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60è aniversari de les Escoles de Vilanova

Editorial

E

stimats amics i lectors, ens trobem de nou amb tots vosaltres
per a presentar-vos el núm. 21 de
la nostra revista, corresponent al
quart trimestre del 2020. Un any que
havia de ser d’alegria per celebrar el
nostre cinquè aniversari i que s’ha
convertit en un veritable malson
per a tothom i el qual trigarem molt
de temps a oblidar. Quines ganes
que s’acabés d’una vegada! Des del
Consell de Redacció us desitgem
a tots un bon i venturós 2021 i que
durant aquests dotze mesos vinents,
s’acabi d’una i per totes, l’angoixa i
el patiment que estem vivint. Com
podreu comprovar, encara estem en
temps de pandèmia i restriccions i
les activitats habituals de què us informàvem han desaparegut, essent
la més destacada la Fira de la Perdiu, però també les altres pròpies de
les diverses associacions en temps
d’hivern. Per sort, alguna cosa s’ha
pogut salvar com l’espectacle Recantem contes per als més petits i
d’altres activitats de l’AMPA. Conti-

nuem amb la segona part dels contes del confinament i l’article sobre
les monedes de Vilanova, els consells dels Mossos d’Esquadra de la
Noguera i la resta de seccions habituals. Sort en tenim dels nostres collaboradors i redactors per a poder
confeccionar una revista en condicions. Si voleu mantenir-vos en forma tot i la Covid, seguiu els consells
que l’Ivan us dona al Fem ruta. Si
voleu conèixer el nostre territori de
forma més assossegada, podeu fer
una visita a Romadriu o a la central
de Camarasa. Ara que fa el dia més
curt és el moment de posar-nos a la
cuina amb el Sergi de Meià i les seves extraordinàries receptes i també amb les postres de la Joana. Bon
profit! El reportatge el dediquem a
la nostra història local, de quan i
com es va formar l’actual municipi.
Continuem amb el 60è aniversari
de les Escoles, en aquest cas amb
una interessant col·laboració del
Francesc Cardona Fonoll. Voldríem
més col·laboracions com aquesta,

tant en textos com en fotografies
originals, ja que molts dels nostres
lectors vàreu anar quan éreu nens
i nenes a les Escoles de Vilanova.
Aquesta vegada L’Ajuntament informa, és del màxim interès, pel
que fa als comptes municipals. El
passat i el present, el dediquem
al sometent, i és de gran actualitat
científica l’article sobre la qualitat
de l’aire del Josep Roqué i Buscató.
L’entrevista la dediquem a la Mª Jesús Novau de Santa Maria de Meià,
propietària de l’Hostal Montsec. No
us oblideu pas de mirar i resoldre
els entreteniments que ens proposa
el Gaspar. Per la nostra part, no ens
volem allargar més, ja que la resta
dels continguts els anireu trobant
a mesura que l’aneu fullejant. En
aquest temps de Covid i d’incertesa,
ara més que mai, des del Consell de
Redacció, us desitgem un bon hivern, salut i que tingueu una bona
lectura.
El Consell de Redacció
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T ELÈFO NS D ’ INTE 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
Casal Municipal
Horaris Farmaciola:
Dilluns a divendres: de 12h a 14h
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973 415 005
973 415 008
973 415 084
973 415 227
973 415 005
973 415 199
973 415 046

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
TORNEM A GAUDIR DE LA CULTURA

A

quest 2020, ha estat un any dur, la covid ens ha
deixat sense festes majors, sense conferències ni
xerrades, teatres i un llarg etcètera.
Però, a poc a poc, hem d’intentar que la cultura torni al nostre municipi amb totes les mesures necessàries per a la complexitat del moment que estem vivint.
El passat 25 de setembre es va organitzar un espectacle infantil per als nens de l’escola a càrrec de la
companyia de Teatre de carrer “La Cremallera”, que
amb la seva actuació Recantem contes, els va fer passar una bona estona cantant i ballant cançons. L’actuació es va dur a terme amb el patrocini de la Diputació
de Lleida i l’Institut d’Estudis Ilerdencs.
Per altra banda, un mes més tard, el dia 29 d’octubre

i dins el marc de Territori en Escena, promocionat per
l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida
i per tal de donar suport en l’àmbit de la cultura en els
difícils temps que corren, es va organitzar un espectacle de rock infantil amb la Companyia Els Salats, amb
el títol La Gran Festa, els quals van fer que els més
petits moguessin l’esquelet de manera magistral.
Des de la Regidoria de Cultura desitgem continuar
i tirar endavant aquests valors, costums, tradicions i
coneixements que ens aporta la cultura.
Núria Jaime Marcó
Regidoria de Cultura
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RECORDS DE CAL SANTOLARI DE BOADA
Records d’infantesa
Continuem amb els articles sobre els records de cal Santolari de
Boada.

E

ls diumenges i gairebé cada
festa, anàvem amb la mare a
fer festa a cal Santolari. Anàvem
a veure la padrina i el tiet. Alguna
vegada anàvem amb ell a buscar
aigua a Gàrzola. Recordo que la padrina Mercè tenia criada, primer la
Fina de ca l’Isidro de Lluçars i després, la Maria de cal Botiguer.
Aleshores, ja arreplegaven l’aigua de la pluja en una cisterna,
on tenien una bomba manual per
omplir el dipòsit de casa. Però pel
consum que tenien, no els arribava. Per posar fi a aquest problema
el tiet (Josep Terré Marsà) es va
comprar una camioneta DKV 800,
Veloz. D’aquesta manera portava el
pa a Lluçars i a Gàrzola i tornava
carregat de trosses per cremar al
forn. Quan li feia falta, anava a Gàrzola a buscar aigua al riu Boix pels

Josep Terré Marsà (el Santolari). 2 de maig
de 1956. Dia del Roser de Lluçars. Tenia 21
anys.

animals i si algun dia coincidia que
en portar el pa en aquest poble, nosaltres sortíem d’estudi, tornàvem
cap a casa amb la Veloz.

El tiet, de solter, tenia mosso, ja
que a casa tenien porcs, pollastres,
feia de pastisser i menava la terra
de cultiu. Els porcs els hi comprava el Freixes d’Agramunt que a Vilanova el representava lo Mateuet
(el Joan del Mateu). Els pollastres
els hi comprava el Cardona o el
Mitxeu.
Al forn venien la gent dels pobles
a fer panadons i coques per les festes majors o les festes assenyalades.
Alguns clients li feien trosses per
cremar al forn, ja que anava amb
llenya. La cendra s’aprofitava per
tirar-la a l’hort o posar-ne als alls i
en porgar-la, quedava la carbonilla,
que també s’aprofitava pels brasers
i fogons. Per fer el pa, aleshores no
hi havia electricitat i tenien un motor per fer funcionar la mescladora
de la pasta. Era un motor Solé dièsel
que quan el feien funcionar també
carregava unes bateries amb una
dinamo. D’aquesta manera tenien
llum a casa. Recordo que ell va ser
el primer que va tenir una màquina
d’afaitar de 12 V.

Mercè Terré Vila (nena gran que duu una cinta al cap) i Montserrat
Farràs (filla de l’Eusebio de Cal Bolló i que vivia a Tàrrega). Imatge
presa a la cantonada de Cal Santolari, el dia que s’anava a la Mare
de Déu de Bonrepòs (Comiols). Al costat, la furgoneta DKW, mo- Mercè Terré Vila de Cal Santolari. Fotografia feta a casa seva el dia de
del 800, la Veloz, amb caixa. El Josep Terré Marsà la feia servir per la comunió dels seus cosins Pere i Josep de Cal Bolló d’Argentera. 10
de juny de 1962.
portar el pa als pobles i per anar a buscar aigua al riu de Gàrzola.
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Mercè Terré, a la cuina de Cal Santolari, el dia del seu aniversari. 14
d’abril de 1967. Aquest any, la família va marxar a viure a Lleida.

El tiet va arribar a ser regidor de
l’Ajuntament de Vilanova, en l’època que hi havia de metge el Dr.
Portella. Aquest el va convèncer i
li va dir que així s’arreglaria la carretera, que era engravada i sempre estava en molt mal estat. Feia
de caminer el Bep del Martineu.
Com anècdota curiosa del Bep, us

Mercè Terré, davant la porta de casa (Cal Santolari). Any 1967.

podem explicar que anava coix i
quan va poder es va comprar una
bicicleta, però aquesta li feia alguna mala passada de tant en tant i
quan el Bep queia de la seva bici,
la castigava 8 o 10 dies penjada del
pont de les Aspassades, a veure si
així després, la situació millorava.
Seguint amb la història de Cal

Parada a Cal Santolari. Dia de la Fira de la Perdiu de Vilanova de Meià, l’any
1976.

Santolari direm que era un lloc
de parada i un dia a la setmana hi
parava el recader de Barcelona, el
taxi de l’Enric del Farré de Vilanova i cada dia el “Lechero”. Els
dos carregaven la gent que anava
cap a Artesa i els tornaven a pujar.
També hi parava el carter del municipi que hi deixava les cartes de
Boada i Lluçars i el vell Sociat de
Lluçars baixava a buscar-les amb
un roquet. Si arribava algun certificat havia de baixar fins a Artesa
a buscar-lo amb el ruc.
Esperem que amb aquests petits
articles que en les últimes revistes
us hem relatat, us hagin ajudat a
conèixer una mica més de la masia
que molts de vosaltres veieu quan
passeu per la carretera direcció
Vilanova-Artesa i que aquestes petites històries de la família de Cal
Santolari us hagin agradat.
Text: Pere Farràs Terré
Imatges: Mercè Terré Vila
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NOTÍCIES DE LLUÇARS
El Cinto Puigpinós i les monedes de Vilanova de Meià (2a part)

C

ontinuem amb l’article
dedicat a les monedes
de Vilanova de Meià i amb la
col·laboració del Cinto Puigpinós Riart que ha trobat noves informacions amb dates i
detalls de totes elles.
“Per acord de l’Ajuntament pres en la sessió del
dia 15 de març del 1937, fou
creada la primera emissió
de paper moneda local amb
els valors d’1 pesseta, 50
cèntims i 25 cèntims, per un
import total de 1.750 pessetes. Aquests bitllets estan
presidits al centre del fons
del revers per l’escut de Catalunya i emmarcats per una
simple ratlla sense cap altre Cinto Puigpinós Riart.
emblema ni dibuix i estan
signats a mà. A notar que la data de veié obligat a crear una nova emisvenciment hi fou afegida després sió de paper moneda quan la valide llur impressió per mitjà d’una desa d’aquests bitllets, prevista per
impremta manual. L’ajuntament es solament sis mesos, acabà i quan

1 pesseta.

encara no s’havia solucionat
el problema de la manca de
moneda divisionària. Així,
per acord del dia 12 de setembre del 1937 fou creada
una segona emissió de bitllets també amb els valors
d’1 pesseta, 50 cèntims i 25
cèntims, per un import total
de 7.000 pessetes. Impresos
per la impremta Unió Obrera
de Balaguer, sobre paper de
la casa Vilaseca. Els valors
d’1 pesseta i 50 cèntims tenen una unitat de presentació, estan tirats a dues tintes
amb un colorit molt atractiu
i no hi figura cap emblema ni
dibuix. En canvi, el valor de
25 cèntims està tirat a una
sola tinta i emmarcat a dreta i esquerra de l’anvers per
unes orles i difereix completament
quant a mides i presentació dels altres dos valors de l’emissió. En els
tres valors, les signatures estan estampillades.
En posar-se en circulació aquesta
nova emissió foren recollits i retirats de la circulació tots els bitllets
primerament emesos.
Finalment, en data que no es pot
precisar exactament, fou creada
una tercera emissió amb el sol valor de 10 cèntims, per un import
de 500 pessetes. Impresos per una
sola cara sobre cartó, tampoc hi figura cap emblema ni dibuix, a part
d’un simple enquadrament fet de
punts.
Així doncs, l’import total general
del paper moneda emès a Vilanova
de Meià és de 9.250 pessetes, de les
quals circularen simultàniament
7.500 pessetes “.
Emissió del 15 de març del 1937
Núm: 3287 al 3289

50 cèntims.
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Venciment: 15 de setembre del
1937. Organisme emissor: Ajuntament. Material: Paper blanc. Forma
i mides: Rectangular 57x110 mm.
Sèrie: Sense. Denominació: Bo.
Numeració: Impresa en blau fosc

Funda de màscara antiga on el Cinto va trobar uns bitllets de la Guerra Civil.

25 cèntims.

Núm. 3.287. Valor 1 pesseta. Tiratge 1.000. Colors: Imprès en blau
fosc sobre fons blau-gris pàl·lid. Índex: RR.
a) Accent greu a “Meià” de l’anvers.
b) Sense data de venciment.
c) Sense segell tampó.
Núm. 3.288. Valor 50 cèntims. Tiratge 1.000. Colors: Imprès en blau
fosc sobre fons salm´-rosat. Índex:
RR.
a) Accent greu a “Meià” de l’anvers.
b) Sense data de venciment.

10 cèntims.

Núm. 3.289. Valor 25 cèntims. Tiratge 1.000. Colors: Imprès en blau
fosc sobre fons groc. Índex: RR.
a) Accent greu a “Meià” de l’anvers.
b) Sense data de venciment.
Emissió del 12 de setembre del
1937
Núms: 3.290 i 3.291

Les primeres 1.000 pessetes del sou de la muller del Cinto (Esther), que vàrem nomenar a
la revista anterior.

al revers. Particularitats: Data de
Venciment amb impremta manual
en tampó violeta, al revers. Tres
signatures manuscrites amb tinta

negra a l’anvers. Segell tampó violeta ovalat “Ajuntament Republicà
de Vilanova de Meià” al revers. Accent agut a “Meià” de l’anvers.

Venciment: 12 de setembre del
1938. Organisme emissor: Ajuntament . Material: Paper de barba
blanc. Forma: rectangular. Sèrie:
Sense. Denominació: Bo. Numeració: amb numerador negre al revers. Particularitats: Tres signatures estampillades en violeta a l’anvers. Segell tampó violeta ovalat “
Ajuntament Republicà de Vilanova
de Meià “ al revers.
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Núm. 3.290. Valor 1 pesseta. Tiratge: 3000. Mides: 55x97 mm. Colors: Marró sobre fons groc a l’anvers. Marró i groc al revers. Índex:
R.
Núm. 3.291. Valor 50 cèntims. Tiratge: 4000. Mides: 55x97 mm. Colors: Vermell sobre fons gris-verdós
clar a l’anvers. Vermell i gris-verdós
clar al revers. Índex: R.
Núm. 3.292. Valor 25 cèntims. Tiratge: 8000. Mides: 55x81 mm. Co-

lors: Imprès en blau fort. Marró i
groc al revers. Índex: E.
Núm 3.293. 10 cèntims
Sense data d’Emissió ni de Venciment. Organisme emissor: Ajuntament. Material: cartó color gris
clar. Forma i mides: rectangular
34x56 mm. Color: Imprès en vermell. Sèrie: Sense. Numeració:
Amb numerador negre al dors.
Particularitats: Imprès per una
sola cara. Sense cap signatura.
Segell tampó violeta ovalat “Ajun-

SINTO SALA
C/ Església, 32
25735 Vilanova de Meià
Tel. 636 889 942
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tament Republicà de Vilanova de
Meià” al dors.
Núm 3.293. Valor:10 cèntims . Tiratge: 5.000. IndexRR.
a) Lletra j d’ajuntament sense la
corba inferior.
Informació: Cinto Puigpinós
Riart
Procedència: El paper moneda
català.1936-1939
Autor: Antoni Turró
Redactor: Alfons March Cases

. Construccions
. Rehabilitacions
. Reformes en general

Associacions
AMPA ESCOLA MARE DE DÉU DEL PUIG DE MEIÀ
Comença un nou curs

A

quest curs, ha començat diferent dels altres pels alumnes
de la nostra escola. La Covid-19 els
ha canviat la forma d’accedir i comportar-se a l’escola.
S’han hagut d’adaptar a noves
normes i mesures: portar la mascareta a partir dels 6 anys, fer la fila
per entrar amb distància els uns
dels altres, que els hi prenguin la
temperatura abans d’entrar, desinfecció de mans en entrar i sortir,
reestructuració de taules i cadires
dins l’aula. Pels d’infantil, una forma diferent de jugar amb les joguines (el desitjós “compartir” és
ara prohibit) i els ha desaparegut la
figura del padrí/na de lectura (cada
un dels alumnes més grans apadrinava un alumne d’infantil per explicar-li un conte cada setmana, un
vincle molt bonic que ara no es po-

den permetre). Per altra banda, els
alumnes de 3r a 6è han substituït
llibres per una tauleta digital en algunes assignatures i poder utilitzar
aquesta nova eina educativa, els hi
agrada molt.

Tot i això, les immenses ganes de
tornar al col·le que portaven acumulades des del març, han fet que
s’adaptin a totes aquestes mesures
la mar de bé. També hi ha hagut els
canvis habituals, professorat nou i

alumnes que ja no veuran a l’escola perquè han fet el salt a l’institut,
com la Candela, el Lluc, el Guillem
i l’Abril que esperem que els hi vagi
molt bé. Per sort, n’hi ha altres que
entren com l’Alba i el Jad a P3, el
Taylor a P4 i l’Adriel a 5è, desitgem
que els hi agradi la nostra escola i
s’hi trobin a gust.
De moment, les excursions que
feien habitualment han quedat suprimides, però per sort, les sortides
pel poble no, i així ho van fer, els
alumnes van sortir per la rodalia a
buscar elements de la tardor, i ho
van gaudir. I com que no poden sortir fora del poble a fer activitats o a
gaudir d’un espectacle, les activiNúm. 21 -Quart trimestre 2020
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tats i espectacles venen a l’escola
o al poble.
El 25 de setembre van poder gaudir de l’actuació de “La Cremallera,
teatre de carrer” amb l’espectacle
infantil “Recantem contes” que va
organitzar el nostre ajuntament.
Estava previst fer-ho al pati de l’escola, però a causa del mal temps
que feia aquell dia es va fer a la Sala
1 d’Octubre de l’ajuntament.
Tota l’escola va fer un taller de
ceràmica i vidre el passat novembre. Els hi van fer explicacions sobre els materials, la forma de mo-

delar-los, pintar-los i el procés de
cuita.
El 29 d’octubre van celebrar la
Castanyada, tots disfressats amb
la temàtica de la Castanyada o de
Halloween, van passar un matí diferent d’escola. La Castanyera també va venir a visitar-los i va repartir
castanyes per a totes i tots.
El mateix dia a la tarda, van gaudir de l’espectacle infantil “La Gran
Festa” a càrrec de la companyia
Els Salats que també va organitzar
la Regidoria de Cultura de l’ajuntament.

Ara ja estan preparant les festes
de Nadal, cançons, poemes, etc.
Però, aquest any les mares, pares i
familiars no els podrem veure actuar, ni podrem veure com fan cagar
el tió, veure com piquen i canten
tots junts… un gran espectacle, creieu-me!. Ens haurem de conformar
veient el recital en un vídeo. Doncs
sí, aquest any ens hi conformarem,
la qüestió és que elles i ells, s’ho passin bé i ja vindran temps millors.
Text: Eva Sala
Imatges: Eva Sala i Núria Jaime

Contes del conﬁnament. (2a part)
Benvolgudes lectores i benvolguts lectors,

E

n aquest nou número de la revista Lo Pas Nou, us
oferim una segona part de les narracions del confinament que les nenes i nens de l’escola de Vilanova
de Meià, van escriure durant el primer confinament de
l’any 2020 i adreçades al Cesc i la Marta (personatges

ficticis) que vivien al Montsec de Meià, en un lloc privilegiat, perquè segons ells ens explicaven, cada dia
sentien els alumnes jugar al pati de l’escola i això els
fontaneria m calor m fred m aigua m llum m e
divertia molt.
Us convidem a seguir amb aquestes delicades i dolces escriptures que, de ben segur, us faran passar una
bona
estoneta.
TOT m
ANIRÀ
fontaneria
m calor
fred mBÉ!
aigua m llum m energies renovable

Llu

Lluís Cases
servVida
iene

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

696 145 65
Lluís Cases Vidal
servienergi@gmail.co
696 145 650
fontaneria m calor m fred m aigua m llum m energies renovables
servienergi@gmail.com
Lluís Cases Vidal
696 145 650
servienergi@gmail.com
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Alba Vellvé
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Pau
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Jan
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June
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Marc Vilanova
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Martina
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Lluc Martin
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Marc Jaime
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ASSOCIACIÓ DE DONES LA COMA DE MEIÀ I ASSOCIACIÓ DE LA TERCERA EDAT
VERGE DE MEIÀ

B

envolgudes sòcies i socis, volem recordar amb vosaltres alguns dels actes que vàrem fer l’any
passat i que enguany, molt a pesar
nostre, no hem pogut fer a causa
de la inesperada pandèmia que ens
ha privat a tots de retrobar-nos a
les nostres respectives sales i passar conjuntament aquelles càlides
estones on compartim vivències,
tallers, jocs, records, etc.
Per aquest record us adjuntem
algunes imatges d’alguns dels actes
de l’any 2019.
Aprofitem també l’avinentesa
per informar-vos que les juntes de
l’Associació de Dones i la Tercera
Edat Verge de Meià, hem decidit
que l’any 2021, no es cobraran les
quotes de socis, ja que a causa de
la Covid, aquest 2020 no s’ha pogut
fer res.
Cuideu-vos moltíssim i esperem
que ben aviat ens puguem retrobar.

Text i fotos: Maria Brescó

Cal Cabàs

Productes Artesans (Boada - Lleida)
www.calcabas.com
Tel. 610 822 543 - 607 557 209

Conserves naturals i artesanes
Melmelades autòctones de
Figa, Pruna Miravolant, Préssec,
Carbassa, Pera Flor d’hivern,
Tomàquet...

Tomàquet fregit,
Escalivada,
Samfaina...

