ger- a hereu a Francisco, ﬁll del segon augmentar l’eﬁcàcia de la quina
mà.
matrimoni. En aquests documents, afegint-hi magnèsia, tot i que en un
Segons Tomás Cabacas, Josep Cabacas parla d’un germà de Josep principi aquesta invenció es va atriAlsinet es va casar tres vegades. Alsinet, Manuel Alsinet, sacerdot a buir erròniament a un metge franDel primer matrimoni, que no en Castelló (segurament de Farfanya, cès. Totes aquestes investigacions
dóna cap informació, assenyala el mateix estudiant de Filosoﬁa les va publicar en el llibre: “Nuevas
que va tenir uns quants ﬁlls, però que fa de testimoni el 1733). Manu- utilidades de la quina, demostrasense concretar. Es va casar en se- el fa testament l’1 de juny de 1752 das por el doctor D. José Alsinet,
gones núpcies amb l’extremenya i deixa com a hereu d’unes vinyes médico de família de S.M. en el
Josefa María Comendador y Be- i altres béns, el seu germà metge i Real Sitio de Aranjuez”. Editat a
cerra, que va morir de part el dia si aquest morís, el seus ﬁlls barons Madrid, per Antonio Muñoz del Va4 d’agost de 1751 i fou enterrada a
L’il·lustre vilanoví comença a lle, el 1763.
l’església de Santa Maria de Méri- exercir la medicina cap al 1731. El
Aquesta obra va sortir augmenda. El mateix dia van batejar a la 1735 passa a exercir-la a Extrema- tada en una segona edició amb
mateixa església el seu ﬁll, Fran- dura, a diversos pobles de la co- el títol: “Nuevas utilidades de la
cisco Santiago Benito Alsinet. Jo- marca de la Tierra de Barros. L’any quina, demostradas, conﬁrmadas
sep Alsinet es va tornar a casar el 1750 fou nomenat metge titular y añadidas por el Dr. D. José Al30 de setembre de 1752 amb Juana de la ciutat de Mèrida amb un sou sinet, etc. Se maniﬁesta el modo
52
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como cada uno en su casa podrà celebrat i buscat des de llocs molt
quitar el amargor a la quina sin allunyats. Aquesta fama va fer que
perjuicio de su virtud febrífuga”. el 1755 fos cridat per Ricado Wal,
Editat a Madrid, per Miguel Escri- primer secretari d’estat del rei Ferbano, el 1774.
ran VI, per ser nomenat Médico de
El Dr. Alsinet tenia un magat- la Real Familia, per aturar i contezem-farmàcia a Mèrida on venia nir l’endèmia palúdica que hi havia
aquests productes no només pels a Madrid i a Aranjuez; més tard, en
pacients de la seva ciutat sinó tam- temps de Carles III, va ser nomenat
bé a les farmàcies dels pobles veïns. Médico de Càmara. Especialment
Per conﬁrmar aquesta aﬁrmació, celebrades són les seves actuaciCabacas cita un poder
notarial atorgat pel
Dr. Josep Alsinet el 23
de novembre de 1754
a favor del Dr. D. Domènech Alsinet (possiblement un ﬁll seu del
primer matrimoni) i la
Dña. Mariana del Castillo,” boticarios” de
Trujillo i residents en
la Higuera, de diversos
gèneres de fàrmacs del
magatzem que tenia el
Dr. Alsinet a Mèrida.
Un altre poder notarial
l’atorga el Dr. Alsinet
el 18 de març de 1755
a favor de D. Francisco
Cándido de la Hoya,
prevere, per cobrar
els deutes tant dels
fàrmacs del seu magatzem-farmàcia, com per
poder assistir a persones malaltes.
Seguidor d’una de les
tendències dominants
de la medicina europea de la seva època,
Alsinet fou partidari
de l’empirisme racional i defensor del valor
de l’experiència i l’ob- Nuevo método para curar ﬂatos. Traducció de Josep Alsinet.
servació, davant de la
simple erudició tradicional basada ons al Real Sitio de Aranjuez on
en els llibres. Conﬁrmen el seu po- les febres palúdiques eren endèmisicionament cientíﬁc les repetides ques, on, a més d’aplicar amb èxit
referències a autors com Thomas els seus tractaments amb quina, va
Sydenham, Gerhard van Swieten, fer realitzar nombroses obres de
Hermann Boerhaave i els escrip- sanejament urbà per treure els pators hipocràtics, tots models clàs- tamolls i les aigües entollades que
sics de l’empirisme clínic.
provocaven la malaltia. Diu textuLes investigacions i el mètode alment Alsinet parlant d’Aranjuez:
per tractar les febres intermitents “A principios de 1775 fui llamado
van tenir ben aviat molt bons resul- desde Mérida de orden del Rey, por
tats, la qual cosa feia que Alsinet el excelentísimo señor D. Ricardo
fos conegut a tot Extremadura Wal, primer secretario de estado,
amb el títol de Medico de las Ter- para que, con el carácter de mécianas, i el seu mètode va ser molt dico de la real familia, asistiese