Chutney de Figa
i Poma, Agredolç
de ceba i
carbassó
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Mossos d’Esquadra de la Noguera
MOSSOS D’ESQUADRA DE LA NOGUERA INCREMENTEN LA VIGILÀNCIA EN FLORISTERIES I CEMENTIRIS DE LA COMARCA DURANT LA FESTIVITAT DE TOTS SANTS

E

ls Mossos d’Esquadra de la Noguera han augmentat, durant
la festivitat de Tots Sants, la vigilància a les floristeries i cementiris
de la comarca per tal d’evitar possibles il·lícits relacionats amb estafes, furts, i/o robatoris.
Durant els patrullatges, i davant
l’increment de l’activitat comercial que solen experimentar durant
aquests dies les floristeries de la
comarca, les dotacions policials
han contactat directament amb
els propietaris i/o treballadors
d’aquests establiments per tal de
transmetre’ls consells de seguretat
per prevenir ser víctimes d’algun
tipus d’il·lícit patrimonial.

Entre d’altres, es recomana no
acumular quantitats importants de
diners a les caixes enregistradores,
efectuar ingressos regulars a les
entitats bancàries, instal·lar xips de
seguretat als productes en venda i
controlar les vies d’accés i sortida
dels establiments en qüestió. Així
mateix, es recomana ser rigorosos
amb les targetes de crèdit a l’hora
de comprovar-ne les dades del titular, i pel que fa als bitllets, comprovar-ne les mesures de seguretat
que, en cas de trobar-se davant un
bitllet presumptament fals, cal avisar a la policia.
Per altra banda, i davant l’increment de visitants que solen experi-

mentar durant aquests dies els cementiris de la comarca, les dotacions policials han incrementat també la vigilància a les proximitats i
aparcaments d’aquests llocs per tal
d’augmentar-ne al seguretat.
Davant un fet delictiu, cal que
aquest es denunciï a la policia,
i recordar que a la comarca de la
Noguera, el CME disposa d’oficines
policials a Balaguer, Ponts i Artesa
de Segre.
Oficina de relacions amb la
comunitat Mossos d’Esquadra
de la Noguera

CALENDARI SOLIDARI MOSSOS D’ESQUADRA –2021
El preu d’aquest calendari és de 5 euros i a la comarca de La Noguera el podreu trobar als següents
establiments:
A Balaguer: Papereria Marta, Estanc San Agustín,
Estanc Rabarté, Llibreria Urgell, Lapallavacara, Centre de recursos pedagògics (educació), Comissaria
Mossos de Balaguer.
A Artesa de Segre: Papereria Mianes.
A Ponts: Estanc Edelweis, L’Estanc de Ponts.

E

l Mossos d’Esquadra hem impulsat un calendari
solidari per l’any 2021. En aquesta edició col·laborem amb l’AFANOC (Associació de Familiars i Amics
de Nens Oncològics de Catalunya). L’objectiu és sensibilitzar la societat envers la situació d’aquests menors
i les seves famílies i captar recursos.
L'import de les seves vendes es destinarà íntegrament a aquesta associació per tal de contribuir a llurs
iniciatives de suport, tant als nens i nenes malalts
com a les seves famílies, en la lluita contra el càncer
infantil.
22
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Entrega de calendari a la papereria Cal Mianes d’Artesa de Segre

Abans i Ara
EL TÚNEL DE VILANOVA DE MEIÀ

U

na postal feta per Antonio
Batalla de cal Tatx, probablement en la dècada del 1920 quan
es va construir la nova carretera
del Pas Nou entre els anys 19171920, ara ha fet 100 anys. La imatge està presa a l’indret del pont de
la Font de l’Hedra. Podem veure
la Roca dels Arçs i la carretera del
Pas Nou amb els seus malicons
de pedra que fan de barana al riu
Boix. Durant la Guerra Civil Espanyola (des del juliol de 1936 fins
a l’abril de 1938), els republicans
van construir un túnel sobre el riu
Boix d’uns 100 metres de llargada,
per cada banda de la boca sud i la
boca nord del pont de la Font de
l’Hedra, per fer una gran plaça on
dipositar el carbó que s’extreia de
la Mina dels Rojos. La via fèrria
amb els carrils per on havien de
passar les vagonetes carregades
de carbó fins a l’esplanada, no es
va acabar. Des de l’esplanada, que
tampoc es va poder acabar, s’havien de carregar els camions amb
el carbó per transportar-lo fins a
l’estació de tren de Tàrrega.
La mina, que es troba a uns 500
metres més amunt del túnel seguint el riu Boix i la carretera, està
en un lloc estret i entre el riu i la
carretera no hi havia prou espai
per poder fer una plaça per carregar el carbó que sortia de la mina.
Aquesta gran infraestructura avui
és coneguda com el Túnel i integra l’únic dels cinc ponts que es
troben a la carretera del Pas Nou
que els soldats republicans no
van destruir durant la seva fugida
quan els soldats de Franco varen

Postal d’Antoni Batalla. La imatge reflexa la nova carretera acabada del Pas Nou, l’any 1920.
L’any 1936 els soldats republicans van construir el Túnel sobre el riu Boix.

Aquí el riu Boix passa per sota d’aquesta gran esplanada construïda pels soldats republicans, el lloc és conegut com el Túnel. La vegetació ha canviat. Imatge actual any 2020.

trencar el Front del Montsec. És
la infraestructura més important
que queda de la Mina de Barmó
dels Rojos, mot que els soldats

Feu-vos AMICS
DE LO PAS NOU!

colpistes els deien als soldats republicans.
Text i fotos: F. Cardona Fonoll

i així conjuntament participarem
a fer més gran la revista.

Informeu-vos-en
al telèfon 973 415 005
Núm. 21 -Quart trimestre 2020
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Fem ruta
HIVERN COVID

A

quest Fem Ruta, serà un pèl
diferent de la resta. En aquesta edició no us proposaré una ruta
com a tal, amb les seves particulars
característiques de distància, desnivell, horari, etc.
He pensat que podria ser una
bona idea (o bé, podria ser que no),
proposar-vos diverses activitats
per a dur a terme al llarg d’aquest

El motiu pel qual faig aquest canvi
és senzill: després de tants confinaments intermitents, de caps de setmana a casa o pel municipi, penso
que tindrem moltes ganes de sortir i fer un bon grapat d’activitats.
Per aquest motiu, m’he proposat
aquest canvi.
Per fer-ho, doncs, m’introduiré
amb les propostes i, a la vegada, fa-

Senderisme a la Roca de la Senyora. Vall Fosca.

hivern 2020-2021 (que serà quan
veureu aquest text en aquest número de la revista de Lo Pas Nou).
Com us deia, en comptes de proposar-vos i descriure-us una ruta,
procuraré fer un llistat de diferents
activitats que, si la Covid ho permet, podríem mirar de dur a terme.

cilitar-vos com trobar les eines suficients per trobar la informació que
ens pot fer falta per dur-les a terme:
Rutes de senderisme: encara
que la neu pugui cobrir l’hivern,
les cotes més altes de les muntanyes, tenim un gran nombre de

Raquetes al Parc Nacional d’Aigüestortes i Sant Maurici.
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recorreguts molt bonics que recorren senders, corriols i pistes
per les valls del Pirineu i el Prepirineu. Per exemple, la Vall Fosca
té molts recorreguts senyalitzats
que podrem resseguir amb l’ajuda
dels mapes que trobarem (de forma gratuïta) a l’ajuntament de la
Torre de Capdella i en els establiments de la Vall. O bé, si visitem
el web, el podrem descarregar:
www.vallfosca.net/ca/nou-planolde-senderisme-de-la-vall-fosca/
També, podem consultar en els
webs dels ajuntaments, pàgines especialitzades (www.rutespirineus.
cat/). Sens dubte, al web i l’aplicació
de Wikiloc, també hi trobarem un
nombre indecent de possibilitats.
Rutes de senderisme amb
nens/es: a l’hivern, també podem
sortir a caminar per la muntanya
amb els més menuts de casa. Potser haurem d’anar més amb compte o, més ben dit, prendre més precaucions (el fred, el menor nombre
d’hores de Sol, la neu, el gel, etc.)
Per aquest motiu, sempre és bo
agafar un/a guia de muntanya si volem portar als nostres fills a alguna
activitat que requereixi una precaució i seguretat extres.
Llocs on podem trobar informació:
w w w. s o r t i r a m b n e n s . c o m /
excursions-amb-nens/
www.rutespirineus.cat/rutes/
familia-i-nens
https//totnens.cat/rutes-ambnens/

Surf de neu a Port-Ainé.

Raquetes de neu: aquesta és
una gran opció, sobretot per adults
i nens/es a partir d’una certa edat
(depenent del contacte que hagin
tingut previ amb el món de la muntanya), per conèixer la muntanya
quan es cobreix de blanc.
Moltes empreses d’aventura ofereixen l’oportunitat de llogar una
guia i/o el material necessari per
endinsar-nos en la muntanya de
forma segura. Per exemple:
guiesvallfosca.com/raquetas/
o des del mateix Parc Nacional
http//parcsnaturals.gencat.cat/ca/
aiguestortes
Esquí i surf de neu: En aquest
punt podríem arribar a tenir problemes d’extensió (i la revista ja
està prou carregada d’informació).
Per aquest motiu, miraré de ser el
més breu possible.
Tenim l’opció de passar un dia esquiant a totes les estacions d’esquí
alpí que podrem trobar pel territori. Aprofitant-nos dels telecadires i
llençant-nos una vegada i una altra
per totes les pistes. Informació de
pistes:
www.ccma.cat/el-temps/
estat-pistes-esqui/
Tenim l’opció de l’esquí nòrdic
(www.totnordic.com/totnordic
_2017/), una gran opció per aquells
que volen gaudir de forma molt
diferent de la natura. Per aquelles
persones que no ho hagin provat
mai, aconsello agafar un monitor

Visita al Mirador de Serra-Seca.

per les primeres hores. A totes les
pistes s’ofereixen tècnics i, si algú
ho vol i aprofitant l’avinentesa, jo
soc tècnic en esquí nòrdic i guia de
muntanya.
Per últim i no menys important,
l’esquí de muntanya. Amb ell podrem accedir a indrets de l’alta
muntanya que tan sols els més intrèpids podran accedir i obtenir
una dosi d’adrenalina baixant per
les vessants més dretes dels cims
més escarpats. Un bon indret per
iniciar-nos i llogar material és a la
Pleta del Prat, a Tavascan: https://
tavascan.net/estacio/

Altres activitats: en aquest aspecte, en el sentit de sortir de casa
i gaudir una estona de la natura,
sempre tenim milers d’opcions.
Tirar-nos en trineu.
Visitar gorgs, especialment bonics a l’hivern: com els gorgs del
Torrent de la Cabana o els Gorgs
Blaus.
El mushing (a Port del Comte,
per exemple).
Visitar centres de fauna, com:
monnaturapirineus.com/ca/
home/portada, o
www.zoodelpirineu.com/
Visitar miradors, com el Serra-Seca, a Odèn o el Mirador de l’Arp (la
Vansa).
Visitar indrets d’especial interès
com el Romànic de la Vall de Boí,
la Reserva Natural d’Aus de Sant
Llorenç de Montgai, etc.
Bé, crec que us he deixat un llistat complet de possibles activitats
per dur a terme al llarg de l’hivern
a la muntanya, envoltats de natura
i respirant aire pur (encara que,
potser, a través d’una mascareta).
Però, tot i això, hem de mirar, encara que potser ens resulta complicat,
de ser positius, moure’ns, aprendre
i gaudir d’allò que ens faci feliços.
Salut i bon fi i entrada d’any!

Esquí nòrdic a Tuixent.

Text: Ivan Balagueró Masanés
Fotos: Joan Cebrián, Josep
Mª Cuñer, Sergi Porta i Ivan
Balagueró
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El nostre territori desconegut
ROMADRIU

A

vui anirem al Pallars Sobirà,
concretament al petit i bonic
poble de Romadriu, el qual està
situat a 1.348 m d’altitud i que
el 2009 tenia 11 habitants i pertany a Llavorsí. L’església dedicada a Sant Martí, té un campanar
d’espadanya i és d’arquitectura
popular.
Ara amb tot aquest embolic de
la Covid-19, un ha d’anar amb
precaució. Junt amb la companya de fatigues, sortim a primera
hora del matí sobre les 7 h 15 m
des d’Alòs de Balaguer, continuem cap a Artesa de Segre, Isona,
Tremp, Pobla de Segur i Sort. Passat Rialp, a uns 3 km, ens desviem a la dreta direcció Port Ainé,
passem de llarg Roní i amb 12 km
arribem fins a Romadriu, per una
pista estreta i asfaltada “d’aquella
manera”. Abans d’arribar al poble, passant per vora la pista hi ha
una canonada paral·lela que porta
les aigües del pantà que hi ha al
riu Romadriu, a sota el poble. A
prop baixa un salt lliure amb cascada que és espectacular. En arribar al poble, un té la sensació que
t’hauràs de carregar el vehicle al
coll perquè hi ha un pas estret i
Eureka!, en girar veus una plaça
redona i es pot aparcar bé. M’endinso per un carrer sense asfaltar i veig un senyor gran que està
reparant la seva casa amb fusta i
més amunt, surt una parella gran
al balcó i ens saludem i parlem.
Tots viuen a Lleida, però ara a
l’agost estan allí. Més amunt veiem una parella de neo-rurals que
també s’arreglen la casa.
De retorn de la font del poble
i a la plaça on tenim el vehicle
aparcat, un senyor molt amable
ens diu que aquest poble als anys
80 del segle passat estava gairebé
abandonat i els pocs veïns que hi
havia, a l’hivern, anaven a viure
al poble veí de Montenartró, ja
que la pista era intransitable. Uns
deu anys més tard, cap als anys
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90, varen construir unes minicentrals que són de gent particular i
aleshores van acabar la pista fins
al poble. Com podreu observar
es veuen les cases autèntiques,
rústiques i primitives. És un racó
molt bonic.

De retorn, vam dinar al peu d’un
barranc on baixa un rierol. A la
tarda, vam retornar a casa amb
la satisfacció d’haver trepitjat un
lloc que no coneixíem.
Text i fotos: Francesc Gessé

Cuina i remeis de la padrina
FLAM DE FORMATGE SENSE FORN

A

ra que s’acosten les festes de
Nadal, ja comencem a buscar
i comprar tots els ingredients pels
àpats. L’escudella de galets amb les
seves pilotes, la carn d’olla, que es
convertiran en canelons per Sant
Esteve, els entremesos, els primers i segons...
Amb tots aquests preparatius,
avui us porto unes postres fàcils
i ràpides de fer, que agradarà a

Flam de formatge amb xocolata.

TALLERS

LLAGUNES

tothom i no us farà perdre
temps a la cuina.
Espero que les gaudiu.
Ingredients:
– 270 g formatge Philadelphia
– 150 g de llet
– 220 g de nata
– 10 g de sucre
– 1 sobre de quallada
S’agafen tots els ingredients menys la quallada, i
es posen en una olla al foc.
Anem remenant a poc a poc fins
que es desfaci.
Quan ja estigui tot desfet i lligat,
hi afegirem el sobre de la quallada i
seguirem remenant fins que vegem
que no hi ha grumolls, en cas que
vulguem la crema més suau, es pot
passar, al final, per la minipímer.
Ho traiem del foc, i ho deixem
reposar uns minuts abans de posar-ho en les flameres.

Flam de formatge amb melmelada.

Ho posem a la nevera i deixem
reposar durant unes 4 hores.
Abans de servir-ho, els desemmotllem en un plat, i ho decorem al
nostre gust. Ja hi podem posar melmelada per sobre, xocolata desfeta
o fruits del bosc com gerds...
Et voilà!, ja ho tenim. Bon profit!
Text i fotos: Joana Bernaus
Clavera

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

LLAGUNES
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El reportatge
FORMACIÓ DEL MUNICIPI ACTUAL DE VILANOVA DE MEIÀ
Els orígens
El priorat de Meià. Els pobles que formaven part de
l’antic priorat de Meià es van mantenir units més de
vuit-cents anys, des del segle XI quan es va formar el
priorat, fins al segle XIX (1834), quan es va suprimir el
priorat com a jurisdicció espiritual integrant-lo al Bisbat d’Urgell, i es van suprimir també les antigues jurisdiccions senyorials. Dins del priorat de Meià hi havia
cinc batllies en les quals el baró i senyor jurisdiccional
era el prior: batllia de Santa Maria de Meià en què Santa
Maria era el cap de tota la baronia; batllia de Peralba,
formada per Peralba, Rúbies, Cabrera i Solanelles; batllia de Figuerola de Meià on només hi havia el poble
de Figuerola; batllia de Mont-roig, despoblada ja al segle XVII, i la batllia de la Vall del Priorat, formada pels
pobles de Sant Miquel de Castell Jussà, Sant Cristòfol
i Sant Martí de Barcedana. Llevat dels tres pobles de
la Vall, en tots els altres el prior de Meià era també el
seu prelat amb jurisdicció quasi episcopal. El prior de
Meià també tenia la jurisdicció espiritual, quasi episcopal, dels següents pobles i termes: Argentera, Gàrzola,
Coll d’Orenga, Castelló de Meià, la Vall d’Ariet, Clua
de Meià, Fontllonga, Sant Oïsme, la Massana, Palau de
Meià al Rialb, Fabregada, Montodó i Vilanova de Meià.
Originàriament tots aquests pobles formaven part de
les possessions del castell termenat de Meià i la família
Meià els havia infeudat a altres senyors de rang inferior
llevat de Vilanova que a principis del segle XIV es va integrar a la corona. Per tant, ara la jurisdicció temporal
d’aquests pobles la tenien altres senyors laics, llevat de
Vilanova que ara pertanyia al capítol de Canonges de la
Seu que la tenien en penyora pel rei.
La Baronia de la Vansa. Tocant al priorat de Meià,
per la banda de llevant, però fora d’aquest, es trobaven
els pobles que formaven la jurisdicció senyorial de la
Baronia de la Vansa: Lluçars, Boada i Tòrrec. En aquesta època la baronia, des del punt de vista espiritual,
formava part del Bisbat d’Urgell. Al segle XIV (1378),
era baró i senyor jurisdiccional de la baronia, Jaume
de Meià. A partir del segle XV, són la família Gilabert
els senyors jurisdiccionals, essent el més conegut
Francesc de Gilabert i Alentorn que ho va ser entre els
segles XVI i XVII. Sobre el 1770 era senyor de la baronia Josep Galzeran Pinós Alentorn i de Pinós, marquès
de Barberà. Aquesta família van ser els barons fins a la
desaparició de les jurisdiccions senyorials.
Desaparició del règim senyorial. Els municipis
moderns
Quan el 1834 l’estat liberal espanyol va abolir l’Antic
Règim i les jurisdiccions senyorials, els pobles que durant vuit segles havien format el priorat de Meià no els
van mantenir units, com hauria estat el normal, sinó
que els van trossejar en una colla d’ajuntaments diferents i amb el temps s’ha perdut del tot la memòria
històrica comuna que ens unia. És ben cert que “qui
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Boada.

Lluçars.

perd els orígens, perd la identitat”, aquesta és la pràctica que les autoritats foranes han seguit i segueixen
aplicant al nostre país.
Santa Maria de Meià amb Peralba van formar un
municipi per separat. Fontllonga es va constituir en
municipi juntament amb Figuerola de Meià, la Massana, Sant Oïsme i Rúbies, i avui estan integrats al municipi de Camarasa. Castelló de Meià, la Vall d’Ariet i
Clua de Meià els van ajuntar al nou municipi de Baldomar que ara està integrat al d’Artesa de Segre, quan
el més normal hauria estat integrar-los a Santa Maria o
a Vilanova. Gàrzola i Argentera, en un principi van
formar-se com a dos municipis independents. Els tres
pobles de la Vall del Priorat van formar municipi amb
Aransís i avui formen part del de Gavet de la Conca.
Palau forma part del municipi de Baronia de Rialb.
Mentre que Vilanova de Meià va formar municipi
amb el seu terme i el despoblat de Fabregada.
Pel que fa als tres pobles (Lluçars, Boada i Tòrrec)
que formaven la jurisdicció senyorial de la Baronia
de la Vansa es van constituir en municipi amb el mateix nom i Lluçars es va convertir en el centre administratiu.

Els pobles de l’actual municipi
Les poblacions que avui estan unides en un sol municipi havien arribat a tenir fins a cinc ajuntaments independents, a partir del decret del 21 d’abril del 1834
mitjançant el qual s’abolien les antigues jurisdiccions
senyorials i es creava la nova divisió administrativa,
de caràcter liberal, formada per les províncies, els partits judicials i els municipis. Aquesta primitiva divisió
municipal queda reflectida per primer cop al Diccionario MADOZ1 , el qual en donar les dades dels diversos pobles segueix l’estadística cadastral del 1842.
En aquells moments, per formar un nou municipi, els
pobles havien de tenir un mínim de 10 famílies, condició que aquí reunien: Argentera, Baronia de la Vansa
(Boada-Lluçars-Tòrrec), Gàrzola, Santa Maria de Meià
(amb Peralba) i Vilanova de Meià. Noves lleis municipals fetes als voltants del 1850 van fer desaparèixer
alguns d’aquests petits municipis per integrar-los a un
de més gran. Va ser aleshores quan Argentera i Gàrzola, que sempre havien estat Meià, els van ajuntar al
municipi de la Baronia de la Vansa. Aquesta divisió
municipal va estar vigent fins al dia 1 de juliol del 1926.
Procés de formació del municipi actual
Durant la dictadura de Primo de Rivera, el 2 de juliol de 1924 es redactà el “Reglamento sobre términos
municipales”, que obligava a reunificar els municipis
petits en un de més gran. Aquest reglament va servir
de base per la fusió dels tres ajuntaments de Vilanova
de Meià, Santa Maria de Meià i la Baronia de la Vansa 2.
De fet el procés de fusió va ser forçat per les altes
instàncies de l’administració local i de l’estat i es va iniciar el 24 de març del 1926. En un decret de l’Alcaldia
de Vilanova, consta que els pobles de Santa Maria de
Meià, la Baronia de la Vansa i Vilanova de Meià, han presentat una instància col·lectiva demanant la fusió dels
tres ajuntaments. Entre el 29 de març i el 4 d’abril els
respectius ajuntaments acorden nomenar una Comissió encarregada de redactar l’Avantprojecte de Fusió.
El dia 8 d’abril de 1926 es reuneix aquesta Comissió,
la qual és formada per: Valentí Salut (de Vilanova), Josep Novau (de la Baronia) i Francesc Terré (de Santa
Maria). El mateix dia aproven per unanimitat el redactat final de l’Avantprojecte de Fusió del tres municipis. Creiem de gran interès els 10 punts dels acords
consensuats d’aquesta fusió, que transcrivim de forma
resumida:
1r.- El nom del nou ajuntament serà VILANOVA
DE MEIÀ.
2n.- La capital del nou municipi serà Vilanova de
Meià.
3r.- Els deutes que tenien pendents cada municipi
al moment de la fusió eren:

Tòrrec.