a la que sirve a S.M. en este Sitio
de Aranjuez. Es ciertamente este
Real Sitio, por arte y por naturaleza el más hermoso de toda la
España; es deliciosísimo, pero en
los meses de julio, agosto y setiembre es poco saludable. La lentitud de las aguas del Tajo (y mejor
dijere gravedad) en su corriente,
sus exhalaciones, las cañerías
subterráneas, que son innumerables, para proveer
las fuentes y regar los
jardines, dan motivo
a que el sitio se experimente achacoso
en los referidos meses,
a que ayuda mucho el
ser dominado del aire
solano y estuosísimo
por su situación en
un valle hondo y angosto. Cuando llegué a
este sitio hallé multitud de recaídas de las
periódicas: los más
tenían color cetrino,
sin ganes de comer, el
vientre abultado, con
dureza en el bazo y vientre inferior, muchos
soñolientos y no pocos
con tiricia (...)”
Alsinet, com a prova
de la bona fe en què
exposava els seus mètodes curatius i les seves investigacions, demanava als metges que
tinguessin algun dubte
sobre les seves curacions, es desplacessin
ﬁns a casa seva, on els
donaria
allotjament
digne i podrien conﬁrmar amb les seves
pràctiques tot allò que exposava en
els seus llibres.
Josep Alsinet i les affections
vaporeuses
Les irritacions de les ﬁbres nervioses del baix ventre que produïen
danys al cervell (affections vaporeuses), va ser una malaltia molt
estesa durant el segle XVIII i afectava especialment a l’alta societat.
Foren tan grans aquestes afectacions que molts metges van centrar
els seus estudis en determinar les
causes que motivaven el seu origen
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Dedicatòria del llibre sobre la quina que Josep Alsinet fa al seu patrocinador, el Marquès
de Santa Cruz.

i els remeis per poder-la guarir. El
reputat metge francès Pierre Pomme va publicar els seus mètodes
per a poder-la curar en el llibre
“Traité des affections vaporeuses
des deux sexes”.
Josep Alsinet, que estava en con-

tacte directe amb la família reial
i amb la noblesa de la cort, es va
interessar també per aquest tema i
va publicar una traducció resumida
del llibre del Dr. Pomme,: “Nuevo
método para curar ﬂatos, hipocondria, vapores y ataques histéricos

de las mugeres de todos estados y
en todo estado, con el cual los enffermos podran por si cuidar de su
salud en falta de medico que les
dirija; estractado y traducido por
el Dr. D. José Alsinet, Médico de
Familia de su Magestat y jubilado
del Real Sitio de Aranjuez”. Editat
a Madrid per Miguel Escribano el
1776, i per Plácido Barco López el
1794. De tota manera aquesta traducció d’Alsinet és criticada per
Soledad Díaz Alarcón, de la Universitat de Còrdova, on en un article
acusa el nostre metge d’adulterar
el text original amb la seva traducció.
Alsinet, també va escriure “Avisos sobre el método de recetar”,
editat a Barcelona el 1790.
El doctor Josep Alsinet va ser
membre de la Real Academia de
Medicina Matritense.
Desconeixem de moment el lloc i
la data de la seva mort.
Ramon Bernaus i Santacreu
(Continuarà: Josep Alsinet,
arqueòleg i historiador.
Bibliograﬁa)

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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Els lectors escriuen
LA PANTIGANA, L’INSECTE PREHISTÒRIC DEL MONTSEC

L

a pantigana dona nom al carrer
Nou de Llavorsí, a una botiga de
robes i un vi garnatxa blanca i macabeu de la ﬁnca Gavet de la Conca,
denominació Costers del Segre elaborat pel celler Batlliu de Sort. Ara
bé, la pantigana de veritat sobreviu
al Montsec de Meià des de temps
immemorial. Mirant les imatges,
podreu apreciar que la femella és la
de la punxa, el mascle, l’altra. El seu
origen és tan prehistòric com els
fòssils i vegetals que es troben dels
boscos i de l’antic mar de Tetis que
desguassà pels rius Segre i les nogueres Pallaresa i Ribagorçana pels
congostos dels Terradets, Bon Remei i Pas Nou. L’última identiﬁcació

cientíﬁca datava de 1897 a càrrec de
l’entomòleg i botànic prioratí Longí

Navàs Ferrer, professor de l’escola
jesuïta el Salvador de Saragossa i es
pensava que estava extingida ﬁns
que el 2011 se’n va donar notícia que
encara existia al Montsant. Fa prop
de cinquanta anys que era coneguda, almenys per qui subscriu,
però sense saber que era un ésser
endèmic i d’una raresa tan excepcional. Es tracta d’una mena de cigala (cigarra) de nom steropleurus