Vilanova de Meià 0 pessetes.
Baronia de la Vansa 0 pessetes
Santa Maria de Meià 1.444,27 pessetes.
Per cobrir aquest deute es farà amb recursos procedents de Santa Maria i si després dels cobraments
resten alguns diners, aquests s’ingressaran a les arques comunes.
4t.- L’administració dels béns que constitueixen el
patrimoni municipal de cada població anirà a càrrec d’una Junta Veïnal de cada lloc.
El patrimoni municipal de cada poble era el següent:

Gàrzola.

VILANOVA DE MEIÀ:
1. Local-tenda situat a la Plaça Major, de 15 m2, destinat
a Escorxador i Carnisseria. Valorat en 200 pessetes
2. Local d’un pis i planta baixa, de 20 m2, situat
al carreró de la Plaça, destinat a alberg de Pobres.
Valorat en 100 pts

1 MADOZ, Pascual. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. Madrid 1848. edició en facsímil
a càrrec d’Antoni Pladevall dels articles relatius a Catalunya. Edita Curial Edicions Catalanes. p 102-105 i entrades corresponents a cada
població.
2 Arxiu de l’Ajuntament de Vilanova de Meià (AAVM). “Expediente previo para la fusión de los ayuntamientos de Vilanova de Meyá,
Baronía de la Vansa y Santa Maria de Meyá”. Redactat entre el 24 de març i el 30 d’abril de 1926.
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3. Local d’uns 9 m2, situat a la Sotinya, destinat a
Presó. Valorat en 60 pts
4. Casa amb planta baixa i dos pisos, de 64 m2,
situada al carrer de la Font 18, destinada a Escola
Pública de nens i habitatge per al mestre. Valorada
en 2.000 pts
5. Casa de planta baixa i dos pisos, situada al carrer de la Font 20, destinada a Escola Pública de nenes i habitatge per la mestra. Valorada en 2.000 pts
6. Casa de planta baixa, pis i corrals, de 425 m2,
destinada a caserna de la guàrdia civil. Valorada en
12.000 pts
Total patrimoni: 16.360 pessetes
Els beneficis i despeses provinents de l’administració d’aquest patrimoni aniran a càrrec de Vilanova.
BARONIA DE LA VANSA:
Casa de planta baixa i dos pisos, de 40 m2, situada al carrer de l’Església 8 de Lluçars, destinada a
Escola Pública de nens i nenes. Valorada en 1.000
pessetes
2. Casa de planta baixa i un pis, de 26 m2, situada
al carrer del Forn 3 de Lluçars, destinada a Casa de
la Vila i Presó. Valorada en 250 pts.
3. Casa de planta baixa i un pis, de 60 m2, situada al poble de Gàrzola, destinada a Escola Pública
de nens i nenes i habitatge del mestre. Valorada en
1000 pts.
Total patrimoni: 2.250 pessetes
Els beneficis i despeses provinents de l’administració d’aquest patrimoni aniran a càrrec dels pobles
de la Baronia.
SANTA MARIA DE MEIÀ:
1. Casa de planta baixa i dos pisos, de 84 m2, situada al carrerde la Font 1 de Santa Maria, destinada
a Escola Pública de nens i nenes, habitatge del mestre i Casa de la Vila. Valorada en 2.000 pts.
2. Casa de 25 m2, situada a Peralba, destinada a
Escola Pública de nens i nenes i habitatge del mestre.
Valorada en 500 pts.
Total patrimoni: 2.500 pessetes
Els beneficis i despeses provinents de l’administració d’aquest patrimoni aniran a càrrec de Santa
Maria de Meià.
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5è. Cada poble, per separat, gaudirà privativament
de les pastures i dels arbitris per ramaderia. Cap
veí d›aquests pobles podrà entrar amb els ramats en
terres dels altres pobles, a menys que sigui un comunal que sempre s’havia fet.
Els tres pobles, conjuntament, confeccionaran un
únic pressupost, al qual hi contribuiran de forma
proporcional, el qual servirà pel pagament de les següents despeses:
Secretari, Metge Titular, Inspector Municipal de
Sanitat, Veterinari, Inspector de Carns, Inspector
d’Higiene i Sanitat Pecuària, Farmacèutic Titular,
Agutzil i Dipositari, i demés personal que afecti a
tot el municipi.
També es pagaran conjuntament els impostos que
s’han de lliurar a la Diputació, Brigada Sanitària,
Administració de Justícia, Delegació Governativa,
Despeses de Quintes, i la resta d’impostos que s’exigeix a la Hisenda Pública.
Cada poble, privativament, s’haurà de pagar els
serveis i els equipaments de nova construcció com:
escoles, escorxadors, rentadors públics, voreres, clavegueres, enllumenat públic, aigües potables, etc.
El dèficit o repartiment general del municipi es
farà en proporció a la riquesa rústica-pecuària i
urbana de cada poble.

Santa Maria de Meià.

6è. Els tres pobles podran formar-se el repartiment
d’utilitats per les quantitats que els correspongui, en
proporció a la població i a la respectiva riquesa.
Les exaccions municipals per ocupació de via pública, trànsit rodat, expedició de documents, consum
de carn... aniran: el 50% a la caixa municipal comuna, i l’altre 50% a la caixa del respectiu poble.
7è. En cas de venda de béns comunals, el benefici
anirà a la població que aquests pertanyia.
8è. Pel que fa a l’aspecte electoral al nou municipi
li corresponien: 8 regidors d’elecció popular i 3 regidors corporatius. Dels quals:
2 regidors electius i 1 de corporatiu corresponen
a la Baronia de la Vansa.
1 regidor electiu i 1 de corporatiu corresponen a

El municipi de Vilanova
de Meià.

Santa Maria de Meià.
5 regidors electius i 1 de corporatiu corresponen
a Vilanova de Meià.
9è. Vilanova de Meià i Santa Maria de Meià es fusionen pel servei mèdic de veïns aconduïts, mentre
que els pobles de la Baronia no s’uneixen a aquest
servei.
10è. En cas de sorgir algun problema en la interpretació d’aquests acords, els tres pobles s’obliguen a
acatar allò que s’acordi mitjançant un referèndum
realitzat al poble afectat.
El mateix dia 8 d’abril del 1926, la Comissió encarregada de redactar aquestes estipulacions, acorden enviar-les al ple dels respectius ajuntaments per la seva
aprovació definitiva. Aquesta serà l’última reunió dels
ajuntaments d’aquests pobles per separat, els quals
aproven per unanimitat el projecte de fusió que hem
transcrit i acorden enviar-lo a les autoritats provincials perquè actuïn en conseqüència.
Deixem constància de les persones que formaven
aquestes corporacions municipals en el moment de la
fusió:
Vilanova de Meià
Es reuneix l’últim ple de l’Ajuntament el dia 11
d’abril de 1926, i signen l’acta :
Alcalde: Gaudencio Floria.
Regidors: Valentí Salut, Joan Corts, Josep Farrando,
Joan Bàgils, Josep Farrando i Pere Santacreu.
Secretari: Gil Triginer.
Baronia de la Vansa
Es reuneix l’últim ple de l’Ajuntament el dia 12
d’abril de 1926, i signen l’acta:
Alcalde: Miquel París.
Regidors: Josep Novau, Ventura Cunes, Antoni
Galán i Josep Puigpinós.
Secretari: Antoni Puig.

Santa Maria de Meià
Es reuneix l’últim ple de l’Ajuntament el dia 13
d’abril de 1926, i signen l’acta:
Alcalde: Francesc Cairó.
Regidors: Josep Tresserres, Josep Serra, Francesc
Terré i Jaume Novau.
Secretari: Josep Brunet.
L’Expedient de Fusió del nou municipi va sortir publicat al Butlletí Oficial núm. 49 del dia 20 d’abril del
1926. Transcorreguts els deu dies reglamentaris sense
que s’hi presentés cap al·legació ni reclamació, el 30
d’abril es considera correcte i acabat el procés de la
fusió.
El 24 de maig de 1926 es crea una Comissió composta pels tres alcaldes i els tres tinents d’alcalde, que
s’encarreguen de fer tots els tràmits necessaris per a la
fusió dels municipis i prenen les mesures necessàries
perquè comenci a posar-se en funcionament la nova
entitat municipal, la qual començarà a ser oficial el dia
1 de juliol de 1926.
Per ordre del governador civil de Lleida en aquesta
data queden cessats tots els alcaldes i regidors antics
dels pobles respectius.
Els regidors que formaven el nou Ajuntament fusionat, no van ser pas elegits democràticament, sinó que
van ser nomenats directament pel governador civil, i
prenen possessió dels càrrecs el dia 11 d’agost de 1926.
Aquest primer consistori comú el van formar:
Josep Castejón Mestres, Josep Olives Gasset, Josep
Aulí Serra, Joan Triginer Sabaté, Antoni Batalla Olives,
Joan Castellà Escolà, Antoni Santolari Solsona i Francesc Cairó Solé.
Consultant els documents oficials de la fusió dels
tres municipis en un de sol i totes les actes municipals
per separat, es dona a entendre que tot aquest procés
es fa per iniciativa i voluntat dels diferents pobles amb
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Església i Monestir de Santa Maria de Meià

l’objectiu de millorar i racionalitzar la governança i
donar millors serveis municipals. A més sempre es fa
per unanimitat de les corporacions per separat.
Però cal tenir present que el 1926 feia tres anys que el
general Primo de Rivera, capità general de Catalunya,
amb el vistiplau del rei Alfons XIII, havia donat un cop
d’estat militar, havia abolit la constitució vigent, havia tancat les Corts Espanyoles i havia cessat tots els
ajuntaments que fins aleshores havien estat escollits
de forma més o menys democràtica. A Catalunya, a

més, havia suspès la Mancomunitat de Catalunya i les
seves atribucions passaven de nou a les respectives diputacions provincials. El general, governava el país de
forma dictatorial amb un directori militar i eren els governadors civils de cada província els que escollien les
persones que formaven els ajuntaments de cada poble
entre les més addictes al nou règim. De bon principi,
si podien, posaven com a alcalde al capdavant dels pobles a militars o guàrdies civils retirats, com era el cas
de l’alcalde de Vilanova, Gaudencio Floria.
Com a últim comentari, cal recordar que amb l’arribada de la dictadura de Primo de Rivera, els pobles de
la Coma de Meià i en general els que formem el municipi, vam patir una de les actuacions polítiques més
negatives que ens ha marcat l’últim segle de la nostra
història. El 1923, van aturar les obres de la carreta del
Pas Nou que havia posat en marxa la Mancomunitat de
Catalunya i que havia de comunicar-nos directament
amb els pobles de la Vall de Barcedana, Vilamitjana i
Tremp, per sortir del cul de sac on ens havíem quedat.
Després d’un segle, ni amb governs espanyols dictatorials ni amb temps de democràcia, mai s’han reprès les
obres, quedant la carretera inacabada.
Ramon Bernaus i Santacreu

60è ANIVERSARI DE LES NOVES ESCOLES PÚBLIQUES DE VILANOVA DE MEIÀ
(Continuació)
Com que aquest curs 2020-2021 se celebra el 60è aniversari de la inauguració de les Escoles Noves de
Vilanova, ja vam publicar al número 20 de LO PAS NOU, un reportatge parlant de les Escoles Velles i de la
inauguració de les Noves, donant notícia dels diferents grups d’alumnes i dels professors i professores que hi
havia hagut i que van viure aquest esdeveniment. Procurarem que en els dos números que queden fins a finals
de curs i, si cal més, anar fent memòria d’aquests fets que han marcat moltes generacions de dones i homes
del nostre poble, ja que tots hem anat passant per les Escoles, i aquelles vivències d’infantesa no s’esborren
mai. Ens agradaria que alguns dels nostres lectors, a part dels redactors, també ens féssiu arribar els vostres
records i les vostres vivències d’aquells anys escolars, i fotografies.
La primera d’aquestes vivències és del nostre redactor Francesc Cardona Fonoll.

LA MEVA ESCOLA: DE LES ESCOLES VELLES A LES NOVES

H

an passat els anys, però recordo molt bé el temps que vaig
anar a l’escola. Durant tres anys
vaig anar a les Escoles Velles, a la
classe de pàrvuls. Aquella porta
d'arc de mig punt, amb una porta
de fusta de dues fulles amb fustes
trencades que no es tancava massa
bé. L’entrada empedrada amb codines de cantell tipus llambordes,
arrodonides de tanta canalla que
hi van passar. Una paret de totxanes fent de barana per no caure per
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unes escales, ja que aquestes eren
molt fosques i donaven al soterrani de l’edifici, on hi havia una sala
molt gran que estava plena de runa
i on moltes vegades hi baixàvem
per jugar a fet i amagar, sense adonar-nos del perill que corríem. A la
part del darrere havia una porta i
unes finestres que donaven al carrer de la Costa Codina. Al davant hi
havia la porta per entrar a la classe
de pàrvuls i a la dreta, la classe de
les nenes, a la qual no recordo ha-

ver-hi entrat mai. Darrere la porta
de l’entrada hi havia l’únic vàter
per ambdues classes, una comuna
trencada amb un forat al mig i molt
poc higiènic, per no dir gens.
La classe de pàrvuls on vaig anar
era una sala rectangular, on al fons
hi havia un gran finestral d’un metre d’alçada i uns porticons que
no ajustaven massa bé, una mica
despenjats, vidres no gaire nets i
algun fins i tot estava mig trencat.
Les vistes, però eren magnífiques,

Antigues Escoles Velles reconvertides ja fa uns anys en pisos. Les portes es van canviar de
lloc, avans l’entrada era al cantó esquerra de la imatge.

Llibre d’escolaritat de Francesc Cardona Fonoll.

Francesc Cardona Fonoll a l’escola (Paco de Ca l’Hostaler). Curs 1964-65.

es veia tota la muntanya del Cogulló. A l’hivern, una estufa de llenya
que no parava de fer fum, taules
quadrades molt baixes i cadires
petites, totes de fusta. L’últim any
que hi vaig anar, ja hi havia una
punta del trebol de guix trencat i
una mica ensorrat, hi havien col·
locat unes fustes, però en aquell
racó no hi podíem passar.
Per l'altra porta situada més
avall que també donava al carrer
de la Font de la mateixa façana
quadrada de l’edifici, hi entraven
els nens i pujant unes escales fins
al segon pis hi havia la seva aula.
Antigament, aquest espai havia
estat l’Ajuntament, però jo no ho
recordo.
Els primers a marxar de l’edifici
varen ser l’aula dels nens del segon pis, ja que amenaçava ruïna.
Llavors varen anar un temps a cal
Xen, que estava al costat de l’Hostal de cal Pissé i posteriorment, ja
van anar a les Escoles Noves. Les
noies es van quedar més temps a
l’antic edifici de les Escoles Velles
perquè la seva aula no estava en
tan mal estat, però finalment, també es van desplaçar cap a les Noves Escoles. Els parvulets ens vam
quedar sols uns dos anys. Al tercer
any, una colla de nenes i nens de
la meva edat, ja vàrem passar a les
Escoles Noves amb els més grans,
però els més petits encara els van
fer anar a cal Xen, ja que al nou
centre no hi havia construït classe de pàrvuls. Un cop fets aquests
trasllats, les Escoles Velles ja les
van tancar per sempre degut el seu
estat ruïnós.
A les Escoles Noves tot va ser
molt diferent. Es deien Escuelas
Nacionales, on els alumnes estaven separats per sexe. Allí ens
van ensenyar a cantar el “Cara al
sol”, que havíem de cantar cada
dia en entrar a la classe, mentre
un alumne dels més grans penjava
la bandera de l’àliga a la finestra.
Tot seguit, ens feien dir el “Pare
nostre” i amb tot això, intentaven formar-nos com a “buenos
españoles”. Deixant així en l’oblit
la democràcia i la república. Teníem prohibit parlar en la nostra
estimada llengua catalana i ho
havíem de fer tot en castellà, on
vàrem aprendre a llegir i escriure.
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Escoles Noves de Vilanova de Meià. Postal de Cal Tatx.

Enciclopèdia Álvarez de segon grau.

Una de les frases que ens deien i
que recordo clarament va ser: “la
letra con sangre entra.”
Amb quatre llibres i l’Enciclopedia Álvarez Miñón de primer, segon i tercer grau, que ens anàvem
passant d’un germà gran al més petit, vam fer tots els cursos. D’aquelles escoles en soc descendent. He
de reconèixer que el que més em

feia pensar eren les imatges que
hi havia a sobre de la pissarra: al
mig aquell crucifix tot polsós i a
cada banda un parell de quadres
que amb el pas dels anys he pogut
comprovar que eren els dels dos
colpistes (Franco i José Antonio).
També recordo el got de llet en
pols americana que ens donaven
cada matí i que la feien bullir en

una olla a l’estufa de la classe de
les nenes. Moltes vegades l’aigua
no bullia prou i la llet en pols quedava agrumollada, però m’agradava igualment. En fi, tot això ja són
figues d’un altre paner.
Text i fotos: F. Cardona Fonoll

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

34

•

LO PAS NOU

Núm. 21 -Quart trimestre 2020

•

35

L’Ajuntament informa
RESUM ACORDS DELS ÚLTIMS TRES MESOS
Mes de setembre
Llicències d’obres:
Arreglar goteres a Vilanova.
Refer trebols interiors i teulada nova a Vilanova.
Refer laterals nínxols cementiri Vilanova.
Instal·lació ascensor a Vilanova de Meià.
Aprovar autorització transport escolar curs 2020-2021.
Aprov. contractar personal laboral per cobrir vacances
agutzil.
Aprov. modificació de crèdit 3/2020.
Denegar sol·licitud per ús del refugi.
Aprov. horari pista de pàdel (tancat de les 12 de la nit
fins a les 8 del matí de l’endemà)
Aprov. col·laboració banc dels aliments.
Aprov. modificar ordenances fiscals per l’any 2021.
Mes d’octubre
Llicències d’obres:
Instal·lació tanca metàl·lica a explotació ramadera.
Obertura rasa carrer de La Perdiu.
Reforçar estructura existent vivenda a Gàrzola.
Aprovar canvi titularitat bar Santa Maria de Meià.
Aprov. modificació de crèdit 4/2020.

Aprov. modificar ordenança fiscal escombraries 2021.
Aprov. rebaixa de l’import del lloguer del bar casal municipal any 2020.
Aprov. delimitació correcta camí Fangueras.
Aprov. sol·licitud subvenció al Programa de Garantia
Juvenil a Catalunya 2020.
Aprov. modificació horari inauguració exposició Pedrera de Meià.
Aprov. compra mobiliari infantil pel pati de les escoles.
Mes de novembre
Llicències d’obres:
Instal·lació tanca metàl·lica a una finca rústica.
Rehabilitació d’habitatge unifamiliar.
Reparar filtracions d’aigua de la teulada, un balcó i
un tros de façana a Vilanova de Meià.
Arreglar teulada, fer porxo terrassa exterior, pèrgola
piscina, substitució de la gespa i canviar aïllament exterior a Santa Maria de Meià.
Aprovació compte general any 2019.
Aprov. modificació de crèdit núm. 5/2020.
Aprov. connexió a la xarxa d’aigua potable finca urbana.
Aprov. calendari fiscal per a l’any 2021.

Modificació de crèdit 3/2020
Altes en Aplicacions de Despeses
Aplicació
Descripció
130 – 609.02
Càmeres videovigilància
920 - 635.00
Mobiliari

Crèdits inicials
3.000
1.800

Transferència crèdit
306
1.194

Baixes en Aplicacions de Despeses
Aplicació
Descripció
920 – 633.00
Reparació antenes wifi

Crèdits inicials
1.500

Transferència crèdit
-1.500

Modificació de crèdit 4/2020
Altes en Aplicacions de Despeses
Aplicació
Descripció
1522-632.01
Reformes al Casal Municipal

Modificacions
8.000,00

Altes en Concepte d’Ingressos
Aplicació
Descripció
870.00
Romanent de Tresoreria

Modificacions
8.000,00

Modificació de crèdit 5/2020
Altes en Aplicacions de Despeses
Aplicació
Descripció
Modificació crèdit
333-215.00
Adequació vitrines i taules del museu
1.144,89
333-626.00
Adquisició equips processos informació
1.210,61
333-625.00
Taula mostrador museu
2.556,13
321-623.00
Equipament pati escola
2.406,69
Altes en Concepte d’Ingressos
Aplicació
Descripció
870.00
Romanent de Tresoreria
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Modificacions
7.318,32

ORDENANCES FISCALS 2021
 Modificar ordenança fiscal núm. 1 Reguladora de
l’Impost sobre Béns Immobles
“Article 8 Tipus impositiu i quota.
1 La quota íntegra serà el resultat d’aplicar a la base
liquidable els tipus següents:
•˙Béns immobles de naturalesa urbana 0,50 %
•˙Béns immobles de naturalesa rústica 0,40 %
•˙Béns immobles de característiques especials
0,483%
2 La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra
amb l’import de les bonificacions que siguin d’aplicar.”
 Modificar ordenança fiscal núm. 13 Taxa pel subministrament d’aigua, gas, electricitat.
“Article 6. Quota tributària.
1 La quantia de la taxa pel subministrament d’aigua
potable a Vilanova de Meià es determinarà aplicant la
tarifa següent:
a) Consum aigua habitatges per m3: 0,30 €.
b) Consum aigua granges per m3: 0,30 €.
c) Consum mínim 36 m3 al semestre.
d) Quota fixa de manteniment semestralment: 4,00 €.
e) Drets de connexió a la xarxa aigua potable: 150 €
+ cost comptador.
2 La taxa pel subministrament d’aigua potable a Boada-Argentera és determinarà aplicant la tarifa següent:
a) Consum aigua habitatges per m3: 0,75 €.
b) Consum aigua granges per m3: 0,75 €.
c) Consum mínim 15 m3 al semestre.
d) Quota fixa de manteniment semestralment: 7 €.
e) Drets de connexió a la xarxa aigua potable: 150 €
+ cost comptador.
3 La taxa pel subministrament d’aigua potable a Lluçars és determinarà aplicant la tarifa següent:
a) Consum aigua habitatges per m3: 0,50 €.
b) Consum aigua granges per m3: 0,50 €.
c) Consum mínim 36 m3 al semestre.
d) Quota fixa de manteniment semestralment: 4,00 €.
e) Drets de connexió a la xarxa aigua potable: 150 €
+ cost comptador.
4 La taxa pel subministrament d’aigua potable a Gàrzola és determinarà aplicant la tarifa següent:
a) Consum aigua habitatges per m3: 0,30 €.
b) Consum aigua granges per m3: 0,30 €.

c) Consum mínim 36 m3 al semestre.
d) Quota fixa de manteniment semestralment: 8,00 €.
e) Drets de connexió a la xarxa aigua potable: 150 €
+ cost comptador.”
 Modificar ordenança fiscal número 9 Taxa per recollida d’escombraries.
“Epígraf primer. Habitatges:
Per cada habitatge ................................................ 73,15€
S’entén per habitatge el que es destina a domicili de
caràcter familiar i els allotjaments que no excedeixin
de deu places.
Epígraf segon. Allotjaments:
A) Hotels, motels, hotels - apartaments, cases d’hostes i altres. ........................................................ 146,30€
B) Cases de colònies ....................................... 543,40€
S’entén per allotjament aquells locals de convivència
col·lectiva no familiar, entre els que s’inclouen hotels,
pensions, residències, centres hospitalaris, col·legis i
altres centres de naturalesa anàloga, sempre que excedeixin les deu places.
Epígraf tercer. Establiments d’alimentació ..... 146,30€
Epígraf quart. Establiments de restauració..... 146,30€
Epígraf cinquè. Altres activitats.......................146,30€”
 Adaptar a la nova normativa actual les ordenances
fiscals següents:
Ordenança fiscal número 4 Reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
Ordenança fiscal número 6 Reguladora de la Taxa per
ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.
Ordenança fiscal número 12 Reguladora de la taxa per
parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terrenys d’ús públic i industries
del carrer i ambulants.
Ordenança fiscal número 16 Reguladora de la taxa per
la prestació del servei de bascula pública municipal.
 Derogar l’ordenança fiscal:
Ordenança fiscal número 10 Taxa per llicència d’obertura d’establiments.