EL SINDICAT

panteli, en realitat un llagost amb
ales atroﬁades i molt reduïdes que
sobresurten del seu tòrax que sembla una sella de cavall i serveixen
per emetre sons, l’una és l’arquet i
l’altra la corda vibrant i fa rac-rac
si les toques suaument amb una rameta.
Text i fotos: Ferran Sánchez
Agustí

BAR - RESTAURANT
CASAL MUNICIPAL

C/ La Font, 8 - 973 415 046 - Vilanova de Meià
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ANIVERSARI DE LA TRAVERSÉE DE PARIS A REM

L’

equip i la tripulació de remers
que havia participat en la travessia a rem, sota els ponts de París,
al riu Sena, es reuneixen al Molí de
Vilanova de Meià.
El grup pertany al Reial Club Marítim de Barcelona, el president del
qual era Josep Güell, i el capità de
rem que va organitzar la travessia
a rem a París és Joan Cardeñes. Es
dóna la coincidència que Cardeñes
és de Coll del Rat i està molt vinculat a la nostra terra.
La regata a rem, coneguda dins del
món de l’esport com a “La Traversée
des Hauts-de-Seine de Paris”, està
patrocinada per l’Ajuntament de París, el qual va facilitar les 300 “yolas”
de cinc remadors per al recorregut
de 34 kilòmetres sobre el riu Sena,
amunt i avall. Hi van participar unes
300 tripulacions, procedents de la
majoria dels països d’Europa.

34 kilòmetres de recorregut. L’equip
espanyol estava format per cinc remers Juniors, juntament amb altres
equips amb remadors de totes les
edats, formacions femenines incloses.

El recorregut començava a l’Île de
Monsieur (Sèvres) i anava ﬁns a l’Île
de Saint-Louis (passat Notre Dame)
i des d’on tornava al punt d’origen,
després de remar durant unes sis
hores sense parar per completar els

El guanyador va ser un equip femení holandès. El del Marítim va
aconseguir una classiﬁcació en concordança amb l’esperit esportiu.
La celebració de l’aniversari de
la “Grand Traversée” va consistir
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en una paella al Molí de Vilanova,
preparada pel mestre paeller i remer Carles Rosell. A la imatge apareixen els remers sèniors presidits
per Joan Urgell, Roberto Navarro,
Rafael Nadal, Roldán Martínez i
pel navegant oceànic Carlos Gabriel, expert en la navegació de vela.
Acompanyava el grup, el vilanoví
entranyable, Josep Porta.
És destacable que Carlos Gabriel
estigui preparant una volta al món
amb embarcació de vela de 7,10
metres d’eslora i que durant la trobada va informar de tots els detalls
d’una circumval·lació a vela sense
escales passant pel cap de Bona
Esperança, al sud d’Àfrica, i seguir
després els 40 graus per travessar
el Cap d’Hornos i retornar a Barcelona. La sortida està prevista per a
després de la primavera pròxima.
Cal afegir que la paella de Carles
Rosell i Joan Medina superava en
qualitat el conjunt de la “vrai paella”, que va oferir la “Maire” de París.
Text i fotos: Roldán Martínez

ENTREVISTA AL SENYOR XAVIER TERRÉ

E

n l’entrevista realitzada al senyor Xavier Terré, publicada
al Pas Nou del quart trimestre del
2019, l’alcalde diu que el pou previst per abastar d’aigua potable a
Gàrzola, i cito textualment: “ja podria estar 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”.
M’abstinc de comentar si 80 allegacions presentades a l’Ajuntament poden impedir que es construeixi un projecte ja aprovat (encara que els directament afectats
considerin que no és el projecte
adient per solucionar el problema)
i subvencionat.

Del que sí que m’agradaria parlar
és d’aquestes persones que malgrat
no viure tot l’any a Gàrzola, l’estimen com els que hi som sempre.
D’aquells que, per motius laborals
o d’estudis, només hi són quan poden. D’aquells que sense tenir els
seus orígens aquí, ens han conegut
i han decidit comprar una segona
residència. Tots ells sumen, omplen de vida els nostres carrers els
caps de setmana i els estius, i en
resum, fan poble.
Quan érem petits, sempre que
arribaven vacances esperàvem al
safareig que arribessin els nostres
companys que no vivien tot l’any
a Gàrzola, i així podíem anar a fer
cabanes, a ajudar a la gent gran a
fer jova (arreglar coses del poble),
a cantar Caramelles i a preparar la
Festa Major.
El mateix passa ara. Sense els
que no hi són sempre, els quals tenen els mateixos drets que els que

vivim permanentment aquí –i a més
a més paguen els mateixos impostos locals que nosaltres– Gàrzola
seria encara més petit i no podríem
fer ni les activitats d’oci de la Setmana Cultural, ni la Festa Major, ni
hi hauria aquest ambient tan maco
que es veu cada estiu al carrer.
M’arriscaria a dir que ningú del
poble considera que ens hagin perjudicat en res, i molt menys ﬁrmant
les mateixes al·legacions que vam
ﬁrmar “els que hi viuen durant tot
l’any”. Els veïns de Gàrzola no podem acceptar de cap manera un
comentari per part de l’Ajuntament
que els consideri veïns de segona,
i que els culpabilitzi de la situació
actual amb l’aigua.
No em vull imaginar com seria
Gàrzola sense els nostres veïns.

Text: Jordi Novau Vilanova
Un veí de tot l’any

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
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L’Almanac del Montsec de Meià
COSTUMARI DE PRIMAVERA 2020
ABRIL: Mes de 30 dies, quart del nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 07 h 36 m i es pon a les 20 h
16 m.
El dia 30 el sol surt a les 06 h 51 m i es pon a les 20
h 48 m.
El dia 19 el sol entra a la constel·lació de TAURE.
Fases de la lluna i el temps
(segons el Calendari dels Pagesos):
Quart creixent el dia 1 a les 12 h 21 m. Calamarsades
Lluna plena el dia 8 a les 04 h 35 m. Serè; nits fresques
Quart minvant el dia 14 a les 00 h 56 m. Pluges generals
Lluna nova el dia 23 a les 04 h 26 m. Algunes gelades
a muntanya
Quart creixent el dia 30 a les 22 h 38 m. Bon temps
DATES ASSENYALADES I COSTUMARI:
A l’abril era el temps de conllogar herbes. Els propietaris de prats i muntanyes riques en herbes aptes per
a la pastura acudien durant el mes d’abril a les ﬁres i
mercats importants que es feien en aquesta època on
hi trobaven els ramaders i pastors a ﬁ de fer tractes
per llogar les herbes per a la temporada d’estiueig del
bestiar de llana que solia abastar des de mitjans de
juny ﬁns a ﬁnals de setembre. Els propietaris havien
de tenir als prats on havien d’anar els ramats, barraques per als pastors i pletes de pedra per al bestiar,
la conservació i construcció de les quals anava al seu
compte. En fer la conlloga es ﬁxava el dia d’efectuar la
barreja dels diferents ramats en una gran ramada i es
determinaven els pastors que en tindrien cura. La ﬁxació del dia es feia entre els propietaris de les herbes i
els ramaders, mentre que l’elecció dels pastors era un
privilegi del què conlloga. Això es feia al Pirineu, però
també al ras i a les obagues del Montsec de Meià, on
encara es conserven restes de les pletes i la Cabana
dels Pastors a mig camí del Sant del Bosc.
Les herbes d’abril
fan bona ovella i bon anyil.

Per l’abril i pel maig
compra el ramat.

Dia 5: Diumenge de Rams. Avui l’Església celebra
l’entrada triomfal de Jesús a Jerusalem, on fou rebut
amb palmes i branques de llorer i d’olivera. Per això
són beneïts rams i branques d’aquests arbres. Els rams
són portats a beneir pels infants. Els nois petits porten palmons; els mitjans i més grans rams de llorer i
d’olivera i les nenes, palmes teixides i treballades. Les
palmes teixides i treballades no van estilar-se ﬁns als
voltants de 1860. Els primers que en van teixir foren
els cistellers del Pla del Llobregat que les anaven a
vendre a la ﬁra de Barcelona. Després el costum es
va estendre per tot arreu. A beneir el ram tothom hi
anava tan mudat com podia; havia estat costum d’estrenar alguna peça de roba, ja que segons la tradició
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Talla del Sant Crist que presidia el Calvari de Divendres Sant pels
carrers de Vilanova.

això perjudica en gran manera el diable, a proporció
amb la peça de roba que s’estrena.
Pel Diumenge de Rams,
qui no estrena no té mans.

Setmana Santa pel març
no la vulguis pas;
Setmana Santa a l’abril,
any molt gentil.