CALENDARI FISCAL PER L’ANY 2021
Així mateix, es proposa el calendari fiscal de la recaptació amb el període següent:
- Del 20 de setembre al 19 de novembre de 2021.
Padró fiscal de la taxa de recollida d’escombraries,
exercici 2021.
- Del 20 de febrer al 20 d’abril de 2021.
Padró fiscal de la taxa pel subministrament d’aigua,
gas i electricitat, 2n semestre de 2020.

- De l’1 d’agost al 30 de setembre de 2021.
Padró fiscal de la taxa pel subministrament d’aigua,
gas i electricitat, 1r semestre de 2021.
Padró fiscal de la taxa per la prestació del servei municipal de connexió a Internet via Wifi, exercici 2021.
Padró fiscal de la taxa de conservació i manteniment
del cementiri municipal, exercici 2021.
Núm. 21 -Quart trimestre 2020
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COMPTE GENERAL EXERCICI 2019
Liquidació despeses exercici 2019

Capítol

Descripció

1

Despeses de personal

2

Despeses corents en béns i
serveis

3

Despeses financeres

4

Transferències corrents

5

Fons de contingència

6

Inversions reals

8

Passius financers
TOTAL

Crèdit pressupostari
definitiu

Obligacions
reconegudes
netes

Obligacions
pendents
de pagament

116.800

114.630,33

0

317.468,02

307.559,60

23.139,73

3.000

1.274,26

0

16.300

12.617,30

381,15

3.809,74

0

0

234.017,28

148.201,80

3.429,87

15.500

13.643,50

0

706.895,04

597.926,79

26.950,75

Liquidació ingressos exercici 2019
Capítol

Descripció

1

Impostos directes

2

Impostos indirectes

3

Taxes, preus públics i altres
ingressos

4

Transferències corrents

5

Ingressos patrimonials

7

Transferències de capital

8

170.892,08

17.931,15

29.200

16.542,23

0

101.750

114.551,79

69.131,38

168.247,51

167.043,00

19.855,14

14.000

23.223,75

6.065,33

99.761,90

98.564,36

77.932,71

Actius financers

104.035,63

0

0

TOTAL

706.895,04

590.817,21

190.915,71

ROMANENT DE TRESORERIA

287.252,43

ENDEUTAMENT

•

Drets pendents
de cobrament

188.900

RESULTAT PRESSUPOSTARI

38

Previsions
Drets
pressupostàries
reconeguts nets
definitives
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9.401,58

32.037,15

AVÍS ALS NUCLIS AGREGATS
– El ciutadà que vulgui deixar voluminosos, ha d’avisar a l’Ajuntament de Vilanova de Meià
(telf. 973 41 50 05) amb una setmana d’antel·lació, concretant els objectes que deixarà.
– Els voluminosos s’han de deixar al costat dels contenidors de l’entrada del poble, el dia abans de la
data de recollida que marca el calendari, NO més dies enrere.
– Si no s’avisa a l’ajuntament, els voluminosos no es podran recollir.
– Respectar aquestes condicions és garantia del bon funcionament de la recollida, demanem que tothom les respecti i les dugui a terme.
MOLTES GRÀCIES
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Espai Gastrocultural
RECEPTES DELS MOSQUETERS (4a PART)

C

om totes les receptes de dolços, en aquells temps, eren d’una contundència i un dolç extraordinaris, símbol de
riquesa i poder. A principis del segle XIX, Napoleó I, va dotar als productors de remolatxa sucrera de França,
de la tècnica d’un científic alemany, que el 1747, va poder extreure el sucre i solidificar-lo, acabant amb el domini
i monopoli mundial que tenia Espanya de la canya de sucre i, França esdevingué el principal productor del món.

Pastís d’ametlles sòlides
Agafeu un quilo d’ametlles dolces, pelades, rentades,
triturades i barrejades amb 15 grams d’ametlla amarga.
Se li afegeix l’epidermis d’unes llimones confitades, angèlica, flor de taronja praliné, una mica de sal, 1 quilo de
sucre, disset rovells i només cinc clares d’ou; barregeu,
encamisar el motlle, poseu-ho tot amb paper mantega i
feu-ho al forn en un forn escalfat suaument.
M. de Courchamps dona el consell, i només puc
convidar el lector a seguir-lo, a acompanyar aquestes
postres amb una crema líquida amb rovells d’ou, en què
haureu abocat llet d’ametlla en lloc de llet regular i que
haureu cuinat en un bany maria.
No és estrany, utilitzar producte càrnic o greixos animals en la preparació de dolços, malauradament, la
mala producció dels últims anys, que ha portat la industrialització i la utilització de medicaments (antibiòtics)
en els animals, ha fet que ja sigui absolutament residual,
tot i que la gelatina que s’utilitza és a partir de proteïna

animal. Son receptes delicioses.
*Gâteau
d’amandes
massif. - Prenez un kilo
d’amandes douces mondées, lavées, pilées, mêlées à 15 grammes d’amandes amères. Ajoutez-y des
épidermes de citrons confits, de l’angélique, de la fleur
d’orange pralinée, un peu de sel, 1 kilo de sucre, dixsept jaunes et seulement cinq blancs d’oeufs; mélangez, beurrez votre moule, mettez-y le tout garni de papier beurré, et cuisez à four doucement chauffé.
M. de Courchamps donne le conseil, et je ne puis
qu’inviter le lecteur à le suivre, de mettre à proximité
de cet entremets une crème liquide aux jaunes d’oeufs,
dans laquelle vous aurez versé du lait d’amandes au
lieu de lait ordinaire et que vous aurez fait cuire au
bain-marie.

Púding d’estil parisenc, anomenat púding del gabinet diplomàtic
Piqueu una beina de vainilla molt gelada, trinxeu-la
amb 114 grams de sucre i passeu-ho tot per un tamís;
picar finament una lliura de greix de ronyó de vedella i
mig quilo de medul·la de vedella; afegir mig quilo de farina d’arròs, barrejar aquesta barreja en una cassola amb
set rovells d’ou i dos ous sencers, mig got de nata i mig
got de maraschino italià real, un pessic de sal fina, una
quarta part de nou moscada ratllada, 47 grams de festucs sencers, quatre macarrons dolços triturats, sucre
de vainilla, 23,5 grams d’angèlica picada, trenta belles
cireres confitades, escorregudes a la meitat, després
sis pomes API, picades finament; amalgamar-ho bé tot,
després aboqueu
el púding sobre la
tovallola i acabeu
el procés segons
la regla. Durant la
cocció, heu tallat en
filets 47 grams de
festucs (cada ametlla en sis trossos) i,
quan el púding estigui tot a punt, llest
per servir, hi poseu sucre en pols per sobre, hi introduïu
els filets de pistatxo com les pomes de merenga, serviu
ràpidament i feu la salsa com sempre. Podem, al lloc de
les cireres, posar el mateix nombre de bonics grans de
raïm confitats i, al lloc de festucs sencers, 47 grams de
confit de cítric de Pèrsia i tallar-les en filets petits.

*Pudding à la parisienne, appelé pudding du cabinet
diplomatique. - Hachez très fin une gousse de vanille
bien givrée, pilez-la avec 4 onces de sucre et passez le
tout au tamis; hachez très fin une livre de graisse de
rognon de veau et une demi-livre de moelle de boeuf;
joignez-y une demi-livre de farine de crème de riz, délayez ce mélange dans une casserole avec sept jaunes
d’oeufs et deux oeufs entiers, un demi-verre de crème
et un demi-verre de vrai marasquin d’Italie, une
pincée de sel fin, le quart d’une muscade râpée, deux
onces de pistaches entières, quatre de macarons doux
concassés gros, le sucre à la vanille, une once d’angélique hachée, trente belles cerises confites, égouttées,
séparées en deux, puis six pommes d’api, hachées très
fin; amalgamez bien le tout ensemble, puis versez le
pudding sur la serviette et finissez le procédé selon la
règle. Pendant la cuisson, vous coupez en filets 2 onces
de pistaches (chaque amande en six morceaux), et
lorsque le pudding est tout paré, prêt à servir, vous
semez dessus du sucre en poudre, vous y fichez les filets de pistaches, dans le genre des pommes meringuées en hérisson, vous servez promptement et faites
la sauce comme à l’ordinaire. On peut, en place de
cerises, y mettre le même nombre de beaux grains de
verjus confit, et, en place de pistaches entières, deux
onces de cédrat confit et coupé en petits filets.
Sergi de Meià
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Medicina natural, salut i vida
LA FIBROMIÀLGIA

L

a fibromiàlgia segons la medicina tradicional és una patologia crònica caracteritzada per un
dolor de llarga durada als músculs i
les articulacions de tot el cos. Amb
un dolor intens en algun punt més
concret: en la zona occipital i cervical, en la zona de les lumbars,
genolls, colzes i glutis. La intensitat
varia dia a dia i pot canviar de lloc.
En algunes persones el dolor interfereix amb les tasques diàries i quotidianes, fins al punt de no poder
realitzar-les, mentrestant, en altres
sols els dona un malestar lleu.
Els trastorns més freqüents són:
insomni, cansament, rigidesa i sensació d’inflamació a les articulacions, estrenyiment o diarrea, sequedat de boca, àcides d’estòmac o gasos. Com ja he comentat, pot variar
la seva intensitat del dolor, sobretot
al matí en aixecar-se després d’estar hores sense moure’s. Els malalts
de fibromiàlgia pateixen mal de cap
i més especialment en l’articulació
temporal-maxil·lar, vertigen o sensació de mareig, hipersensibilitat
a la llum i als sorolls. Tots aquests
símptomes poden desencadenar en
una depressió a causa de la falta de
son, tensió i els diversos dolors. El
diagnòstic es basa en un examen
clínic dels símptomes del pacient
on es localitzen els diferents punts
de dolor, ja que no hi ha cap prova específica per a la identificació
de la fibromiàlgia, ja que si realitzem anàlisis o biòpsies musculars
aquests sortiran normals.
Des de la medicina en el moment
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actual no té un tractament curatiu,
es basa en tractament farmacològic per millorar els símptomes
mitjançant: antiinflamatoris, relaxants musculars, antidepressius
i ansiolítics. Des del punt de vista
de la naturopatia, la fibromiàlgia és
una patologia psicosomàtica i amb
múltiples factors que influeixen en
ella. La persona que la pateix és una
persona que durant molt de temps
ha estat sotmesa a un nivell d’estrès prolongat i mantingut per una
situació o bé ha tingut un impacte
emocional que ha fet que el seu cos
físic respongués d’aquesta manera.
L’objectiu de la medicina natural és
esbrinar la causa que ha desencadenat el dolor i quan va començar per
abordar la situació. La naturopatia
tracta a la persona com un tot i no
a la patologia en si, per tant, consta d’unes estratègies per millorar la
qualitat de vida de la persona i restablir la salut.
Dins del tractament natural hi ha
un gran ventall de teràpies alternatives. En primer lloc, la persona ha
de ser conscient que ha de millorar
els seus hàbits de vida i com pot aju-

dar-se ell mateix. Ser perseverant
en dur una bona alimentació rica
en vegetals i fruita, peix, llegums,
farines integrals, ous ecològics i
eliminar de la dieta tota la proteïna que vinguí de la carn, els làctics,
sucres refinats, farines refinades.
Fer exercici suau cada dia, com pot
ser anar a caminar 40 minuts, massatges relaxants a fi de millorar la
rigidesa de la musculatura, flors de
Bach per ajudar-lo emocionalment,
sals de Shüssler per equilibrar les
necessitats cel·lulars de l’organisme, beure 1,5 litres d’aigua per hidratar i millorar la sequedat de les
mucoses i la pell, infusions per l’insomni (llúpol, passi-flora, melissa),
ja que el fet de dormir bé equilibra
el sistema nerviós central i per tant,
millorarà el seu estat depressiu.
Per baixar el nivell de dolor pot seguir una teràpia amb acupuntura.
Consell de la secció: busca el que
et motiva i desfés-te del bloqueig
emocional.
Montse Vall,
naturopàta

ENS HEM TRASLLADAT!
Vine a veure’ns a la nova botiga del Carrer de Balmes d’Artesa de Segre.
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In memoriam
EN RECORD DE JOSEP BOIXADÓS BERTRAN (lo Serra)

E

l dia 26 d’octubre en plena
tardor, ens va deixar en Josep
Boixadós i Bertran, més conegut
per tothom, com lo Serra, nom de
la seva casa pairal. La seva mort
ens va deixar sorpresos, però ja tenia una edat i la vellesa a vegades
ja no avisa, tan sols ens obliga a
marxar.
Tota la seva vida va viure a Vilanova de Meià, treballant la terra
i cuidant les vaques, feina que li
agradava i que havia viscut intensament. Era una persona que es
deixava apreciar i estimava molt
el seu poble. Culte i amant de la
lectura, cada dia anava al cafè per
llegir el diari i, si podia, fer una
partida a la botifarra, joc que li
agradava molt. Una de les seves
virtuts era que li agradava explicar
històries que havien passat al poble, ja sigui de l’època de quan era
jove, la Guerra Civil, la postguerra, etc. Hom podia passar llargues
estones escoltant-lo i això sí, mai
et cansaves de sentir-lo. Tenia una
memòria prodigiosa. Sabia tota la
història de Vilanova i l’explicava,
fins i tot, amb les dates dels fets
de quan van passar. Era una font
de memòria històrica. Fa anys,
va arribar a ser regidor i tresorer
de l’ajuntament de la vila i també
membre de la Cambra Agrària.
Quan pel poble venia algun foraster buscant algun antic amic
o bé, simplement, buscant les seves arrels familiars d’avantpassats
que havien marxat a viure a un
altre lloc, ell sempre es recordava
de la casa que eren, el seu nom i
cognoms, encara que hi hagi cases que avui ja no existeixin o bé,

hagin canviat de propietari. Una cosa que
també volem destacar
era que el Josep era un
gran ballador de sardanes, li entusiasmaven.
Sabia contar tots els
passos i en les ballades de sardanes de la
Festa Major a la plaça
o a la Plaça de l’Ermita de Meià, ell n’era el
director. Podríem dir
que de les fotos de les
ballades dels anys 50
fins avui, no hi ha cap
imatge en què ell no
surti.
Juntament amb el Vicent Huguet de la Sotinya i el Ferran Sánchez de cal Tatx,
els dos malauradament ja traspassats, van ajudar al jovent del poble
a buscar informació i deixar constància de les seves vivències, per
tal de recuperar la Memòria Històrica. De fet, el Josep va ser un dels
impulsors de col·locar el monòlit
a la Plaça de la Creu per recordar
tots els soldats morts al Montsec.
Una anècdota molt peculiar del
Josep és que als seus 90 anys, era
un expert en navegar per internet i
cercar informació de tota mena, es
podia passar hores i hores davant
la pantalla de l’ordinador.
Pel que fa a la nostra revista de
Lo Pas Nou, ell va ser el primer
entrevistat en el primer exemplar
que va aparèixer (núm. 0) i que es
va publicar el novembre de l’any
2015, enguany ha fet cinc anys. El
Consell de Redacció vol fer palès
que amb la seva mort s’ha perdut

una font d’informació cabdal de
Vilanova de Meià. En concret, per
la secció del Passat i present, el
Paco Cardona (redactor de la revista), es va passar moltes estones
a casa seva, asseguts al banc del
costat de taula, comentant coses
bones i també dolentes de l’antiga
història de Vilanova, d’aquestes
llargues estones encara en queden
algunes gravacions.
Lo Serra era un pou de saviesa i
explicar records del poble era una
de les coses que més li agradava
que ho sentia amb tot el cor. El
Consell de Redacció vol agrair-te
amb aquestes línies el que ens has
ajudat durant tots aquests anys.
Els qui vàrem tenir el plaer de
conèixer-te, sempre et tindrem en
el record. Descansa en pau, amic.
Consell de Redacció

Anuncieu-vos-hi!
Interessats envieu les vostres dades a
lopasnou@gmail.com
i contactarem el més aviat
possible amb vosaltres
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Taller d’escriptura
UN NUS DE RIALLES

CAMINS D’AMOR

V

aig fer aquesta foto i crec que és la més preciosa que he
fet mai.
La Serafina i l’avi Jaume, ahir, es van casar.
Eren les 12 del migdia quan les campanes de la petita capella de la residència d’avis El Miracle van començar a cantar alegres, sense parar. Al jardí, els avis i àvies, companys
de residència, la mare, el pare i jo, tots molt elegants, fèiem
temps perquè arribés mossèn Arcadi.
Contemplant les joioses hortènsies rosa que conformaven
un passadís bucòlic fins a la porta de la capella pensava,
com hem arribat aquí?, què li ha passat pel cap a l’avi perquè
als 88 anys vulgui casar-se?; potser no hem sabut fer-li la
companyia que necessitava?; podria ser que li fes falta una
mà de dolces arrugues acaronant-li el cor, el pit, més avall?
Fuig, fuig, això no pot ser! Doncs, què necessita l’avi per
lligar-se, a la seva edat, a una persona quasi desconeguda?
Quan baixà dels núvols rosa vaig haver de donar-me pressa perquè tothom ja era dintre de la petita església.
S’obrí la portalada i entrà el mossèn, darrere, la parella
de nuvis. Ell disfressat de lleó i ella de domadora, entraren
ballant un bolero amb les galtes enceses, l’avi li xiuxiuejà
alguna cosa a l’oïda i ella explotà a riure, ell la imità i els dos
varen arribar a l’altar fets un nus de rialles amb les cares
vermelles i la mirada brillant.
Ja sé que li faltava a l’avi, li faltava l’humor.

Camins de sorra,
parets de pedra seca,
al fons, el mar.
Un paradís on l’amor és fàcil.
Camins de flors,
parets boscanes,
allà lluny, la roca alta.
Un edèn on l’amor és fàcil.
Sorra als peus,
dunes de sorra
sota una cúpula d’estels.
Un oasi on l’amor és fàcil.
Camins d’asfalt,
parets de ciment,
gratacels de vidre.
Una selva on l’amor és fàcil.
Digueu-me:
quins camins
trepitgen les nostres ànimes
que l’amor és tan difícil?

Montse Puig

Montse Puig

Instal·lacions Elèctriques
•

Joan Caubet Sanjosé

•

Instal·lador autoritzat pel
Departament d’Indústria

696240921

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

•

Instal·lacions
Reparacions
Electricitat Industrial
Electricitat domèstica

electrica.caubet@gmail.com

Col·laboracions a Lo Pas Nou
Podeu enviar les vostres col·laboracions al
mail de la revista: lopasnou@gmail.com
Es recorda que els articles que s’envïin a Lo
Pas Nou han d’estar escrits en format Word i no
poden dur imatges inserides en el document. A
més, han d’estar signats amb el nom, cognoms i
DNI del seu autor.