Dia 9: Dijous Sant. Fins fa poc havia estat un dels
dies festius més respectats a tot Catalunya juntament
amb el dijous de Corpus i el dijous de l’Ascensió. La seva
obligació datava de l’any 1482, quan es convertí en festiu
per un manament del Consell de Cent de Barcelona en
què es privava de lliurar-se a cap feina manual. Ningú
no treballava i hauria estat molt mal vist qui ho hagués
fet. Avui també era el dia que a algunes esglésies es celebraven els misteris de la Passió de Crist que després
ha donat lloc a les representacions teatrals de la Passió
com és el cas de la de Cervera o Esparreguera.
Dia 10: Divendres Sant. Era el dia del Viacrucis de
bon matí a la parròquia de Vilanova, fent les paredes
de les dotze estacions pels carrers del poble i acabant
a les Tres Creus, més amunt del coll de Castell, a mà
dreta del camí que pujava a Meià.
Dia 11: Dissabte de Glòria. Vetlla Pasqual.

Taula del Gòlgota. Pintura al tremp del Mestre de Viella que es conserva a l’església de Sant Salvador.

Dia 12: Pasqua de Resurrecció.

El refranyer és ric en dites d’aquesta diada:
Set setmanes de Quaresma
i de bacallà salat,
vinguin ous i botifarres
i de truites un bon plat.
Dia 12: Dilluns de Pasqua Florida.
La Mare de Déu de l’Alegria.

DEMOGRAFIA MUNICIPI
DE VILANOVA DE MEIÀ

Dia 23: Sant Jordi, patró de Catalunya. A l’època medieval aquest sant va gaudir de molta veneració i
popularitat al nostre país, precisament a l’època de la
màxima expansió militar, política i comercial del principat de Catalunya. En tractar-se d’un cavaller, encara
li donava més categoria entre la gent d’armes, l’estament més alt de la societat. Amb l’ajut de Sant Jordi el
rei Pere I, l’any 1094, va guanyar la batalla d’Alcoraç al
rei moro de Saragossa. Per aquest fet el nostre rei el
va nomenar patró de la cavalleria i noblesa catalana.
Per festivar el sant, a Barcelona la noblesa celebrava
en el Born torneigs, justes i d’altres jocs d’armes, que
revestien gran solemnitat. A València la festa de Sant
Jordi se celebra des de l’any 1343. A Mallorca es va començar a celebrar el 1407. A Catalunya aquesta festa
no es va generalitzar ﬁns l’any 1427.
A Vilanova hi havia una capella dedicada a Sant Jordi que avui se n’ha perdut el rastre completament i
només es conserva el nom de la partida de Sant Jordi
on estava ubicada. El riuet que passa tocant al bancal
de Sant Jordi, encara és conegut avui com el riuet de
Sant Jordi. El 1641 en la visita pastoral que el prior Josep de Jalpí va fer a la parròquia de Vilanova descrivia
aquesta capella en aquests termes. “Altra capella sots
invocació de Sant Jordi en el terme de Vilanova en
la partida de les Passades a la qual munten professo
quiscun any lo dia de Sant Jordi a 23 de abril. Està
tancada ab ses portes. No s’hi diu missa.”
Dia 27: Mare de Déu de Montserrat,
patrona de Catalunya.
Ramon Bernaus i Santacreu

DESEMBRE
DEFUNCIÓ a Tòrrec:
Dia 23: Daniel Sancho Berlanga
(53 anys), natural de Badalona.

GENER I FEBRER
Mesos sense registres.

Nota: Les dades de la demograﬁa són les que esdevenen registrades
al Registre Civil de Vilanova de Meià.

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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Cròniques des de la colònia