La redacció manifesta la no obligació d’acceptar totes i cadascuna de les col·laboracions rebudes.
D’altra banda, la publicació dels articles signats no significa l’acceptació implícita del seu
contingut per part de l’equip redactor.
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El passat i el present
EL SOMETENT A LA COMA DE VILANOVA DE MEIÀ

P

oques referències tinc del cos
de sometent de Vilanova de
Meià. Tot i haver-les buscat i haver
preguntat per aquí i per allà. Durant
la Guerra Civil es van perdre molts
documents de l’arxiu de l’Ajuntament de Vilanova de Meià, per tant,
és probable que també desapareguessin alguns documents del sometent. Després de la cerca, només
n’he trobat un de l’any 1877, on diu
que hi havia un sometent que estava format per veïns de Vilanova de
Meià i dels quals els seus noms són
els que descric a continuació:
Caporal de districte: Josep Castejón Mestres
Subcaporal de districte: Antonio
Batalla Olives
Sometenistes: Josep Bertran
Oliva, Antonio Boneta Sala, Cosme Brescó Caus, Antoni Castells
Español, Josep Farrando Caubet,
Antoni Massanés Bernades, Joan
Roca Sala, Pere Sangrà Gispert,
Antoni Santacreu Bergés, Joan
Santacreu Oliva, Josep Sirvan Casto, Francesc Serra Brescó, Antoni
Serra Tresens, Jaume Sirvan Costa,
Josep Terré Badia, Joan Triginer
Sabaté i Cándil Vidal Olius.
El sometent té un origen medieval. La progressiva coordinació
dels camperols en contra les agressions extremes que patien, dugué
a l’establiment del sagramental el
1068 i d’un usatge denominat prínceps namque. Ambdós textos legals configuren el caràcter alhora
policial (en l’àmbit local) i militar
en general conferit al sometent.
Fou institucionalitzat durant el regnat de Jaume I, al segle XIII.
El funcionament. Davant qualsevol fet delictiu, tot home i dona
tenia l’obligació de cridar amb crits
de ‘’VIA FORA’’ per aixecar el clamor del sometent. Tenien l’obligació d’acudir als tocs de campana
conegut com a “Toc de sometent”,
tots els homes menors de 60 anys i
majors de 16. Les despeses anaven
a raó de meitat i meitat, l’una pel
senyor del poble i l’altra pel comú
o universitat. Posteriorment, el sou
els fou garantit pel govern mitjan-
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çant els impostos municipals i cada
membre s’ocupava de mantenir en
bon estat la seva arma (normalment
un trabuc) a casa. Si el clamor no
s’aixecava, es convocava amb uns
tocs de campana, o també en situacions d’emergència es convocava
a la Plaça Major del poble o davant
de l’església, mitjançant l’anomenada ‘’crida del llibret” i d’allí es
repartien les instruccions del seu
Carnet del sometent de Vilanova
de Meià, escrit a
mà. Cara 1.

Carnet de sometent de Joaquim Triginer Comes de Cal Joaquim. Any 1946. Cara 2.

cap, ja fos formant patrulles o bé
anant a encalçar els atacants en
grup. La defensa de nuclis rurals,
majoritàriament contra bandolers i
malfactors, es veié també exercida
amb efectivitat pel sometent. Quan
els pobles s’agrupaven per a garantir la seva pròpia seguretat, ho
feien per mitjà del jurament, que
formà un romanço al segle XIX.
Arran de la desfeta de 1714 a la
Guerra de Successió, Felip V d’Espanya decidí el desarmament total
dels catalans. A tal fi, i dins d’aquesta estratègica, el sometent fou prohibit per l’article 39 del Decret de
Nova Planta de la Reial Audiència
de Catalunya. Poc abans, el cap
d’aquest cos havia estat el general
Moragues, que fou executat per decapitació en acabar la contesa.

A la Guerra Gran, el sometent fou
restablert, malgrat la supressió que
establia el decret de Nova Planta, el
1794 per Luís Fermín de Carvajal, el
comte de la Unión durant la Guerra
Gran, que a la seva mort van estar
al càrrec de José de Urrutia. Es van
restablir a causa de la mala situació
de l’exèrcit regular, i la seva participació al final de la guerra va contenir el front que es va estabilitzar
a l’Empordà. Igualment ocorregué
amb el cos dels miquelets.
En la Guerra del Francès (1808
–1814), fou novament usat el sometent en contra dels francesos
a Roses, Barcelona i Tarragona. El
sometent d’Igualada, Manresa i el
dels pobles de la Segarra i l’Urgell,
tingué un paper important a la batalla del Bruc.

Dins els carnet hi havia la normativa que havia de complir el sometent. Cara 3 i 4.

La Guerra dels Set Anys o Primera Guerra Carlina, la revolta dels
carlins l’any 1833 i l’existència d’un
creixent bandolerisme a la ruralia
catalana, motivà novament que el
sometent actués al servei del govern en les tasques de seguretat
i manteniment de l’ordre públic
compartint esforços amb els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil.
El 1855 fou refet pels grans propietaris rurals, amb el nom de Sometent Armat de la Muntanya de Catalunya i adoptà el lema de “Pau, pau
i sempre pau”. D’aleshores ençà,
el sometent adquirí un caràcter de
cos auxiliar de l’ordre públic en
l’àmbit rural, destinat a protegir els
dominis dels grans propietaris dels
assalts dels trabucaires.
Segona extinció (1873). Veient el
govern democràtic sorgit de la Gloriosa en el sometent un cos marcadament conservador i aliè als aires

revolucionaris que ells volien imposar al país, en decretà altra vegada
la supressió. Però la restauració
borbònica d’Alfons XII el reorganitzà, sobretot amb vista a reprimir
l’aixecament carlí a la Tercera Guerra Carlina.
El Sometent al segle XX. Actuà
al costat de les autoritats en diverses ocasions durant la dictadura de
Primo de Rivera. Durant aquesta
dictadura, Primo de Rivera intentà
d’estendre la figura del sometent a
la resta de l’estat l’any 1923, però va
fracassar.
El 1931, la Segona República Espanyola va dissoldre de nou el sometent, però es restablí el 1936 en
esclatar la guerra. Acabada la guerra, el sometent es dissol novament.
La dissolució del sometent no fou
per gaire temps, ja que l’any 1945 el
general Francisco Franco el reorganitza, sota el nom de Sometent Ar-

Carnet de sometent d’Emilio Castells Bonet de Cal Tapis. Any 1959.

mado, amb la principal finalitat de
combatre els Maquis. Així, el sometent Abel Rocha posà fi a les accions
de l’anarquista Quico Sabaté a Sant
Celoni, l’any 1960. El seu caràcter
conservador, així i tot, no feu que
el dictador el reimplantés del tot,
bàsicament es repartí per 297 pobles de menys de 10.000 habitants,
aplegant un total de 4.344 individus
que, l’any 1978, van ser acomiadats.
Finalment el sometent es dissolt definitivament pel Senat espanyol el
1978. Els últims sometenistes a Vilanova de Meià podríem dir que eren
persones als quals els agradava la
caça, tots tenien l’escopeta de caçar
i el fusell de sometent, i els de més
graduació tenien pistola, que estava
controlada per la Guàrdia Civil.
Caporal de districte: Francesc
Serra (cal Cota)
Subcaporal de districte: Joan París Castells (cal Guerra)
Sometenistes: Modesto Macià (
ca l’Amorós), Josep Durich (ca la
Isabeleta), Ramon Pallarés Vilaseca (cal Morà)
És de suposar que hi havia més
sometenistes, però no n’he pogut
localitzar els noms.
Bibliografia:
- Sometent. Wikipedia, la enciclopedia libre.
- El Municipi de Vilanova de Meià,
de Ramon Bernaus Santacreu i Ferran Sánchez Agustí.
Text i fotos: F. Cardona Fonoll

Carnet de sometent de Vilanova de Meià, ara
ja escrit amb màquina d’escriure.
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Centre d’Interpretació del Montsec de Meià
ICTIOSAURES, RÈPTILS MARINS DESAPAREGUTS

E

l nostre món és un planeta viu.
I com a tal, ha patit successives transformacions, tant pel que
fa als éssers que l’han habitat com
a les roques, mars, continents i atmosfera. Tot en aquest món, és en
continu moviment, en acció i evolució.
La distribució, la geografia dels
continents i la dels mars han canviat en el decurs dels milions i milions d’anys. Penseu, per exemple
que l’Índia formava part del continent africà situat molt més al sud
del planeta i que fa uns 55 milions
d’anys, es desenganxà lentament
per convertir-se en una gegantina
illa que, com un vaixell, es mogué fins a col·lidir amb el sud del
continent asiàtic donant lloc als
Himàlaias. Pel que fa a Europa i
Nord-amèrica formaven ben bé
una sola peça no més enllà de 60
milions d’anys enrere, i que justament, l’oceà Atlàntic s’obria camí
per una fractura en les terres de
l’hemisferi sud que més tard donarien lloc a Sud-amèrica i Àfrica.

Reconstrucció d’un ictiosaure, rèptil marí de l’era Mesozoica. (Dibuix autor)

A les nostres terres

No ens hem d’estranyar doncs,
que fa uns 190 fins a uns 60 milions
d’anys, - és a dir, durant un lapse
d’uns 130 milions -, el que avui són
les roques de les serres del Montroig, Sant Jordi, Carbonera, Boada, Vilanova de Meià, el mateix
Montsec i més al nord, eren part
dels sediments d’un fons marí. Les
roques que componen
aquest
conjunt
orogràfic indiquen
que per molts
milions d’anys,
les aigües marines envaïren
les contrades.
Allí la vida fou
prolífica perquè
ha deixat gran
quantitat
de
testimonis petrificats, els fòssils, que parlen
d’aquells temps.
No és difícil troTres de les vèrtebres descobertes a Alòs de Balaguer.
bar a la rodalia
Sabem ara, que la part oriental del de Camarasa, Alòs de Balaguer,
continent africà, es trenca lenta- Àger, Meià, fòssils de petxines,
ment per on el que avui es diu “Rift cargolets i conquilles d’allò més
Valley” (Tanzània, Kenya, Etiòpia) variat, que criden la nostra atenció
i donarà lloc a un estret pas marí i que denuncien la seva antiquíssien uns milions d’anys, tal com és ma vida marina en paratges avui
el mar Roig actual. Res més cal es- muntanyencs. Ara, els sediments
perar... milions d’anys.
marins de llavors, empesos per les
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colossals forces tectòniques de la
Terra van formar aquestes serralades de la Noguera i província tota,
plenes de serena bellesa.
Com he dit, moltes de les criatures que visqueren al fons de les aigües, restaren enterrades després
de mortes en aquells llots. Així
entaforades, les parts dures dels
seus organismes, ossos, closques,
petxines s’han anat transformant
en pedra juntament amb els fangs
que ara són les roques de les muntanyes.
Una bèstia prehistòrica a Alòs de
Balaguer
Els mars que cobrien Camarasa i
Alòs de Balaguer de fa uns 180 milions d’anys, eren lluny de la costa
i no solament vivien tota classe de
cargols, petxines, eriçons, estranys
pops i calamars, sinó també peixos
i d’altres animals grans i actius que
nedaven amb potència, però dels
que no tenim constància. A Vilanova de Meià, en un raconet per on
raja el riu Merlé, apareixen conquilles d’ostres d’aquells temps, que
foren arrossegades i amuntegades
per corrents marins. I, allí jauen
fossilitzades.
Fa ja uns anys, el meu amic Esteve, en la seva afecció per esbrinar
aquest fascinant món del passat
de les nostres terres, em mostrà,
a més de petxines i coralls, unes

Reproducció de l’esquelet fossilitzat de Stenopterygius, que
s’exhibeix a Alòs de Balaguer.

despulles petrificades que trobà als
indrets d’Alòs de Balaguer, d’on és
veí. Eren la prova definitiva de la
presència de grans animals marins
llavors gairebé desconeguts de la
resta de l’estat i en absolut a Catalunya. Es tractava d’una quinzena
de vèrtebres d’un ictiosaure, que
per les seves mesures, el rèptil podia abastar ben bé, uns 5 m de llargària si més no, que visqué fa uns
180 milions d’anys en el mar noguerenc de les dites contrades. Pel
que hem pogut observar, aquestes
vèrtebres pertanyen a la zona de la
cua, membre poderós amb el qual
es propulsaven.
Què eren els ictiosaures?
Els ictiosaures eren rèptils marins, activíssims nedadors i pescadors, amb tota la forma d’un
peix i proveït d’un llarg “morro”
estret amb dents filoses. La seva
fesomia recorda als nostres simpàtics dofins, encara que aquests
són mamífers i res tenen a veure.
Dits rèptils originàriament eren
terrestres (com també ho foren els

Vista de la sala d’Alòs de Balaguer on s’exposen les vèrtebres.

dofins,
balenes,
catxalots,
etc.)
però, en el decurs
de milions d’anys,
s’adaptaren a la
vida marina i les
quatre potes prengueren la forma
de rems. Val a dir
que, com és natural, respiraven
aire
atmosfèric
també. Els ossos Detall del cap i potes-aletes de l’ictiosaure reproduït.
de les potes i dels
dits es transformaren en peces a Normandia. No obstant això, les
hexagonals si més no, per tal d’aug- seves despulles apareixen en molts
mentar la resistència de la natació. països del món - Índia, Amèrica,
El cos fou fusiforme i perfectament Groenlàndia -, tal com era d’espeadient a la vida oceànica. Tenia les rar en uns animals marins cosmovèrtebres com a discs i la seva co- polites. El tamany d’aquestes bèslumna podia sumar fins més 100 ties podia abastar des d’un parell
d’aquestes vèrtebres, la qual cosa de metres fins a 20 metres els més
els hi permetia una gran flexibilitat grans. Es van extingir uns 30 milia l’hora de nedar.
ons abans que desaparegueren els
Els ictiosaures aparegueren als dinosaures.
mars de la Terra fa uns 200 milions d’anys. Els exemplars millor
Antoni Lacasa Ruiz.
conservats provenen de jaciments
Comunicador de la ciència
del sud d’Alemanya (Wurtemberg,
paleontològica. Lleida.
Holzmaden), a Anglaterra i també

QUEVIURES SALA
• Queviures
• Formatge del país
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• Pa i coques cuits
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• Vins de la terra...
•
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C/ Catalunya, 15 - Vilanova de Meià
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Terres del Marquesat
CENTENARI DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA PRESA I LA CENTRAL
HIDROELÈCTRICA DE CAMARASA
CAMINADA DES DE CAMARASA A L’AIGUABARREIG
SEGRE-NOGUERA PALLARESA

Grup del Marquesat amb el CEB i Peülles del Montsec, abans de començar el recorregut.

P

er culpa de la pandèmia hem
hagut d’aturar totes les activitats que l’Associació Cultural Terres
del Marquesat teníem programades
per l’any 2020 i de moment restem
a l’expectativa de com evolucioni la
Covid-19 per les que tenim previstes
per a l’any 2021. Ja us anirem informant.
Per no perdre el contacte amb
vosaltres i amb el territori, us expliquem breument una sortida que
vam realitzar conjuntament el 4 de
març de 2018 tres entitats culturals de la comarca de la Noguera:
CEB (Centre Excursionista de Balaguer), Les Peülles del Montsec
(Avellanes-Santa Linya) i Terres del
Marquesat. Érem 32 persones entre
grans i petits, vingudes des de Balaguer, Mollerussa, Les Avellanes i
Camarasa.
La trobada va ser a la bàscula municipal de Camarasa a les 8 h del
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Presa i central de Camarasa

matí. Allí vàrem explicar tot l’itinerari de la sortida que va consistir a
fer el recorregut per cinc panells on

s’explica tots els llocs emblemàtics
de la central: 1) la carretera i ponts
d’accessos a la Central hidroelèc-

Vista panorámica del pantà de Sant Llorenç.

continuar per la passarel·la metàllica que va al pont penjant, a uns
150 m a mà dreta abans de creuar
el pont. Ens enfilàrem pit amunt pel
camí de les torres, que passa pel
feixar del Cinquet. Aquí vam parar
a esmorzar i s’albira una panoràmica espectacular de la central i la
presa, on vàrem comentar tots els
elements que es veuen molt bé des
d’aquest lloc.
Des d’aquí vàrem continuar elevant-nos fins a un planell on hi ha
les voltes del Cussó, des d’on tení-

EDUARD
CAMARASA

em una panoràmica fenomenal de
la Cova del Tabac, el pont vell de
Camarasa i una mica més endavant,
tot el Mont-roig, Sant Salvador, el
poble i el riu.
Iniciàrem una baixada i pujada,
per un sender estret i per últim,
continuant per aquest sender molt
pronunciat vàrem fer cap al barranc
del Canudell i fins al poble. El recorregut total va ser d’11 km.
Francesc Gessé
Terres del Marquesat

Jardineria

trica de Camarasa; 2) l’hospital i la
cantina; 3) els barracons on hi havia
el personal de construcció allotjat;
4) el Campament de l’Illa on hi havia l’estaf, compost per enginyers,
tècnics i oficials tècnics qualificats.
Per finalitzar aquest circuit de panells informatius, vàrem acabar al
núm. 5 on s’explica la construcció
de la presa i la central. Aquí vàrem
comentar que la presa de Camarasa, que ara fa 100 anys que s’estava
construint, tenia 103 metres d’altura
i era la primera d’Europa i així ho va
ser durant quatre anys, però també
era la quarta del món. Van quedar
pendents de visitar els panells núm.
6 i 7, el primer està situat a la casa
d’on hi havia el vigilant de la presa
a 50 m on hi ha l’indicador del camí
que va a la cova del Tabac. Parla
dels elements que hi ha a la presa,
com poden ser les comportes, reixes i mecanismes de maniobra del
pantà, l’últim panell està situat a la
Baronia de Sant Oïsme, on es parla
del desaparegut poble d’Oroners, el
pont de Montclús, el Moli de Montroig i altres coses.
Nosaltres, una vegada fetes totes
les explicacions dels panells, vàrem

636 935 415
ARTESA DE SEGRE
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LA QUALITAT DE L’AIRE A EUROPA I LA CRISI DEL CORONAVIRUS
Temes a tractar
•
•
•
•
•

Presència i l’origen dels principals gasos contaminants de l’aire a diverses ciutats europees
Legislació Europea sobre la qualitat de l’aire
Efectes ambientals i sobre la salut dels gasos contaminants
Disminució del trànsit i de la contaminació durant la pandèmia del coronavirus
Possibles solucions per reduir el nivell de contaminació

Part 1: Introducció
La qualitat de l’aire que respirem és un dels factors
més importants que afecten a la nostra salut i a la nostra esperança de vida.1
La pol·lució atmosfèrica es considera com un factor
de risc pitjor que el tabac.
Segons un estudi de l’European Heart Journal (Revista Europea del Cor) l’excés de mortalitat anual
deguda a la contaminació de l’aire a Europa és de

790.000 persones.
Si es complissin les directius dels acords de París,
la taxa de mortalitat deguda a la contaminació atmosfèrica es podria reduir en un 55%.2,3
Respecte a l’estat espanyol, la Unió Europea ha remès Espanya al Tribunal de Justícia per la seva manca
de protecció de la contaminació atmosfèrica envers
els seus ciutadans.4,5

Figura 1:
Visió de l’smog de Barcelona i de Paris

Els principals contaminants que trobem a l’aire de
les nostres ciutats són:
• les partícules en suspensió (PM)
• l’Ozó troposfèric (O3)
• el diòxid de nitrogen (NO2)
• els òxids de sofre (SO2 i SO3)

• el monòxid de carboni (CO), el diòxid de Carboni
(CO2)
• i en menys concentració:
a) Compostos orgànics volàtils (VOC – Volatile
Organic Compounds): Metà (CH4), Compostos
aromàtics i poliaromàtics cancerígens (benzè,

EL SINDICAT

BAR - RESTAURANT
CASAL MUNICIPAL

C/ La Font, 8 - 973 415 046 - Vilanova de Meià
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benzopirens i altres).
b) Àcids inorgànics corrosius: Àcid Clorhídric
(HCl), àcid sulfhídric (H2S) etc.
Molts d’aquests gasos (CO, CO2, CH4, NOx, etc.)6 actuen, a més a més, com a gasos d’efecte hivernacle i
exerceixen un efecte important sobre l’escalfament
global
Les causes principals d’emissions de gasos contaminants en el medi urbà estan relacionades amb: (Figu-

res 2a i 2b)
La mobilitat dins la ciutat.
Altres fonts, menys significatives, són les calderes
de calefacció.
En el gràfics següents veiem que a la Unió Europea7,8
les emissions degudes al transport rodat representen
la major part de la contaminació, tant d’ òxids de Nitrogen (NOx), el 40% (Figura 2a), com de Partícules en
suspensió (PM), el 27,1%.(Figura 2b)

Figura 2a:
Origen de les emissions de NOx generades a la Unió Europea7,8

Agricultura: 2%
Energia, producció i distribució: 21%
Processos industrials: 3%

Transport fora de carretera: 7%

Dissolvents, producció i ús: 0,003%

Energia, ús industrial: 12%

Transport per carretera: 40%

Deixalles: 0,12%
Habitatges, institucions i
comerços: 14%

Figura 2b:
Origen de les emissions de partícules en suspensió (PM) generades a la Unió Europea

Altres tipus de transport: 10%
Transport per carretera: 27%

Agricultura: 15%
Varis no energètics: 0,1%
Energia, altres usos: 6%

Deixalles: 0,8%

Processos industrials: 4%

Energia, ús industrial: 11%

Indústries energètiques: 24%

Emissions fugitives: 0,9%
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Respecte al contaminants que es respiren a la ciutat
de Barcelona tenim que els òxids de Nitrogen (NOx) generats pel trànsit (transport terrestre) són majoritaris,
mentre que les Partícules en Suspensió (PM) prove-

nen de focus contaminants externs, de les rodalies de
Barcelona, com la central tèrmica de Sant Adrià del
Besós9. Veure Figures 3a i 3b

Figura 3a:
Origen de la contaminació per NO2 que es respira a Barcelona. Dades del 2013

Industrial: 8%

Transport terrestre: 60%

Contribució de l’entorn
de Barcelona: 13%
Resta de sectors: 11%

Port de Barcelona: 8%

Figura 3b:
Origen de la contaminació per Partícules en suspensió (PM 10) que respirem a Barcelona, any 2013

Contribució de l’entorn
de Barcelona: 62%

Indústria: 8%
Transport terrestre: 21%

Resta de sectors: 7%
Port de Barcelona: 10%

L’activitat desenvolupada pel Port Marítim fa que
Barcelona sigui una de les ciutats europees més contaminades, bàsicament per culpa dels creuers10.
En l’annex (Figura 10) s’exposen els valors límits

recomanats per la Unió Europea i que són, per tant,
també de compliment a Catalunya11 (Una versió “ampliada” la podem trobar en castellà al “Plan Nacional
de Calidad del AIRE 2017-2019 (Plan Aire II)”12)

Comentaris sobre alguns contaminants atmosfèrics:
• Les partícules en suspensió (PM)
Consisteixen en una complexa mescla de partícules
líquides i sòlides de substàncies orgàniques i inorgàniques suspeses en l’aire. (Hidrocarburs policíclics,
sutge, Plom [Pb], Arsènic [As], Urani [U], etc.) Aquestes partícules es classifiquen segons el seu diàmetre
aerodinàmic:
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• Partícules en suspensió de menys de 10 micròmetres (PM 10)
• Partícules en suspensió de menys de 2,5 micròmetres (PM 2,5), aquestes inclouen les anomenades “partícules ultrafines”, que tenen un diàmetre inferior a 0,1
micròmetres13

Moltes d’aquestes partícules no es degraden i es dipositen com a pols en el sòl i l’aigua i d’aquí passen a
la cadena alimentària
Les partícules més perilloses són les més fines
(PM 2,5) ja que, en inhalar-se, poden arribar a
les zones perifèriques dels bronquíols i alterar
l’intercanvi pulmonar de gasos. Poden produir un

augment d’afeccions respiratòries i cardiovasculars,
l’agreujament de l’asma i un increment de la mortalitat
per malalties cardiovasculars i respiratòries i per càncer de pulmó. i afectar el desenvolupament pulmonar
dels infants14. S’ha trobat que inclús poden arribar al
nostre cervell.

• Els òxids de nitrogen (NOx):
L’òxid nítric (NO) i el diòxid de nitrogen (NO2).són
un grup de compostos químics gasosos molt reactius.
Es generen en la combustió a altes temperatures, en
calderes de calefacció. o industrials, motors d’explosió, especialment de motors dièsel, aeronaus i motors
marítims..
El diòxid de Nitrogen (NO2) crea aerosols o boirines
urbanes amb un percentatge important de partícules
de mida inferior a 2.5 micròmetres (PM 2.5), què com
hem vist són les més perilloses per la salut.
• L’Ozó troposfèric (O3)15 :
L’Ozó es un gas incolor i invisible, amb una lleugera
olor a marisc, a concentracions molt petites, 10 ppm.
A l’estratosfera (entre 15 i 50 km) l’Ozó està present
en una concertació de 8 ppm i té un efecte beneficiós16,
ja que ens protegeix de la perillosa radiació ultraviolada provinent del Sol.
A la troposfera (la part inferior de l’atmosfera amb
un gruix de 7-18 Km), l’Ozó es forma a partir de reaccions químiques entre els òxids de nitrogen i els compostos orgànics volàtils. I té uns efectes perniciosos
pels éssers vius.
Els efectes que l’Ozó pot provocar sobre la salut de

Forma àcid nítric amb la humitat de l’aire (NO2 +H2O
2 HNO3) que és un agent corrosiu tant pel sistema
respiratori com per generar l’anomenada “pluja àcida”
que causa la mortaldat de cultius i dels arbres i contribueix al deteriorament de les nostres façanes i monuments públics, a l’igual que el SO2 (veure Figura 5)
En presència de la llum ultraviolada, per un procés
molt complex, genera i és la font principal de l’Ozó troposfèric (O3)


les persones són: tos, irritacions a la faringe, al coll
i als ulls, i dificultats respiratòries com la gola seca.
També pot produir altres problemes respiratoris com
una major incidència i un agreujament de l’asma, la
reducció de la funció pulmonar i una inflamació de les
vies respiratòries, i una alteració del rendiment. Els nivells elevats d’Ozó també poden causar un increment
de la mortalitat diària.
L’Ozó afecta també a la salut de les plantes i al rendiment dels cultius.
En l’actualitat es troba en concentracions molt més
elevades que en l’època preindustrial (Veure Figura 4).

Figura 4:
Evolució de la concentració mitjana d`0zò entre el anys 1850 i 2100 a nivell superficial.

(A partir de l’any 2012 es projecten (extrapolen) els valors d’Ozó segons les diverses estimacions de les concentracions de gasos d’efecte hivernacle previstes a la atmosfera17, 18)

(rcp: Representative Concentration
Pathway): Evolució estimada dels gasos d’efecte hivernacle de 2012 fins el
2100
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• El diòxid de Sofre (SO2)
Es forma durant la combustió de materials que
contenen impureses de sofre (especialment carbó,
fusta, combustibles líquids i gasosos no purificats). Es
genera principalment en els motors dièsels, motors
marins, centrals tèrmiques, activitats industrials, incendis i incineració de residus.
Els efectes que pot provocar sobre la salut són: Dificultat per respirar. Inflamació de les vies respiratòries.
Irritació ocular per formació d’àcid sulfurós sobre les
mucoses humides. Alteracions psíquiques. Edema pulmonar. Aturada cardíaca. Col·lapse circulatori. Queratitis.
També s’ha associat a problemes d’asma i bronqui-

tis crònica, augmentant la morbiditat i mortalitat en
persones grans i nens. Els asmàtics i les persones amb
Malalties Pulmonars Obstructives Cròniques (MPOC)
i amb problemes cardíacs són els més sensibles a
l’efecte de l’SO2.19
Les plantes són especialment sensibles a aquest producte que causa la mort de les fulles i com a conseqüència de tota la planta, és el que s’anomena efecte
de la pluja àcida.
També causa l’acidificació dels cursos d’aigua, el deteriorament dels sòls, dels materials de construcció i
dels monuments històrics (conegut com el mal de la
pedra).

Figura.5:
Acció corrosiva del NOx i del SO2: Causen el Mal de la pedra20 i la Pluja àcida21

Josep Roqué i Buscató (Dr. Ciències Químiques)
Associació Cultural “Les Terres del Marquesat”
Referències
1 http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/qualitat-de-laire-a-la-conurbacio-de-barcelona/pla_
millora_qua_aire_2011_2015/mesures-del-pamqa/episodis_ambientals/faqs/salut/
2 European Heart Journal (2019) 40, 1590–1596
3 *https://diarisanitat.cat/un-estudi-doblega-el-nombre-de-morts-anuals-relacionades-amb-la-contaminacio-de-laire-800-000-en-tota-europa/ (12 de març del 2019)
4 https://euobserver.com/environment/145538
5 https://www.rtve.es/noticias/20190724/bruselas-denunciara-espana-ante-justicia-europea-contaminacion-madrid-barcelona/1976029.shtml
6 Conferencia “Solucions al Canvi Climàtic”, Josep Roqué i Buscató (no publicat)
7 http://www.icopal-noxite.co.uk/nox-problem/nox-pollution.aspx
8 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/emissions-of-primary-particles-and/emissions-of-primary-particles9 Anuari de la contaminació a Barcelona 2019 (Gener 2020)
10 https://www.ara.cat/societat/Barcelona-Palma-ports-contaminacio-creuers_0_2246775419.html
11 https://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
12 https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/planaire2017-2019_tcm30-436347.pdf
13 El micròmetre (símbol µm) és una unitat de longitud equivalent a la milionèsima part d’un metre (què és equivalent a una mil·lèsima
part d’un mil·límetre). En el passat es va anomenar micra (símbol µ) o micró, però aquests noms ara són obsolets, des del 1968 Micro- s’ha
mantingut només com a prefix de qualsevol mesura per a indicar la milionèsima part. (https://ca.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B2metre)
14 http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/qualitat-de-laire-a-la-conurbacio-de-barcelona/pla_
millora_qua_aire_2011_2015/mesures-del-pamqa/episodis_ambientals/faqs/salut/#bloc3
15 https://ca.wikipedia.org/wiki/Capa_d%27oz%C3%B3
16 https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/facts/SH.html#:~:text=The%20concentration%20of%20ozone%20varies,ultraviolet%20radiation%20
from%20the%20Sun.
17 Aerosol and Ozone changes as forcing for Climate Evolution between 1850 and 2100. May 2012.Climate Dynamics 40(9-10)
18 https://ca.wikipedia.org/wiki/Escenaris_RCP
19 https://www.saludgeoambiental.org/dioxido-azufre-so2
20 https://www.slideshare.net/sevass25/mal-de-piedra
21 https://www.lenciclopedia.org/images/9/94/800px-Acid_rain_woods1.JPG
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Els lectors escriuen
ESMORZAR AMB QUEROSÈ (EL MIRACLE VIETNAMITA)

H

em trobat un local a peu de
carrer, tan estret com una esquerda entre dues mitgeres, tan
petit que podria ser la cambra del
darrere d’una minúscula botiga
de sabates. És un restaurant. A la
vorera s’aclofen tres o quatre persones sobre tamborets blaus de
plàstic, mida orinal, mentre els vianants passegen davant dels seus
palets xinesos. Sostenen en els
seus genolls bols on floten un munt
de fideus amb els quals sembla que
teixeixin un jersei cap a les seves
boques. Tenen molt bon aspecte.
La meva dona m’empeny des del
soroll del carrer cap a l’espai de
penombra que allotja miraculosament quatre taules en miniatura,
com de caseta de nines, i els seus
ocupants. Des de la cuina, al marc
de la porta al costat del carrer, una
dona crea, despatxa i cobra (la butxaca del seu pijama està plena de
bitllets arrugats) les especialitats
del fogó que anuncien el lloc de
procedència de la propietària: El
bun bo de Hue i el vanh Cuon.
En menys de dos minuts una jove
deixa sobre la nostra taula un plat
amb ratlladura de flor de banano,
brots de soja vaporitzats, un platet
de llimes trossejades i bitxo picat.
Al minut tercer aterra a la taula
un bol de sopa dins el qual suren
làmines de vedella i una espècie
de llonganissa de peix premsat
entre fideus rodons d’arròs. Al minut tercer i vint segons, serveixen
a la meva dona un vanh cuon, que
és com una creppe o un caneló de
pasta d’arròs farcit de carn refregida. Els clients que començaven
a menjar quan m’he assegut, ja no

hi són. Ritme gastronòmic local.
Esmorzars i dinars sense tertúlies.
¿Fast food? ¡Fast Good!
Si el ritme del servei és rapidíssim, el procediment per donar a
llum tan subtil embolcall és lent,
metòdic i afectuós, per això cuinen
tota l’estona. Bullen, torren i vaporitzen fins a aconseguir una hòstia blanca, translúcida i elàstica que
posteriorment omplen de carn. Els
restaurants especialitzats en vanh
cuon transmeten un ambient de
matances, (les matances del porc)
de laboriositat tribal, comunitària,
on les dones de la cuina recorden
les llevadores, amb els seus guants,
el seu tràfec de vels i carns i la seva
envergadura física.
De sobte la meva placidesa es
trunca per la cridòria de la cuinera
cap a la cambrera, la seva néta. El
professor li ha trucat des de l’esco-

la. Les notes no són bones. La dona
aixeca el mall de morter i amenaça a la noia davant la clientela. ¿Tu
creus que m‘acceptaria a mi el teu
professor? No veus que sóc massa vella? Míra’m. Jo no tinc temps
d’anar a l’escola.
En un país on conviuen enfrontats el masclisme més primitiu amb
un matriarcat combatiu, el feminisme calculador amb la independència econòmica de la dona, les dipositàries de la memòria de la guerra
no perdonen als seus descendents
la feblesa ni l’estultícia. Sento olor
a querosè, o potser és el napalm
que es barreja entre els aromes
de l’habitacle, i entenc cada vegada més que, si els vietnamites van
guanyar la guerra, va ser pel seu
caràcter.
Rubén Martínez Castejón

Anuncieu-vos-hi!
Interessats envieu les vostres dades a
lopasnou@gmail.com
i contactarem el més aviat
possible amb vosaltres
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Homenatge a Ferran Sánchez Agustí
GUERRA CIVIL AL MONTSEC (I)
Per Ferran Sánchez Agustí

H

omenatge a l’historiador, convilatà i amic Ferran Sánchez
Agustí. Aquesta és la versió íntegra de l’article “Guerra Civil al
Montsec”, que va publicar al llibre
El municipi de Vilanova de Meià
(1999), juntament amb Ramon
Bernaus i Santacreu.
És un treball molt acurat sobre
la Guerra Civil, des del trencament
el Front d’Aragó (primavera de
1938) fins a l’ofensiva franquista de
finals de desembre del mateix any.
Cal recordar que aquest article el
Ferran el va publicar el 1999, setze
anys abans del seu celebrat llibre
La Guerra Civil al Montsec. Donat el seu gran interès el reproduirem íntegrament, però a causa de
la seva extensió el partirem en tres
parts, la primera que abasta des
de l’abril de 1938 fins a l’ofensiva
republicana del maig de 1938. Les
imatges que acompanyen el text
són fotografies i imatges inèdites,
localitzades aquests últims anys i
que en el moment de la publicació
desconeixíem.
Abril de 1938 al Pallars i Montsec
Tot el Pallars fins a Conques
-menys Isona i Port de Comiolshavia estat sobtadament ocupada
sense resistència el 6 d’abril de
1938 per tropes del Cuerpo de
Ejército Urgel, concretament la
63a Divisió: brigades Ibáñez de
Aldecoa i Moreno Ureña formades
per 11 batallons, 2 grups d’artilleria, 3 companyies de sapadors,
una companyia de transmissions i
ajudades per 3 batallons de la 61a
Divisió del coronel García Navarro. El cap de la 63a Divisió era Heliodoro Rolando de Tella y Cantos,
mort el 1967 a 79 anys, company
de la promoció de tinents de 1910
amb Franco -el Caudillo el 251 de
346 despatxos-, capità de regulars
guardonat dos cops -tenia la Cruz
Laureada de San Fernando des de
60
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1924-, participà en la Sanjurjada
de 1932, es refugià al Marroc francès quan començà la Guerra Civil,
guanyà aquí l’estrella de general
però Franco, el passà a la reserva per fer costat al general Rafael
Kindelán quan demanaren la restauració borbònica en la persona
de Joan, comte de Barcelona. En
una autèntica passejada des de
Benavarri, un cop trencat el Front
d’Aragó, accedí al Pallars salvant
el coll de Montllobar. Ara bé: el
terç basc Joaquín Ortiz de Zárate,
del qual formaven part Victorio
Unamuno i Guillermo Gorostiza,
futbolistes de 1a divisió, fou sacrificat absurdament el 3 d’abril a
costa de 60 baixes de 70 atacants
i el seu capità José M. Unibaso fet
presoner a Pont de Montanyana.
Com en moltes altres ocasions,
uns requetès foren obligats a fer
tots sols una feina suïcida que l’endemà executaren 4 batallons per
passar la Ribagorçana a l’altura
del pont volat de Montanyana i arribar a la Conca de Tremp camps
a través. Rolando de Tella, seguidament, inicià amb presoners republicans les obres de la carretera que assoleix Fígols de Tremp
des de Pont de Montanyana, per
subministrar des de l’Aragó tot el
front establert a les muntanyes
existents entre Comiols i Llavorsí
atès que, per pujar de Balaguer a
Tremp a l’altura de l’actual estació
d’Àger, s’havia de creuar la Pallaresa per la Passarel.la de la Canadenca i estava batuda des de Fontllonga pel foc republicà durant tot
el dia i només es podia travessar
de nit, sense llum i amb el motor
parat. L’endemà 7 d’abril de 1938
s’apoderaren de Tremp, la central
de Sant Antoni de Talarn i la Pobla de Segur tallant la carretera de
Barcelona.
Fortificació del Montsec
L’any 1938 fou de fam intensa,
tanmateix Lluís Rúbies recorda
que els esplets foren excel.lents:

“En cereales, en fruta, en hortalizas, en todos los productos del
campo. Recuerdo una plantación
de viejos almendros que jamás
habían producido porque el frío
los mataba en flor. Aquell año
cargaron de almendras en cantidad increíble”. Rúbies, terme de
Fontllonga, agregat de Camarasa,
deshabitat des de 1970, munter
d’enderrocs des de 1985, amb una
ermita d’absis esquerdat i falses
arcuacions llombardes fetes de
tosca, arraulit a l’ombra del sentinella de la Portella Blanca del
Montsec, durant la guerra albergà
una bateria nacional: “Era un pueblo que no tenía entonces ni un
mal camino de acceso. Todo eran
pasos de herraduras hasta hace
muy poco tiempo. Habitaban por
aquel entonces tres familias en el
pueblo y segun el Pater, a pesar
de sus mayores esfuerzos nunca
consiguió relacionarlas entre sí,
porqué estaban todas peleadas”.
Quan Lluís Rúbies escrigué això
en 1980, els d’ICONA obriren allí
camins i pistes al faldar comunal
del Puig de Migjorn per materialitzar una salvatge replantació de
pins rojos, que no sols no ha reeixit sinó que va fer desaparèixer
“las últimas parejas de buitres
que anidaban en aquellas rocas
y gigantescos riscos. Qué lejos
los terribles avatares de la guerra que estamos comentando de
las idílicas preocupaciones de los
enamorados de la naturalesa en
favor de los asustados buitres!”.
El març del 1938, les forces republicanes van reaccionar quan
van poder davant de la ruptura
del Front d’Aragó, a pesar de controlar la carretera nacional de
Barcelona a Madrid, que travessa els Monegros per Bujalaroz i
Candasnos, i tota la línia entre la
serra d’Alcubierre i l’Ebre, però es
reagruparen al Montsec, i la ribera
esquerra del Segre i l’Ebre, a partir
de primers d’abril, ocupats la Vall
d’Aran, les dues Ribagorces i els
dos Pallars, menys la Vall Ferrera,

Coma de Burg, Vall de Cardós, Isona, Biscarri, Llordà, port de Comiols i quadra de Bon Repós.
Aquell Montsec, mont sectus
on Jacint Verdaguer descobrí la
mà portentosa del Creador quan
contemplà aquella grandiositat de
la natura que contrasta amb la insignificança de l’home, es convertí
en front de guerra, en un fortí, en
un baluard i transformaren els penyals montsectins en una solemne
i interminable trinxera. Encara es
conserven nombrosíssimes mostres des d’Artesa, enclavament vital de comunicacions, fins a la màxima altitud del Tossal de les Torretes (1.674 metres) passant per
tota la Vall de Meià i Baronia de
la Vansa. Segons un document republicà datat a 6 de juny de 1938,
a Artesa existien ni més ni menys
que 6 punts de resistència i altres
15 de suport només per a la seva
defensa. L’organització defensiva
d’aquesta zona de l’Urgell Mitjà i
serra del Montsec, es basà en la
construcció de nius blindats de
metralladores, trinxeres actives,
pous de tirador, refugis de mines i
rases de comunicació.
L’historiador i coronel José Manuel Martínez Bande comptà al
Montsec 1.733 nius de metralladores, 310 refugis, 115 km de xarxes
de filferro, diversos centenars de
trinxeres actives i uns 100 km de
pistes per a mitjans de comunicació. Bona part d’aquests treballs
anaren a càrrec de la 26a Divisió, integrada primordialment per
anarquistes sense filiació, faistes
i cenetistes. També existien almenys 4 camps d’aviació, poc utilitzats. El “Federico García Lorca”
d’Alfés, un a Balaguer, un tercer a
8 km de Tremp en un gran sembrat
que hi ha davant de la cruïlla de
la carretera de Sant Salvador de
Toló, direcció Isona i el quart, al
pla dels Salats, a Agramunt, carretera de les Puelles.
Els nacionals dominaven el curs
alt del Segre i la Pallaresa. Això
suposà l’aïllament hidràulic de
Barcelona, ja que totes les centrals passaren a poder franquista.
Els republicans controlaven la pista transversal que uneix la Conca
Dellà amb l’Alt Urgell per Bòixols
fins a Coll de Nargó. De Comiols a

Grup de soldats republicans fotografiats a la Plaça Major de Vilanova de Meià en motiu
d’haver participat com a voluntaris en unes operacions militars al barranc de Badaüll.
Març-juny de 1938. Foto: Francesc Boix.