A

quells que des de Catalunya crèiem que l’estat espanyol d’ençà de la mort de Franco i els quaranta
anys de democràcia, amb l’entrada inclosa a la Unió
Europea, s’havia modernitzat i s’havia posat al dia dels
estàndards democràtics de les llibertats i els drets més
bàsics que s’apliquen als països europeus i occidentals:
estàvem molt equivocats. Tan equivocats estàvem, començant per mi mateix, que durant més de vint anys
com a professor d’Història i d’Art dels alumnes més
grans de l’institut que se n’havien d’anar a la universitat,
ens apropàvem cada any uns dies a Madrid, per conèixer els seus esplèndids museus (pagats amb els diners
de tots), els seus magníﬁcs equipaments culturals (també pagats entre tots) i el seu democràtic parlament (el
Congrés dels Diputats) on ens deien que estàvem tots
representats en igualtat de condicions gràcies a la seva
Constitució i es vantaven ufanosos que havien aturat
el cop d’estat del 23F, gràcies a la intervenció del seu
rei. Estàvem molt equivocats, ja que tal com diu Marc
Pons (El Nacional, juliol 2017): “l’ideari doctrinari que
proclamava Espanya com el resultat de la feliç reunió
de tots els regnes cristians peninsulars no és més un
vernís que oculta una tràgica realitat, que es manifesta
obstinadament a través dels segles. Des dels inicis. Espanya és exclusivament de fàbrica castellana. Espanya
és l’expansió centrífuga –militar, política i cultural– de
la Castella mesetària i medieval. De les seves oligarquies polítiques i econòmiques”.
Va ser precisament la victòria militar borbònica i
castellana en la Guerra de Successió (1705-1714) que
va signiﬁcar l’abolició d’una Espanya federal (regne de
Castella i la Corona d’Aragó, amb Aragó, Catalunya,
València i Mallorca) en què tots ens havíem de sentir
còmodes i en què cada regne i territori diferenciat entrava a la federació en peu d’igualtat. Aquesta victòria
castellana va suposar la supressió de qualsevol institució diferenciada en aquests regnes i la castellanització
total d’Espanya. I d’això els catalans, per desgràcia, en
sabem molt i ho hem patit els últims tres segles i ho
estem patint ara en pròpia pell. Els que ja tenim una
certa edat recordem aquell mandat que servia durant la
dictadura tant per a l’escola, l’administració pública, la
justícia, la mili, els mitjans de comunicació, i en general
per gairebé tot: “Si eres espanyol: habla en espanyol
(=castellà)”.
On ha quedat més palesa aquesta Espanya castellana que considera Catalunya una colònia conquerida i
assimilada “por justo derecho de conquista”, ha estat
en el procés cap a la independència que estem vivint (i
que acabarem) i les seqüeles que comporta de persones
i líders polítics i socials empresonats, perseguit judicialment i econòmicament o que s’han hagut d’exiliar. El
govern i, en general, l’estat espanyol d’arrel castellana
s’ha vist incapacitat per tractar el problema català, que
és exclusivament polític, des de la política i el diàleg
i, rentant-se’n les mans com Pilats, l’ha posat en mans
de la seva justícia. Recórrer a la justícia, en principi no
és dolent, ja que si el mateix problema s’hagués donat
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els anys de la dictadura o durant la 2a República haurien enviat l’exèrcit, com ja van fer amb el president
Companys, i haurien provocat una massacre abans de
portar-los als tribunals i, quan en van tenir l’oportunitat,
tallar el problema de soca-rel (afusellar-lo).
Com diu Modest Guinjoan (El Nacional, 17 desembre 2019): “El recurs als tribunals no és en si mateix
dolent, sempre que d’aquests te’n puguis ﬁar. El cas és
que l’Estat ha posat el problema català en mans de dos
tipus de tribunals molt diferenciats. El primer és el de
les màximes instàncies judicials de l’estat espanyol, és
a dir, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Suprem,
l’Audiència Nacional, el Tribunal Superior de Justícia
(en el nostre cas, de Catalunya) i les parts acusatòries
públiques com són la Fiscalia de l’Estat i els advocats
de l’Estat. Recórrer a tan altes instàncies hauria de ser
una garantia en un estat de dret que descansi en la separació dels poders legislatiu, executiu i judicial. Llàstima, però, que, per començar, sobre el judicial hi planen molts dubtes al voltant de la seva independència,
entre moltes altres coses perquè en els nomenaments
dels seus membres els partits polítics hi tenen diferents
graus d’intervenció (vegeu l’últim article). En la meva
humil opinió, el principal problema és que, per motius
històrics i per motiu d’un corporativisme molt arrelat,
l’alta judicatura de l’Estat està fortament polititzada,
no tant entre dretes i esquerres o entre progressistes
i conservadors, sinó en la seva concepció de l’Estat.
Tota aquesta colla de jutges, ﬁscals i advocats de l’Estat
que tenen la responsabilitat màxima d’impartir justícia
i d’actuar com a última instància del país, comparteixen
un valor polític d’ordre superior: s’ha de preservar la
unitat d’Espanya, que està per sobre del bé i del mal.
Amb un credo com aquest és fàcil anticipar els resultats
de la seva intervenció quan es tracta de jutjar aquells
que gosen posar en entredit precisament la famosa unitat, encara que els delictes que jutgen siguin manifestar-se pacíﬁcament, debatre al Parlament o fer possible
el “delicte” de votar (...). La suma de la deixadesa de
funcions del poder polític i el traspàs del problema català en mans de la justícia, més el biaix ideològic de la
cúpula judicial espanyola, ens situa on som actualment,
que és una democràcia amb trets xinesos i turcs, és a
dir, de baixa qualitat en els estàndards europeus.
Els resultats d’aquesta estructura judicial suprema
són fàcilment previsibles. Tota la maquinària es posa

en marxa, disciplinada, a l’uníson, al servei del càstig preventiu i del càstig deﬁnitiu dels díscols. No es
pretén impartir justícia, sinó escarment i avís per a
navegants. (...) Trist tot plegat, perquè el que des de
Catalunya es plantejava com un exercici democràtic,
ha originat un tsunami de condemnes vergonyants, les
ja dictades i les que vindran.” Ja ho hem pogut com-

provar amb el judici als líders polítics i socials i la
sentència del 9N i per desgràcia ho veurem aviat una
altra vegada amb el judici polític que fan al major dels
Mossos d’Esquadra.
Ramon Bernaus i Santacreu