Bòixols, es passava pel bosc d’Isona a través d’una nova pista construïda pels republicans, mentre els
franquistes feien fer a presoners
republicans la transversal de Pont
de Montanyana a Tremp i la pista
que arrenca del Pla de les Forques
i baixa per Currolda fins al pont de
la Sarga i desemboca a la carretera
que uneix Comiols amb Sant Salvador de Toló.
Noms propis de combatents republicans
El 15 d’abril de 1938 quan les tropes nacionals arribaren al mar, el
Ministeri de la Defensa Nacional
ordenà la creació de l’Exèrcit de
l’Ebre, posat sota el comandament
de Juan Modesto, a base dels Cossos d’Exèrcit V i XV. La missió era
impedir el pas de l’enemic a la riba
esquerra de l’Ebre amb una resistència sense pal·liatius. El XV estava a les ordres de Manuel Tagüeña
amb la Divisió 3 de Luis Cabeza,
la 35 de Pedro Mateo Merino i la
42 de Manuel Álvarez. Enrique Líster era al capdavant del V Cos amb
l’11a Divisió, “la Lister”, a les ordres de Joaquín Rodríguez (tenia
el seu quarter general en una masia
al km 18,600 entre Biosca i Torà),

la 45 Internacional, d’Hans Khale,
més endavant de l’exseminarista
de Pobla de Segur Ramon Soliva
quan marxaren els brigadistes, i la
46 de Valentín González González
(amb quarter general repartit entre Sanaüja i Vilves, Vicente López
Tovar un dels seus caps, fou el comandant de la invasió dels maquis
els tardorals de 1944).
La 30 amb la 32 i la 26 formava
l’XI Cos d’Exèrcit a les ordres del
tinent coronel de carrera Francisco Galán Rodríguez “Paco”, germà
del capità Fermín Galán, protomàrtir de la República afusellat
a Jaca el desembre de 1930. En
realitat, era un reagrupament militaritzat de diversos efectius provinents de la Columna Los Aguiluchos de la FAI, Columna Legión
Negra, Columna Francesc Macià Lluís Companys (la 30) i Columna
Bonaventura Durruti - Enric Pérez
Farràs (la 26).
José del Barrio era el cap del
XVIII Cos d’Exèrcit, tenia el seu
lloc de comandament [puesto de
mando] a Cubells i el quarter general al monestir agustí de Santa
Maria. Els serveis d’intendència es
trobaven a Agramunt i Preixens.
Constava de les divisions 72 a les
ordres de Pasqual Saura, ocupava
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Discurs davant els soldats de la 30a Divisió de l’Exèrcit Popular de la República a la Plaça
Jalpí de Santa Maria de Meià. Març-juny de 1938. Foto: Francesc Boix.

el sector centre entre la carretera
de Lleida a Puigcerdà i la carretera
de Balaguer a Tàrrega, la 60 el sector sud comprés entre la carretera
de Balaguer a Tàrrega i el Segre i
la 27 el sector nord comprés entre
el Segre i la carretera de Lleida a
Puigcerdà.
Al Batalló de Metralladores de la
30a Divisió, sota les ordres de Nicanor Felipe, també lluità el poeta
i mag Joan Brossa. El comissari
de la 146a Brigada Mixta de la 30a
Divisió era Víctor Torres, històric
republicà lleidatà, fill del pedagog
Humbert Torres i germà del poeta
Màrius Torres. Un dels comissaris
polítics de l’XI Cos d’Exèrcit es
deia Jaume Girabau, afusellat per
Franco en 1941. El germà de l’àvia
paterna de Ferran Sánchez Agustí, Julián Martínez García, mort a

l’exili en 1969, era capità d’intendència de la 26a Divisió i tenia el
magatzem de proveïments a Torà.
Comissari de la 46a Divisió del
Campesino era Miguel Hernández,
el poeta murcià de la Generación
del 27. Els nacionals no el mataren perquè era reu incòmode, de
la categoria de l’assassinat Federico García Lorca, però en 1942 el
deixaren morir als 32 anys havent
intentat endebades la seva conversió al catolicisme després de passar per 9 presons distintes.
La 27a Divisió, antiga Columna Carles Marx del PSU de Catalunya, estava sota les ordres del
tinent coronel de milícies Marcelino Usatorre, mort a Rússia lluitant
contra els nazis. En formaren part
l’escriptor Edmon Vallès, de Mequinensa, fundador de “Historia y

Vida”, el pedagog i líder socialista
Josep Pallach, Sebastià Piera Llobera, de Santa Maria -fill d’Anton
Piera Pujol, mestre de Santa Maria
i Baldomà- secretari general del
PSUC de febrer de 1946 a l’abril
de 1947, Josep Solé Puig, hereu
Batistó, germà de Delfí Solé Puig,
poeta, síndic de la Vansa i alcalde
de Vilanova de Meià entre 1959 i
1963, mort al Front d’Aragó, Joan
Cantó i Joan Abella, de la Conca
de Barberà, Josep Guàrdia Cortès,
de Lleida, Ramon Blanch, jutge
de Pau d’Àger, Josep Brescó de
l’Hostal Sant Jordi de Montargull,
Sebastià Macià de Sallent, Josep
M. Ferrer, de Sant Feliu de Llobregat, Cirili Sauret, de Lluçars, Lluís
Pessarrodona i Joan Baptista Garcia, de Súria, Lluís Sala, de Callús
i Anton Ruso Roma, de cal Txec
de Baldomà. De Barcelona, Napoleó Víctor Figuerola, Josep Perera
Garriga i el capità Domènec Serra
Estruch, maquisard del Batalló
Arthur de la Résistance francesa
i cofundador de l’Amical d’Antics
Guerrillers Espanyols de les Forces Franceses de l’Interior a Catalunya. El fastigós garlaire Gonzalo
Queipo de Llano, el mateix que
encunyà el mot de rojo per designar les forces populars de la República batejà aquesta unitat amb el
renom de “la Bruixa” perquè es va
refer després de donar-la per exterminada a Sigra, durant l’ensulsiada del Front d’Aragó a finals de
març de 1938.
Ramon Bernaus i Santacreu i
Francesc Cardona i Fonoll
LO PAS NOU
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La nostra gent
MARIA JESÚS NOVAU
Estem parlant un matí assolellat
de finals de tardor amb la Maria
Jesús Novau, de l’Hostal Montsec
de Santa Maria de Meià, perquè
ens expliqui diversos aspectes de
la seva vida, de les seves activitats
laborals i els projectes de futur.
Pregunta: Presenta’t als nostres
lectors.
Resposta: Em dic Maria Jesús
Novau, vaig néixer a Santa Maria de
Meià i tinc 41 anys. Vivim al poble i
en principi, volem viure al món rural i poder donar a conèixer tot allò
que tenim a la nostra zona i fomentar i desenvolupar tot allò que tenim als nostres pobles. Vaig treballar tretze anys a Correus, fins que
vaig decidir deixar-ho i posar-me a
treballar i tirar endavant l’Hostal
Montsec, negoci familiar que ja viu
la tercera generació. Estic casada
amb el Ciprià i tinc dos fills. El meu
marit fa de paleta. L’Àlex estudia
excavacions i sondatge i mostra
la seva passió per la maquinària i
les excavadores, com el padrí Pere.
La Martina apunta per seguir amb
la cuina tradicional nostra, com la
padrina Pepita.
P: En primer lloc explica’ns com
va començar l’Hostal Montsec.
R: L’hostal va començar amb la
padrina Conxita, que estava casada amb el Sebastià. En aquell
temps a Santa Maria no hi havia
cap allotjament i ella va començar

Imatge antiga de l’Hostal Montsec.

Família: Mª Jesús, Ciprià, Àlex i Martina.

a donar allotjament a les persones
de la manera que es feia abans,
tipus casa rural: els llogava una
habitació amb dret a cuina. El
14 de juliol de 1974 quan la mare
es va casar amb el Pere, el meu
pare, van engrandir la casa i van
fer l’hostal actual. A partir d’aleshores van anar fent ampliacions,
construint més habitacions. Quan
el 2010 va morir la mare, vam fer
una reforma important i vàrem
ampliar l’hostal fent noves habitacions amb bany. Ara estem en un
nou procés d’ampliació del menjador i de tot l’hostal, en general,
per poder oferir un servei molt
més qualificat i treballant amb
productes ecològics i de la zona.
En aquests moments és l’únic establiment d’aquest tipus que hi ha
al municipi.

P: Quins serveis doneu a l’hostal?
R: Actualment estem treballant
molt amb productes de km 0 i a
primers d’any, tindrem la catalogació de productes de proximitat.
Treballem amb els productes que
ens dona la terra com enciams, tomates o allò que puguem tenir. A
la nostra cuina elaborem producte
artesà i la intenció és que puguem
fer cuina catalana, al cent per cent,
i amb productes que van directament de la terra al fogó. Pel que fa
a les habitacions, disposem d’una
capacitat per a 14 persones, amb 7
habitacions. D’aquestes, dues són
habitacions amb bany i les altres
són amb lavabo compartit. El nostre restaurant té una capacitat per
a 40 persones i oferim a més, servei
de piscina i terrassa. Està obert tot
l’any, però ara per culpa de la Covid

Vista actual de la façana de l’Hostal Montsec.
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funcionem amb comanda prèvia
i portant un registre, tal com ens
obliga la normativa.
P: Canviant una mica de tema,
anteriorment, sabem que havies
tingut relació amb l’apicultura, ens
pots explicar una mica aquest fet.
R: Tot va començar cap a l’any
2000, quan el meu pare va ficar
abelles i jo també l’ajudava. Però
malauradament quan feia molt poc
que ho havíem muntat tot, concretament l’any 2001, el meu pare va
morir i ens va caure tot el projecte
al damunt i en un principi, el Ramon de ca l’Isaac de Vilanova, em
va ajudar molt a tirar el projecte
endavant fins que vam poder. Quan
el 2004 em vaig casar, amb el meu
marit vam continuar una temporada amb l’apicultura, fins que ens
vam veure obligats a deixar-ho.
Ara ja no tenim abelles, però en un
futur pensem tornar-ne a posar, ja
que amb el projecte educatiu que
porta la casa de colònies, és una de
les coses que volem que els nens
vegin, on es produeix la mel i que
no surt directament del súper. Arran de tot això, amb la granja que
tenim d’autoconsum, els nens també veuen que la llet surt de la cabra,
els ous surten de les gallines i no
directament dels prestatges de les
botigues.

treta amb les colònies del Monestir
i amb el bisbat. Explica’ns-ho una
mica.
R: Fa molts anys que ho va començar la padrina, potser des que
obrí la casa de colònies, no ho sé
del cert. Ella, amb algunes dones
més del poble van començar a
col·laborar-hi. Només sé que quan
van construir l’Hostal Montsec,
el padrí i la padrina dormien a la
casa de colònies que gestionaven
juntament amb el bisbat. Ells s’encarregaven de fer-los el menjar i la
resta dels serveis. Després aquesta
col·laboració va continuar amb la
meva mare i ara, actualment, amb
nosaltres.

coles, estan amb nosaltres d’ençà
que arriben fins que marxen. Les
activitats poden anar des d’un fins
a quatre dies, segons les seves necessitats, depenent del centre d’interès que esculli l’escola, el qual
sempre podem adaptar a demanda
de cada centre.

P: Quines coses feu vosaltres a la
casa de colònies?
R: Nosaltres, el 2016 vam muntar
un projecte educatiu del qual jo en
soc la directora. El que ens interessava era fomentar i donar a conèixer tot allò que tenim aquí, ja que
la nostra flora i fauna és molt rica
i variada i la geologia reuneix unes
característiques especials. També
tenim la nostra història, per ara
desconeguda. El nostre objectiu
era potenciar tots aquests elements
i és per aquest motiu que vam muntar un projecte educatiu per vendre’l a les escoles.

P: Quins tipus d’escoles teniu?
R: Quan vam començar la primera escola que va venir va ser l’Escola Decrolí, amb un nombre de cent
nens, aquesta va ser la prova de foc
per a tots, primer que ells confiessin amb nosaltres en tot. També
venen escoles com l’Estonac, La
Ciutat Jardí, etc.

P: A casa vostra des de fa molts
anys heu tingut una relació molt es-

P: Com funciona el projecte?
R: Quan venen els nens de les es-

Padrins: Sebastià Novau Ivern i Concepció Nadal Lluvià amb la seva filla Pepita
Novau Nadal.
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Mª Jesús Novau de petita, amb els seus pares
Pere Novau Codina i Pepita Novau Nadal.

P: Té èxit aquest projecte
pedagògic?
R: La veritat és que sí. L’any passat vam tenir moltíssima feina amb
un nombre important d’escoles,
però arran de la Covid es va aturar
tot. Ens venen alumnes de tots els
nivells, des de P4, Primària i els cicles Mitjà i Superior de l’ESO.

P: Explica’ns un dia sencer d’activitats amb un grup d’alumnes,
perquè ens puguem fer una idea del
vostre treball.
R: Per exemple amb un Cicle Infantil, quan al matí s’aixequen, s’esmorza, es fa el “bon dia” i comença
el que són els hàbits, tot això encara amb els professors. Després

La padrina Concepció Nadal (al mig) amb
l’Assumpció Codina (esquerra), i l’Engràcia
Santacreu (dreta), preparant menjar per la
casa de colònies.

Dia del bateig de la Mª Jesús amb els seus pares.

La padrina Concepció Nadal
el dia del bateig de la seva
neta Mª Jesús, al darrere els
seus pares.

ja venen amb nosaltres (el nostre
equip) i o bé, fem excursions o fem
tallers de les plantes medicinals
del Montsec. Primer la coneixença;
després el taller sensorial perquè
els nens puguin tenir el contacte directe amb les plantes, des de l’olor,
amb el tacte, amb l’oïda. A mig
matí, sempre els donem una fruita.
Després dinem i tot seguit, fem una
petita excursió de coneixença. A la
tarda sempre fem un àpat, el berenar, de 5 h a 6 h. A la nit, després
de sopar, sempre fem un joc d’observar i descobrir una mica el cel i
després fem un teatre en el qual els
nens participen. L’endemà fem una
excursió perquè els infants puguin
conèixer el territori.
P: També feu visites per Santa
Maria i els altres pobles?
R: Sí, a manera de descoberta i
cada cicle té el seu centre d’inte-

rès. Els tipus de monitors que els
posem, depèn de l’escola i procurem treballar amb gent de la zona i
així poder donar feina a la gent de
per aquí.
P: A quina època de l’any solen
venir més les escoles?
R: La temporada forta és de
l’abril al maig i ara també fem els
tallers de tardor que aquest any han
quedat aturats a causa de la Covid.
Pel que fa a l’ESO tenim un crèdit
de síntesi molt potent, molt nostre
i personalitzat que vam fer amb la
Sílvia Ballester de Vilanova.
P: Quin altre projecte tens entre
mans?
R: Ara hem fet un Creixement
Professional amb el Sergi de Meià,
ja que en aquests moments o et renoves i et recicles o has de tancar
la paradeta. Vam començar durant

una setmana, però hem estat treballant a quatre mans durant sis setmanes. Hem estat treballant amb
productes de la zona com la tòfona,
la caça i altres coses on ens faltava
una mica d’espurna i ara, aquesta
espurna tan important, ja l’he trobat.
P: Heu canviat el menú o la carta
del vostre restaurant?
R: No, no. Continuem treballant
amb el mateix que ja treballàvem
nosaltres, però oferint nous productes que fins ara no oferíem, com
la tòfona de temporada. Ara tampoc podem dir que és el millor moment per oferir una carta més cara.
Continuem amb el menú de preu
normal i que els nostres clients
segueixin contents com sempre.
També hem introduït una carta de
vins de la zona, de km 0, i la meva
intenció és poder treballar amb

Les tres generacions de l’Hostal Montsec: Concepció Nadal, Pepita Dia de la comunió de la Mª Jesús Novau, amb les veïnes Rosario Aran
Novau i Mª Jesús Novau. La veïna que les acompanya és la Rosa (esquerra) i Mª Lluïsa Roca (dreta), aquell dia els estaven ajudant en
Mont.
la cuina.
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productes que ofereixin les dones
del món rural que ara està una mica
oblidat. Per això treballem amb el
celler de Miquel Roca, que el porta
la Sílvia Roca de la Vall i després
amb la Judit Sogas (etnòloga), que
porta el celler de Rubió de Sòls. Pel
que fa a l’oli treballem amb el del
Molí La Vansa. Cal dir, però, que en
general el nostre oli és de collita
pròpia, d’una finca que la padrineta
de l’Àlex té a Castelló de Farfanya,
però quan en donem de renom és el
del Molí La Vansa.
P: De fet vosaltres us feu molts
productes de casa...
R: Sí. Tenim cabres, ovelles, gallines i als nostres cients els oferim
productes fets a casa com el mató,
els ous.... Per exemple, a l’estiu hi
ha clients que venen a l’hort i poden escollir l’enciam que després
els servirem a la taula.
P: Si a l’hostal ve una família amb
nens. Què els podeu oferir?
R: Els podem oferir tranquil·litat, contacte directe amb la natura,

•

coneixença i contacte amb els animals com una cabra o una ovella, a
més de l’hort. Pots sortir al balcó
o a la terrassa tranquil·lament i es
pot gaudir mirant un voltor o una
àliga que en aquell moment volen
pel damunt nostre.
P: Tens sala de lectura o algun
espai semblant per desconnectar
una mica?
R: En aquest moment no. Però
en el projecte d’ampliació que farem ara, hi cabrà tot. El menjador
tindrà una capacitat una mica més
gran amb unes vistes espectaculars
com es pot veure al projecte que
ens ha fet el nostre arquitecte, el
Jordi Mitjans de Santa Maria. Es
farà també una ampliació d’una
zona de sala d’estar equipada amb
una llar de foc que comunicarà directament amb el menjador principal, la terrassa i la zona de la piscina. Ara en aquests moments, ja
estem donant tots aquests serveis,
però amb la nova ampliació es donaran amb més qualitat. Resumit,
que tenim un projecte de remode-

Màgia apta
per a tots
els públics
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lació i ampliació de la casa significatiu que s’ha de començar a dur a
terme entre febrer-març del 2021 i
finalitzar-se cap al 15 juny, per tal
de poder donar més bon servei en
començar la pròxima campanya
d’estiu. Penseu que si no hagués estat per la pandèmia que ens ho ha
aturat tot, en aquests moments, ja
hauria d’estar acabat.
P: Com us ha afectat la pandèmia
que va començar el passat mes de
març en l’hostal?
R: Pel que fa a l’Hostal Montsec
la pandèmia ens ha afectat bastant, ja que si haguéssim estat en
un lloc on haguérem d’haver pagat un lloguer, pagar proveïdors i
altres despeses, comptant amb les
ajudes que dona el Departament,
abaixem la persiana i punt. Nosaltres, per sort, estem a casa nostra
i, gràcies a Déu, podem anar tirant.
Professionalment ens ha afectat
moltíssim, però psicològicament,
no hi ha paraules, ja que això és
molt trist. Sort que des que van començar a aixecar les restriccions el

Arròs amb bacallà.

Pollastre de corral amb prunes.

21 de juny, nosaltres hem treballat
moltíssim. Tot i que el fet que les
piscines de Vilanova estiguessin
tancades a causa de les normes sanitàries per tal de protegir la pandèmia i que nosaltres les podíem tenir
obertes a nivell públic, vam decidir
que no. Nosaltres volíem donar un
servei de tranquil·litat, comoditat i
seguretat als nostres clients i vam
decidir obrir la piscina només per
als nostres clients de l’hostal, tot i
això, va comportar rebre algunes
crítiques.
Això ens ha anat força bé pel fet
que molta gent no sabia que a Santa Maria hi havia un hostal. Ens ha
obert una porta i en aquest sentit la
pandèmia ens ha donat un camí de
coneixença i clients que feia molts
anys que no havien estat a casa i
ara han tornat. Aquesta pandèmia
també ens ha permès conèixer el
Sergi de Meià i ens ha creat un vincle professional del qual n’estem
contents.
P: Quina repercussió ha tingut la
Covid en la casa de colònies i les
seves activitats?
R : Pel que fa a la casa de colònies, aquest era un any d’aquells
que anomenem bons. Pensa que si
la pandèmia va començar el 15 de
març, nosaltres havíem de començar una setmana després amb una
escola i enguany en teníem reservades 14, per això era un any molt
bo. A part d’això, vam perdre dinar
familiars, comunions i altres celebracions que teníem reservades.
Vam poder fer alguna cosa a nivell
d’estada d’estiu i van intentar organitzar colònies, però en vista dels

Bacallà amb mel i hortalisses silvestres.

brots que hi va haver a les zones
d’on havien de venir els nens, es
va decidir que no vinguessin i que
no ens fiquéssim en perill ni nosaltres, ni els monitors, ni la resta
de l’equip, ni per descomptat, els
nens. Per això, es va ajornar tot per
l’any que ve. Tot plegat ens ha afectat psicològicament, però també
moltíssim econòmicament.
P: Com funciona el vostre projecte educatiu en relació amb el bisbat
i la casa de colònies?
R: El nostre projecte educatiu
és “L’art d’ensenyar, l’art de descobrir”. La directora soc jo mateixa,
Maria Jesús Novau, i escullo el meu
equip de monitors i tenim el nostre
projecte amb tots els centres d’interès. Si no hi hagués aquest projecte,
la casa de colònies estaria tancada
molts mesos i només funcionaria a
l’estiu, durant les vacances i alguns
dissabtes i diumenges. El nostre
projecte permet utilitzar-la durant
la setmana. Aleshores, jo com a
empresa llogo la casa de colònies
per fer-hi les nostres activitats.
D’aquesta manera potenciem la
casa i sobretot potenciem la zona,
venent el nostre projecte educatiu
i de retruc la casa de colònies com
si fos una sola cosa.
P: On es pot trobar la informació
on s’ofereixen tot aquests serveis i
activitats?
R: Penseu que a nivell de turisme, aquí no hi ha res. Ara amb la
nostra nova web que està a punt
de sortir oferim estades a la Vall
de Meià. Fent estada a l’Hostal
Montsec oferim “vinocultura” amb

Mª Jesús cuinant exquisits plats a la
cuina de l’hostal.

una visita guiada a càrrec de la Judit Sogas a les Vinyes de Rubió de
Sols; també podem anar a visitar el
Molí de la Vansa i la Formatgeria de
Clúa. Aquestes en un principi són
activitats pensades per als nostres
clients.
P: A les estades de la casa de colònies també oferiu activitats?
R: A la casa de colònies també
fem coses semblants, ja que en
l’activitat de “Conèixer els nostres
animals” o bé “Visita a l’Hort del
Ciprià”, anem a conèixer els animals i visitem l’hort, i el que fem és
munyir la cabra. Quan vam muntar
el projecte, va venir la Maia de Clúa
i amb cent nens vam estar fent el
mató de Clúa, després ens el vam
menjar per postres i els nens van
xalar, ja que no sabien que de la llet
pogués sortir el mató.
Per altra banda i continuant amb
les experiències amb els animals,
els de l’associació de la Cabra Catalana, ja que nosaltres encara no
teníem les cabres, van portar una
cabra i el Ferran ens va fer una explicació d’allò més interessant que
als nens els va agradar força, ja que
en ser la majoria de ciutat, desconeixen alguns tipus d’animalons i
alguns no sabien ni que era una cabra, era la primera vegada que en
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Vista de la zona de la piscina de l’Hostal Montsec.

podien veure una de prop.
P: Com a projecte de futur, creus
que l’hostal tindrà continuïtat i la
teva filla, la Martina, serà la nova
cuinera?
R: Potser sí, potser no. De tota
manera la Martina apunta molt
bones maneres. Com anècdota us
explicaré que va estar seleccionada per la vuitena edició del programa “Master Chef Junior”, però que
arran de la pandèmia van anul·lar
les proves presencials i només van
fer selecció de quatre. A ella li encanta la pastisseria i la cuina i en
un futur, espera poder obrir el seu
propi restaurant. Aquest any ja
ens ha ajudat al menjador i ho fa
divinament i amb molta iniciativa
pròpia. Ara a més, li han regalat la
jaqueta de cap de sala i li brodarem

el seu nom i el de l’hostal. Pel que
fa al nen, l’Àlex, viu per la terra i li
encanta el contacte directe amb la
terra, agafar el tractor, anar a passar el motocultor, anar a tallar llenya... Confio que d’aquí a uns anys
els nostres fills tinguin continuïtat
amb l’Hostal Montsec, com jo l’he
tingut.
P: Què trobes a faltar en aquest
món de l’hostaleria als nostres pobles?
R: Penso que el que ens faltaria
seria una forta promoció turística
i el tema de les xarxes socials tal
com ho estem vivint ara, està molt
poc utilitzat. Com a casa de colònies aquest any hem invertit molt
en aquest aspecte i ens ha donat
un bon creixement professional, ja

Imatge del projecte de remodelació del menjador de l’hostal.
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que hem arribat a molta gent que
no sabíem que podíem arribar. La
mostra és que pel 2021 la casa de
colònies la tenim llogada a un grup
de València. Penseu que la Coma de
Meià ofereix una sèrie d’aspectes
com a clima, natura, història, cultura... que a moltes zones no les poden oferir, el problema és que aquí
falta una bona empenta turística. I
centrant-nos més en Santa Maria,
sens dubte, ens faltaria una variant
de la carretera que passa pel mig
del poble tant pel que fa a l’hostal
com per la gent que s’estan a la plaça, ja que el trànsit de vehicles és
perillós i molestós, segons el que
transporten els vehicles pesants
que hi passen.
En quant a l’Hostal Montsec,
hem de dir que enguany hem apos-

Imatge de la nova sala interior de l’hostal.

tat fort per donar-nos a conèixer a
través de les xarxes socials i això
ens ha donat un bon resultat, ja que
molta gent ens ha pogut arribar a
conèixer a través d’aquestes noves
eines que formen part del nostre
dia a dia.
Moltes gràcies per les teves res-

postes tan sinceres on reflecteixes
l’entusiasme que sents pel teu poble, per la teva feina i per la teva
família. Estem convençuts que les
teves iniciatives amb l’hostal, però
també de la casa de colònies i del
projecte educatiu, ja són ara una
realitat i seran tot un èxit per poc
que la sort i la fi de la pandèmia us

acompanyin.
Podeu cercar més informació a:
www.hostalmontsec.cat
www.coloniessantamaria.com
Ramon Bernaus
i Iolanda Masanés
LO PAS NOU

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

CONSTRUCCIONS
REFORMES EN GENERAL

CIPRIÀ GIURGI GIURGI
SANTA MARIA DE MEIÀ
Tels. 678 02 26 73 - 973 41 51 04

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

C/ ESGLÉSIA, 3 - 25736
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L’Almanac del Montsec de Meià
COSTUMARI D’HIVERN 2021
GENER: Mes de 31 dies, primer del nostre calendari.
Els dies són curts i freds: som a ple hivern.
El dia 1 el sol surt a les 8 h 17 m i es pon a les 17 h 31
m.
El dia 31 el sol surt a les 8 h 06 m i es pon a les 18 h
03 m.
El dia 19 el sol entra a la constel·lació d’AQUARI.
Les fases de la lluna i previsió del temps
(segons el Calendari dels Pagesos):
Quart minvant el dia 6 a les 10 h 37 m. Anticicló i boires gebradores a l’interior
Lluna nova el dia 13 a les 06 h 00 m. Ventós i mala mar
als dos extrems del país
Quart creixent el dia 20 a les 22 h 01 m. Baixada de
les temperatures
Lluna plena el dia 28 a les 20 h 16 m. Nevades al Pirineu Occidental
DATES ASSENYALADES I COSTUMARI:
Des dels voltants de Nadal fins a primers de febrer
es feien llargues vetlles a la vora del foc, on es cremava molta llenya, es feien torrades, es cantaven cançons i es contaven rondalles. Era un conservatori de
tradicions i de llegendes, ja que aquestes eren explicades pels padrins i la gent d’edat i eren escoltades amb
atenció per la gent jove i per la mainada.
Pel gener,
tanca la porta
i encén el braser.

Segons sia el gener,
menjaràs el pa
de l’any que ve.

Dia 1: Santa Maria, Mare de Déu. El nom de Jesús, Manuel. Diada de Cap d’Any.
Antigament l’any nou començava el dia 25 de març
coincidint amb l’Encarnació del Senyor. A Catalunya i
a tots els territoris de la Corona d’Aragó, el rei Pere III
el Cerimoniós, amb la finalitat de donar més relleu a la
festa de Nadal, l’any 1350 va manar que es fusionessin
els dies de Nadal i Cap d’Any. També va manar que
la documentació de la Cancelleria Reial i de tots els
tribunals dependents de la corona calculessin les dates des de la Nativitat de Jesús en comptes que des de
l’Encarnació i fou adaptat el càlcul correlatiu dels dies
del més com encara es fa avui, deixant de banda les
calendes, l’idus i les nones que ho feien molt complicat. (“per ço que pus sovint la dita Nativitat del Senyor
en memòria sia aguda e encara foragitats idus, nones
e chalendas”).
Antigament, tal dia com avui era el dia en que començaven a llogar mossos i jornalers, i s’introduïen
canvis i alteracions en els tractes i en els preus dels
jornalers que continuaven. També se solia pagar la soldada als qui cobraven per anys.
Per ninou
s’allarga el dia,
però no s’allarga el sou.
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El calendari de la ceba: Per saber quins mesos del
nou any seran eixuts i plujosos, l’antic pagès feia el
calendari de la ceba. La nit de Cap d’Any posava a la
finestra dotze clofolles de ceba amb una mica de sal
a cadascuna, hi ha algunes versions que explica les
posaven a sota del llit. Cada clofolla corresponia a
un mes. L’endemà al matí observava fins a quin punt
s’havia fos la sal continguda a cada clofolla; segons
s’hagués fos més o menys podia deduir-se el grau d’humitat i de pluja dels dotze mesos del nou any que comença. La ceba té virtut el dia d’avui i hom creu que
menjar-ne porta sort i ventura.
Ceba de Cap d’Any
fa bon averany.
Dia 6: Epifania del Senyor. Adoració dels Reis.
Dia 17: Sant Antoni Abat. Conegut popularment
com a Sant Antoni del porquet i dels ases. Una de les
festes més celebrades per la pagesia de Vilanova on
a l’església hi havia una confraria dedicada a aquest
sant que datava del segle XIV. El prior Josep de Jalpí
va prendre possessió de l’església de Vilanova tal dia
com avui del 1634, amb una gran processó pels carrers
de poble i una missa molt solemne a l’església.
Dia 20: Sant Sebastià. Ermita d’origen gòtic situada al terme de la Coscollera de Santa Maria de Meià,
on tal dia com avui s’hi celebrava un gran aplec. La
diada era la Festa Major d’hivern de Santa Maria.
El dia 15 d’agost de 1640, el prior Josep de Jalpí fa
la visita pastoral a la capella i deixà escrit a l’acta corresponent: “Capella sots invocació de Sant Sebastià
màrtir i Sant Fabià papa i màrtir, en lo terme de Santa

L’església de Vilanova de Meià. Capella de Sant Antoni amb l’arc
apuntat reconstruït i l’altar de 1885. Foto: R. Bernaus.

Creu de Terme davant del fossar de Santa Maria, segle
XVII. Foto: Fons Salvany, 1921.

Detall de l’adoració dels Reis. Foto: V. Casanovas.

Maria de Meià. Construïda i molt ben tancada ab pany
i clau. Diu-si missa en dita capella i si va en professó
lo dia dels sants que són a 20 de gener quiscun any.
Hi ha fundada confraria sub invocatione Sancti Sebastiani martiris en Fabiani pape eo martiris. Los
confrares de dita confraria donen quiscun any los que
van al dinar 2 sous i un mesures de blat i los que van
al dinar no paguen local. Hi ha llibre de la confraria
ab ses ordinations. Lo dia dels sants que és a 20 de
gener se va ab proffessó a dita església i allí se diu
missa cantada”.
Ramon Bernaus i Santacreu

Ermita de Sant Sebastià de Santa Maria de Meià. Foto: R. Bernaus.

CLIMATOLOGIA SETEMBRE, OCTUBRE I NOVEMBRE - VILANOVA DE MEIÀ
SETEMBRE
Temperatura mitjana:
19,0º C
Mitjana de les T màximes:
26,5º C
Mitjana de les T mínimes:
13,0º C
T màxima absoluta:
32,2º C Dia: 13
T mínima absoluta:
4,8º C Dia: 26
Precipitació total:
48,1 mm
Precipitació màxima en 24 h:
25,9 mm Dia: 9
Velocitat mitjana del vent:
1,0m /s
Direcció dominant del vent:
S
Ratxa máxima absoluta:
10,8 m/s Dia: 27
Humitat relativa mitjana:
60%
Pressió atmosfèrica mitjana:
948,8 hPa
Dies de pluja: 5
Dia: 8, 9, 18, 19 i 26

NOVEMBRE
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:

10,2º C
15,3º C
6,2º C
23,6º C Dia: 02
-0,5º C Dia: 21
78,9 mm
21,6 mm Dia: 7

OCTUBRE
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:
Dies de pluja: 7
Dia: 2, 10, 20, 22, 23, 25 i 26

Velocitat mitjana del vent:
Direcció dominant del vent:
Ratxa máxima absoluta:
Humitat relativa mitjana:
Pressió atmosfèrica mitjana:
Dies de pluja: 8
Dia: 3, 4, 5, 6, 7, 26, 27 i 28

12,3º C
19,2º C
6,5º C
24,5º C
-0,7º C
32,5 mm
15,9 mm
0,8 m /s
S
9,0 m/s
69%
947,5 hPa

Dia: 07
Dia: 16
Dia: 2
Dia: 4

1,1 m /s
NE
9,2 m/s Dia: 7
80%
953,3 hPa
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DEMOGRAFIA MUNICIPI
DE VILANOVA DE MEIÀ

SETEMBRE i OCTUBRE
Mesos sense registres.

NOVEMBRE
DEFUNCIÓ a Vilanova:
Dia 14: Rosa Sarradell Serra (91
anys), natural de Vilanova de Meià.

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

CRÒNIQUES DES DE LA COLÒNIA
Sobre la llengua i altres coses

D

els tres poders en què es basa
l’estat de dret democràtic espanyol (el legislatiu, l’executiu i
el judicial), en l’aspecte lingüístic,
només es té en compte la llengua
castellana com a única, comuna
i obligatòria a tots els espanyols
en aquests poders. Quan com a
mínim, deu milions de ciutadans,
els que vivim als Països Catalans,
tenim la llengua catalana amb les
diverses variants dialectals com a
llengua pròpia reconeguda per la
seva constitució i pels respectius
estatuts. A més tots som obligatòriament espanyols, molts per gust
i alguns per força. Cal només recordar pel que fa al poder legislatiu, que l’altre dia, quan al Congrés
dels Diputats un diputat català va
començar el seu discurs en la nostra llengua, la presidenta, també
catalana, li va tancar el micròfon
i el va renyar, obligant-lo a expressar-se en castellà si volia continuar.
Al Senat, la cambra territorial on
haurien de tenir veu i vot tots els
pobles que formen l’estat, tal com
diu la seva constitució, només funciona com una cambra de segona
lectura del Congrés (i ja fa més de
quaranta anys que dura). Fins ara,
en l’aspecte autonòmic, només ha
servit per aplicar-nos als catalans
l’article 155. En aquesta cambra
obsoleta, tot i les autonomies, estan també foragitades les diverses
llengües espanyoles que no siguin
el castellà. Ja ens agradaria viure
en un estat veritablement confederal com Suïssa, respectuós lingüísticament i políticament amb les
diverses nacions que el formen. Hi
ha tres llegües oficials al país (ale72
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many, francès i italià) i al Parlament
tots s’expressen en la seva llengua
amb traducció simultània pels altres (“igual que aquí”). Si l’Espanya
castellana, l’estat més democràtic i
descentralitzat del món, s’estimés
de veritat tots aquells que parlem
llengües diferents i ens volen tenir
contents i feliços al seu meravellós
estat, amb els mateixos drets i deures que ells; en totes les comunitats
autònomes monolingües castellanes hauria de ser normal i obligatori l’estudi i el coneixement d’una
altra llengua de l’estat a més de la
castellana. Però continua funcionant el sistema colonial lingüístic
en què el bilingüisme que tant pregonen, a ells no els afecta i només
és una obligació per als indígenes
(en el nostre cas els catalans), que
entre nosaltres podem parlar la
nostra llengua, però quan et dirigeixes a un dels seus, moltes vegades
funcionaris, ho hem de fer sempre
en castellà. Fa poc que vam poder
gaudir d’aquesta situació “privilegiada” a Agramunt en la renovació
del seu DNI amb uns joves i simpàtics funcionaris espanyols i castellans monolingües.
La justícia colonial. De tota
manera pensem que és el poder
judicial el que actua a Catalunya
com un veritable poder colonial
de l’estat, a un nivell igual o superior com ho poden fer els funcionaris i les forces de seguretat
o l’exèrcit espanyol, que a més
de la llengua castellana, als seus
balcons només exhibeixen la rojigualda com a senyal del seu poder
d’ocupació del territori. El sistema
judicial espanyol és tant centralis-

ta i castellà, que des dels jutges i
magistrats, passant pels fiscals i
secretaris judicials, quan han de
concursar per ocupar una plaça a
Catalunya, no els posen l’obligació de conèixer la nostra llengua
i molt menys de tenir-ne un grau
acceptable del seu domini; sinó
que tenen el privilegi de ser ells
els monolingües i ser els ciutadans
a qui venen a servir els bilingües
en castellà, amb la por no gens
menyspreable de no ser tractat
amb igualtat de drets si t’expresses en català. Actuen, a part de
la seva ideologia política, com un
veritable agent colonitzador de
l’estat amb l’objectiu d’aniquilar
definitivament la llengua catalana
de l’àmbit judicial i esborrar-nos
del mapa d’una vegada. I després
alguns polítics o creadors d’opinió
tenen la barra de tractar-nos de supremacistes quan intentem que la
nostra llengua pugui sobreviure i
anar fent la viu-viu en àmbits socials com l’escola, els cinemes o els
mitjans de comunicació.
Com podreu comprovar en el
quadre adjunt, tots aquests comentaris són innecessaris davant l’evolució lingüística dels redactats de
les sentències judicials a Catalunya des de l’any 2004 fins a l’actualitat, que fa pública la Secretaria
de Relacions amb l’Administració
de Justícia. L’any 2004, del total
de sentències emeses pels jutges
de Catalunya, només 206.493 (el
20,6%) estaven redactades en català. No s’arribava ni a la quarta
part, però encara érem optimistes
que des d’aquí es pogués incidir
sobre aquests alts funcionaris i els

seus superiors per millorar-ne les
ràtios. Dissortadament, no sols no
s’ha millorat, sinó que any rere any
ha empitjorat de forma alarmant.
Després al cap de deu anys (2014),
el percentatge havia reculat fins
al 12%. El més greu de tot plegat
és que les últimes dades de l’any
2018, el total de les sentències
judicials emeses a Catalunya, només 18.697 (el 7,7%) ho són fetes
en la nostra llengua. En aquests
moments, la llengua catalana ja
és residual a l’administració de
justícia de Catalunya. L’objectiu
colonitzador sembla que l’acaben
d’aconseguir. I aquest és el tercer
poder de l’estat, aquell que empresona per sedició els nostres líders
polítics per organitzar un referèndum democràtic com a Escòcia o
el Canadà, i els nostres líders socials, negant-los el dret humà universal d’expressió i manifestació
pacífica. Cent anys de presó per a
tot ells i Europa mirant cap a un
altre costat.

Font: EL
PUNT AVUI.
17 de novembre de 2020

Redreçar aquesta situació general només és possible si tenim el
nostre estat, la nostra república,
protegint-nos. Però tenim els nos-

tres polítics barallant-se entre ells
i/o mirant cap a l’altre costat.
Ramon Bernaus i Santacreu

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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AMICS DE LO PAS NOU
Ramon Bernaus Santacreu

Daniel Castells Castells

Montse Masanés Triginer

Jordi López Camps

Iolanda Masanés Martos

Josep Vilana Solé

Rosa Caubet Badia

Núria Jaime Marcó

Alfons March Cases

Miquel López Barceló

Josep Porta Novau

Maria Brescó Arnau

Rosa Roca Rosell

Josefa Tresens Rocaspana

Oleguer Bernadí Pérez

Arturo Ruiz Fernández

Xavier Terré Boliart

Xavier Viñals Capdepon

Mario Yusta Bertrán

Arcadi Figuera Vidal

Montse Puig Andreu

Emili Castells Mañé

René Zaragüeta Borchardt

Mª Lluïsa Bernabé Armengol

Gaspar Burón Leandro

Ramon Maria Puig Andreu

Francesc Gessé Olives

Carme Antonio Nogueras

Salvador Rendé Sala

Mª Dolors Colomés Oriola

Ramon Vila Rica

Elisenda Estarellas Molla

Roldán Martínez López

Montserrat Polo Oriola

Martine Bénajean Marsà

Francisco Vilella Sala

Francesc Cardona Fonoll

Carmen Roldán Bravo

Anna Monpart Penina

Lluís Bernaus Ossmann

Joana Bernaus Clavera

Joan Capdevila Colell

Francesc Borràs Xavier

Enriqueta Sarradell Pascual

Josep Tresserres Ariet

Maria Novell Puig

Ferran Sánchez Agustí

M. Teresa Sarradell Pascual

Teresa Bonillo Gómez

Mercè Castells Batlló

Àngel Galobart Lorente

Antonio Fité Boixadós

Marta Bonet Uriach

Assumpció Novau Santacreu

Nicolàs Serra Eroles

Mª Lluïsa Rebordosa García

M. Carme Alastuey Fornies

Lluís Català Masobro

Carmen Guàrdia Porta

Toni Viñas Serra

Montse Porta Novau

Antoni Lacasa Ruíz

Esther Guerra Novau

Eva Otín Vilanova

Antònia Quílez Almansa

Josep Martí Trepat

Rosa Terré Boliart

Ricard Masanés Torres

Joan Mora Roig

Ivan Balagueró Masanés

Enriqueta Miranda Torrent

Carme Solans Ariet

Pilar Martínez Hualda

Emili March Jordana

Antonio Bernaus Llorens

Joan Serra Corts

Maribel Farràs Salud

Josep Cabiol Belmonte

Magda Barbosa Farré

Joan Maria Pagés Tartera

Pilar Basurte Calvo

Lola Serra Eroles

Josep Mª Miranda Torrent

Alexandre Martínez Mullor

Mar Eroles Novau

Esperança Puig Mont

Enric Miranda Barbosa

Mª Carme Tresserres Ariet

Angela Novau Rosell

Francesc Cardona Sangrà

Albina Salud Terré

Mª Antonieta Bernabé Armengol

Victòria Latorre Sala

Maria Bonet Ginesta

Marisa Prunera Basurte

Miquel Vilanova Vilanova

Jordi Triginer March

Dolors Gabaldón Bonet

Ciprià Giurgi Giurgi

Antonio Colom Ariet

Joan Soldevila Rosell

Joaquim Santacreu Trepat

Joan Pellicer García

Concepció Niubó Fàbregas

Núria Sala Ponsa

Joaquim Triginer Marh

Josep Maria Eroles Novau

Serafina Jaime Trepat

Serafina Sala Ponsa

Climent Durich Solé

Carmina Giménez Gambandé

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 (973 415 005) 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 €.
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Entreteniments

LES
DIFERÈNCIES
Les 8 8
diferències

Per Gaspar Burón

A la imatge
sota hihi
ha vuit
respecte a la derespecte
dalt.
A la imatge
dedesota
hadiferències
vuit diferències
a la de dalt.

Poble de Lluçars

Per Gaspar Burón
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Endevina qui ha pintat el quadre

Per Gaspar Burón

L’autor va néixer a Barcelona a
finals del segle XIX. Va ser orfebre, pintor, escenògraf i director
teatral. Com a home de teatre va
fundar la «Companyia Belluguet».
La seva pintura va estar influenciada per l’art japonès, sent un dels
artistes representants del fenomen denominat Japonisme.
Anglada-Camarasa
Lluís Masriera i Rosés
Antoni Fabrés

Solució al número anterior:
Joaquim Mir

RECERCA DE LA IMATGE MÉS ANTIGA
El tercer trimestre del 2020, vàrem
obrir aquesta secció, per tal de trobar les imatges més antigues que es
puguin tenir dels pobles o famílies
del municipi.
Fins ara, ens han aportat imatges
de l’any 1900 en endavant i totes
són molt interessants. Moltes grà-

cies a les veïnes i veïns per les vostres aportacions.
Tot i això, la recerca continua i
tothom que vulgui participar, pot
fer-ho enviant directament la imatge al mail de la revista lopasnou@
gmail.com o bé contactant amb Lo
Pas Nou i els facilitarem la forma

com ens la puguin fer arribar. De
la imatge enviada és necessari que
ens diguin de quin indret o lloc és,
l’any i si hi surten persones, dir-nos
qui són. També és important que
ens digueu l’autor si el sabeu o bé
qui cedeix la imatge, per tal de poder publicar el seu nom.

Imatge del 1925, cedida per Carmina Giménez Gambandé.
L’indret és La Fontanella de Santa Maria de Meià. A la placa que hi havia a la font i que es pot entreveure a la
imatge, darrere del Pau Gambandé, hi posava que fou restaurada l’any 1908.
Les persones que hi ha d’esquerra a dreta són: Aurora (asseguda damunt l’animal), Cecília de Cal Ros (mare de
l’Aurora), Eugènia Brunet Barbosa de Cal Coscollera (asseguda damunt l’animal) i Pau Gambandé Gambandé
de Cal Mossèn Gironi.
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QUI SÓN?

Reconeixeu aquestes nenes i nens de Vilanova de Meià? Ens falta reconèixer alguns d’ells
i esperem la vostra col·laboració per poder-los
identificar a tots. Foto cedida per Josep Cabiol.

Solució del número anterior

Del jovent de Vilanova al peu de la creu de terme
de la Plaça de la Creu, durant la dècada del 1950,
s’han reconegut les següents persones: Núria París, Vírgina Batalla i el seu marit Ramon Morros,
Lluïsa Batalla i Ramon Triginer.

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.
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Imatges per recordar

Veïnes i veïns de Santa Maria de Meià. Imatge cedida per Magda Barbosa.
Fila de darrere, d’esquerra a dreta: Magda Barbosa, Aurèlia Bonet, Anna Mª Quílez, Mª Teresa Gatius (professora) i Teresa Novau.
Fila del mig, d’esquerra a dreta: Manel Miranda, Paco Campoy, Mª Teresa Campoy (mig amagada darrere del Paco), Florencio Novau, Enriqueta Miranda, Pepita Novau i Pepita Campoy.
Fila del davant, d’esquerra a dreta: Mª Antònia Cairó, Antònia Quílez, Antonieta Eroles, Mª Carme Cairó (darrere Antonieta) i Ramona Quílez.

Veïnes i veïns de Santa Maria de Meià. Imatge cedida per Magda Barbosa.
Fila del davant, d’esquerra a dreta: Manel Miranda, Fidel Miranda, Sebastià Miranda i Florencio Novau.
Fila del mig, d’esquerra a dreta: Josep Bertran, Pepita Campoy, Antonieta Eroles, Mª Teresa Campoy, Ramona Quílez (darrere la Mª
Teresa), Enriqueta Miranda, Antònia Quílez, Pepita Novau i Paco Campoy.
Fila del darrere, d’esquerra a dreta: Joan Bertran, Angelina Ariaca, Anna Mª Quílez, María Pasqual (professora), Teresa Novau i
Aurèlia Bonet.
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