CLIMATOLOGIA SETEMBRE, OCTUBRE I NOVEMBRE - VILANOVA DE MEIÀ
DESEMBRE
Temperatura mitjana:
Mitjana de les T màximes:
Mitjana de les T mínimes:
T màxima absoluta:
T mínima absoluta:
Precipitació total:
Precipitació màxima en 24 h:
Velocitat mitjana del vent:
Direcció dominant del vent:
Ratxa máxima absoluta:
Humitat relativa mitjana:
Pressió atmosfèrica mitjana:

6,8º C
10,9º C
3,2º C
16,9º C Dia: 13
-1,5º C Dia: 28
75,4 mm
42,6 mm Dia: 20
1,3 m/s
NE
12,4 m/s Dia: 1
84%
948,4 hPa

Dies de pluja: 10
Dia: 1, 4, 5, 11, 12, 13, 19, 20, 21 i 22

GENER
Temperatura mitjana:
Mitjana de les T màximes:
Mitjana de les T mínimes:
T màxima absoluta:
T mínima absoluta:
Precipitació total:
Precipitació màxima en 24 h:
Velocitat mitjana del vent:
Direcció dominant del vent:
Ratxa máxima absoluta:
Humitat relativa mitjana:
Pressió atmosfèrica mitjana:

FEBRER
Temperatura mitjana:
Mitjana de les T màximes:
Mitjana de les T mínimes:
T màxima absoluta:
T mínima absoluta:
Precipitació total:
Precipitació màxima en 24 h:
Velocitat mitjana del vent:
Direcció dominant del vent:
Ratxa máxima absoluta:
Humitat relativa mitjana:
Pressió atmosfèrica mitjana:

8,4º C
15,1º C
3,2º C
19,9º C Dia: 04
-1,5º C Dia: 05
0,4 mm
0,4 mm Dia: 22
1,5 m /s
NE
10,8 m/s Dia: 26
78%
954,6 hPa

Dies de pluja: 1
Dia: 29

4,4º C
9,2º C
0,5º C
15,2º C Dia: 31
-5,8º C Dia: 14
77,8 mm
40,1 mm Dia: 22
1,4 m /s
NE
17,9 m/s Dia: 21
82%
954,9 hPa

Dies de pluja: 5
Dia: 10, 19, 21, 22 i 23

SINTO SALA
C/ Església, 32

El riu Boix al seu pas per la Font de l’Hedra, després de les pluges
del 23 de gener de 2020.

. Construccions
. Rehabilitacions
. Reformes en general

25735 Vilanova de Meià
Tel. 636 889 942
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Medicina natural, salut i vida

E

n primer lloc em presentaré, sóc Montse Vall i
avui estreno secció. Una de les meves passions
és la meva professió. Sóc Naturòpata, terapeuta de
Flors de Bach, Kinesiòloga i tècnica en massatges.
L’objectiu de la secció és donar a conèixer els beneﬁcis i propietats d’aquesta Medicina. Durant molts
anys la Medicina convencional i la Medicina Alternativa o Natural han estat enfrontades i no es tracta de
trobar-ne una millor que l’altra, sinó tot el contrari,
és saber utilitzar el més convenient de cada una. Per
tant, crec que han d’anar agafades de la mà, el propòsit de qualsevol medicina sempre ha de ser millorar
la salut del pacient. Quan parlem de patologies cròniques que acompanyen a la persona amb el temps i
de les patologies agudes que apareixen de sobte i no
tenen llarga durada, és quan la Medicina Natural pot
aplicar tot el seu poder curatiu de la natura. En el
camp de la Medicina Alternativa hi ha un gran ventall
de teràpies que poden ser combinables amb tractaments convencionals, simplement es tracta de trobar
el més adequat per cada cas i persona.
Els principis de la Naturopatia:
Seguir els consells del Naturòpata Professional.
Té un gran poder curatiu, “les experiències són
la garantia”.
Tractar a la persona en tots els camps: físic, mental,
emocional i energètic.
Prevenció de la malaltia i potenciar la Salut.
Donar atenció a la Salut i disminuir la importància
de la malaltia, ser conscient que ens passa i que
podem fer per millorar el nostre estat.
PARLEM DE LA PRIMAVERA
Símbol de renovació de la natura, temps en què la
persona està en el seu millor grau de creativitat, bellesa i energia. És l’oportunitat de fer ﬂorir l’alegria, de
crear nous propòsits de vida.
Infusions de plantes Medicinals per viure una primavera feliç:
Astènia primaveral (eleteurococ, romer, sajolida).
2 tasses al dia.
Rinitis i al·lèrgies (pi, llanten, equinàcia, fonoll,
Sempreviva). 3 tasses al dia.
Depurar ronyons/evitar càlculs renals (arenaria,
ortosifó, Boixerola). 3 tasses al dia.
Mal de cap provocat per l’augment progressiu de
temperatures (menta, ginkgo, passiﬂora, ﬂor de
taronger). 2 o 3 tasses al dia.

Una infusió més enllà de la seva funció terapèutica és
un plaer per gaudir d’uns minuts de calma i connexió
en un mateix.
Text: Montse Vall
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AQUÍ NATURA 1995-2020 ESTEM D’ANIVERSARI,
AQUEST 2 D’ABRIL COMPLIM 25 ANYS.
El nostre projecte va néixer l’any 1995 a Artesa de
Segre, al local de cal Santacreu, una herbodietètica
petita, plena d’encant on vam estar durant 8 anys.
Els primers temps no van ser gens fàcils, tot i això hi
posàvem energia i adquiríem el compromís d›aconseguir tirar endavant i avançar dia a dia. A poc a poc els
anys passaven, i el 2003 vam fer el salt a cal Betriu,
continuant amb entusiasme 17 anys el nostre projecte i impregnant la nostra essència en cada racó.

Durant aquest temps ens hem format contínuament
per ser, avui, unes reconegudes professionals i tenir
el nostre propi centre terapèutic, on apliquem la medicina natural. Gràcies al costat dels nostres ﬁdels
clients hem crescut i som on som gràcies a tots vosaltres. Aquestes 25 anècdotes divertides, 25 vivències
úniques, 25 emocions compartides, són els 25 anys
més especials de cada un dels nostres clients.
Si una cosa ens deﬁneix, és la capacitat de treball
i superació per fer realitat els nous reptes, i ara és el
moment iniciar nous horitzons. El pròxim 3 de maig

canviem de lloc, ens trobareu al carrer de Balmes, 18.
Obrim les portes de la nova Aquí NATURA, amb un
gran assortit de productes naturals i d’alimentació,
novetats en teràpies naturals, un espai zen per realitzar tallers de creixement personal, plantes medicinals, alimentació, classes de ioga, sessions de coach,
etc...

Anuncieu-vos-hi!

Us esperem el diumenge 3 de maig per festejar
la inauguració i celebrar que junts hem arribat
als 25 anys. No hi falteu! Sense vosaltres res hauria
estat possible. Moltíssimes gràcies per acompanyarnos en el camí.
Teresa Vall Paris i Montse Vall Paris.

Interessats envieu les vostres dades a lopasnou@gmail.com
i contactarem el més aviat possible amb vosaltres

Instal·lacions Elèctriques
tInstal·lacions

Joan Caubet Sanjosé

tReparacions

Instal·lador autoritzat pel
Departament d’Indústria

696240921

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

t&MFDUSJDJUBUEPNÒTUJDB

electrica.caubet@gmail.com
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Entreteniments

Per Gaspar Burón
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QUI SÓN?

Imatge 1. Qui són aquests
senyors que estaven a la sortida de l’església de Vilanova
de Meià? Foto cedida per Josep Boixadós.

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.

Imatge 2. Coneixeu aquests vailets de Lluçars disfressats el dia
de carnestoltes? Foto cedida per Rosa Salud.

Solució del número anterior

Imatge 1.
Els components de l’equip de bàsquet de Vilanova
eren:
- darrere, d’esquerra a dreta: Valentín Cabrera, Ramon Bernaus, Manolo Blanco i Josep Cardona.
- davant, d’esquerra a dreta: Joaquín García, Julio
García i Josep Miquel. Imatge cap al 1964-65.

Imatge 2. Les alumnes que varen anar d’excursió de
ﬁnal de curs al Castell del Remei (any 1959) eren:
- ﬁla darrere, d’esquerra a dreta: Victòria París, Lluïsa
Batalla, Assumpció Novau, Virgínia Batalla (professora), Joana Castejón, Magda Rosell i Pepita Masanés.
- ﬁla davant, d’esquerra a dreta: Conxita Sarradell,
Montse Masanés, Montse Porta i Pepita García.
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Imatges per recordar

Mossèn Josep Elfa amb el Governador Civil de Lleida el dia de la inauguració de la llum de Lluçars.

Alumnes de l’escola de Lluçars. D’esquerra a dreta: Rosa Salud, Encarnació Santolari, Anna Puig, Jordi Vilana, Carme Brescó,
Rosa Fortó, Mercè Solé i Montse Solé. Davant, amb una cinta al cap, Anna Gual (+). Els dos nens del darrere, d’esquerra a dreta:
Xavier Vilella (+) i Joan Ribó. Imatge cedida per David Fusté.
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