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Estimats amics i lectors. Ens tor-
nem a trobar per presentar-vos 

el núm. 22 de la nostra revista, 
corresponent al primer trimestre 
de 2021. Ja fa un any que patim la 
pandèmia i això s’ha notat en el seu 
contingut, ja que e l no haver-hi tants 
actes ni activitats per donar-ne la 
notícia per culpa de la covid, estem 
sortint, sobretot, a base de les vos-
tres col·laboracions. Moltes gràcies 
des del Consell de Redacció! Te-
níem por de quedar-nos curts pel 
que fa a pàgines publicades cada 
trimestre, però gràcies a vosaltres, 
cada cop en va sortint més, supo-
so que us n’heu adonat. En aquest 
número apareix una  de les notícies 
més esperades i que també s’havia 
ajornat indefi nidament per motius 
sanitaris: l’obertura al públic al 
Centre d’Interpretació del Mont-
sec de Meià de la nova exposició 
“Els fòssils de la Pedrera de Meià”. 

Confi em informar-vos ben aviat de 
la seva inauguració ofi cial, quan la 
pandèmia ho permeti. Aquest cen-
tre, amb guiatge del Sr. Àngel Ga-
lobart, s’ha de convertir en el punt 
de referència de la paleontologia 
de les terres de ponent i d’una mica 
més lluny. També trobareu la infor-
mació de les eleccions al Parlament 
de Catalunya del 14 de febrer i es-
perem que quan surti la revista, ja 
s’hagi format el nou govern, que 
prou falta ens fa.

A més de les seccions habituals, 
podreu llegir unes curtes memò-
ries, a partir d’uns manuscrits inè-
dits, escrites en primera persona 
per Delfí Solé Puig que va ser al-
calde de Lluçars i de tot el muni-
cipi durant la dècada dels anys 50 
i començaments dels 60 del segle 
passat. Són de gran interès les in-
formacions pràctiques dels Mos-
sos d’Esquadra i el Fem ruta que 

ens porta al mirador del Corbiu. El 
reportatge el dediquem a la Funda-
ció Coma de Meià promoguda pel 
nostre xef de capçalera, Sergi de 
Meià. No us perdeu a El passat i 
el present l’article sobre el projec-
te d’un pantà a Barmó del nostre 
redactor Francesc Cardona Fonoll; 
l’article sobre el nanosatèl·lit cata-
là del Sr. Josep Roqué; el recull de 
les Caramelles dels anys 70 i 80 del 
segle passat, o la breu biografi a del 
vilanoví il·lustre Ramon Castejón. 
Tot això i molt més, ho trobareu en 
aquest número de LO PAS NOU. En 
aquest temps de Covid i que gràcies 
a les vacunes, que no acaben d’arri-
bar, sembla albirar-se a la llunyania 
la fi  de la pandèmia, des del Consell 
de Redacció us desitgem una bona 
primavera, salut i que gaudiu de la 
lectura.

El Consell de Redacció
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TELÈFONS D’ INT E RÈ S

URGÈNCIES 112
Protecció Civil

Ambulàncies

Bombers

Mossos d’Esquadra

Vilanova de Meià:
Ajuntament 973 415 005

Consultori municipal 973 415 008

Escola municipal 973 415 084

Farmaciola 973 415 227

Jutjat de Pau i Registre Civil 973 415 005

Piscines Municipals 973 415 199

Casal Municipal 973 415 046

Horaris Farmaciola:
Dilluns a divendres: de 12h a 14h

Artesa de Segre:
Ajuntament 973 400 013

Alsina Graells (parada bus) 973 400 255

Biblioteca municipal 973 400 754

Bombers 973 400 536

CAP – metge de guàrdia 061

CAP – concertació visites 973 400 011

CAP – concertació visites 973 402 196

Correus 973 400 226

Escola de Música 973 400 013

Escola Els Planells 973 400 196

Institut Els Planells 973 402 224

I.T.V. 973 402 223

Jutjat de Pau i Registre Civil 973 400 890

Llar de Jubilats 973 400 702

Llar Municipal d’Infants 973 402 332

Parròquia 973 400 142

Protecció Civil 670 511 097



2021 Cens = 324 2017

Total votants 209 64,51% 287 85,42%
Abstenció 107 31,67% 49 14,58%
Vots nuls 6 2,87% 4 1,39%

Vots en blanc 2 0,96% 1 0,35%
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Notícies del municipi

ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA, 14 DE FEBRER DE 2021

Les votacions a nivell municipal
El dia 14 de febrer del 2021 es van tornar a celebrar 

eleccions al Parlament de Catalunya. En aquest cas 
convocades de forma automàtica per la destitució 
per part del Tribunal Suprem espanyol del president 
Joaquim Torra per culpa d’un fet insòlit, no despen-
jar a temps una pancarta del balcó de la Generalitat 
demanant la llibertat dels presos polítics catalans en 
temps electoral. Per desgràcia ens trobem en plena 
pandèmia de la Covid-19 i el dia 14 de febrer que es va 
escaure per fer les noves eleccions ens trobàvem en 
mig de la segona onada i amb l’empitjorament gene-
ralitzat de les infeccions. El Govern de la Generalitat 
amb uns quants dies d’antelació i amb el vistiplau de 
tots els partits polítics del Parlament, va intentar ajor-
nar-les per més endavant, el dia 30 de maig, que segu-

rament ja hauria passat la segona onada i una part de 
la població més vulnerable ja estaria vacunada. Però 
de nou, ara el Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya, va suspendre aquest ajornament i les va tornar 
a convocar el 14 de febrer, a pesar de la pandèmia. 
És la segona vegada consecutiva que les eleccions al 
nostre Parlament no les convoca el president de la 
Generalitat sinó que són les altes instàncies de l’estat 
les que ho fan. Alguns analistes polítics hi veuen en 
aquesta convocatòria forçada una operació d’estat 
per afavorir determinades opcions electorals. 

Malgrat aquestes greus anomalies que distorsiona-
ven la participació de la ciutadania per por a la pan-
dèmia, la jornada electoral al municipi de Vilanova de 
Meià, com sempre, va transcórrer sense cap incidèn-
cia remarcable. La mesa electoral es va instal·lar el 
seu lloc habitual, la Sala 1 d’octubre de l’Ajuntament 
de Vilanova, però seguint totes les mesures sanitàries 
per minimitzar el risc d’infecció, tant entre els matei-
xos membres de la mesa com entre els ciutadans que 

van anar a votar. La participació no va ser tan massi-
va com l’any 2017, però hi van participar 209 electors 
el que va suposar el 64,5% del cens electoral, mentre 
que l’abstenció va ser del 31,67%.

El partit guanyador al municipi de Vilanova de Meià 
fou JUNTSxCAT que va obtenir 85 vots (41,87%); en 
segon lloc va quedar ERC que va obtenir 62 vots 
(30,54%); en tercer lloc va quedar el PSC amb 22 vots 
(10,84%); en quart lloc la CUP amb 15 vots (7,39%); 
en cinquè lloc el PP amb 5 vots (2,46%); en sisè lloc 
el PDECat amb 4 vots (1,97%); en setè lloc VOX amb 
3 vots (1,48%); en vuitè lloc En Comú P. amb 2 vots 
(0,99%), i van tancar la llista IZQP, EB i Cs amb un sol 
vot cadascú (0,49%). 

Cal constatar respecte a les mateixes eleccions del 
2017 que aleshores les havia guanyat ERC amb 110 
vots, seguits de JUNTSxCAT amb 105. El PSC havia 
obtingut 14 vots i es trobava en cinquena posició i 
ara amb 22 vots ocupa el tercer lloc; mentre que la 
CUP amb 20 vots ocupava la tercera posició i ara 
baixa fi ns a la quarta. Cal destacar que en aquell mo-
ment el PP va treure 17 vots i actualment s’ha quedat 
amb 5, mentre que Cs va passar d’11 vots a només 
1 actualment. Cal assenyalar també que En Comú P 
ha passat de 5 a 2 vots; el PDECat obté 4 vots; men-
tre que per primera vegada apareix a l’escrutini VOX 
amb 3 vots.

Enguany mesures sanitàries especials per a la protecció de la Co-
vid-19.

Vista de la Sala 1 d’Octubre on es van celebrar les eleccions.



2021 2017

Candidatures Vots % Vots %
JUNTSxCAT 85 41,87 105 37,10

ERC 62 30,54 110 38,8
PSC 22 10,84 14 4,95
CUP 15 7,39 20 7,07
PP 5 2,46 17 6,01

PDECat 4 1,97 -- --
Vox 3 1,48 -- --

En Comú P. 2 0,99 5 1.77
IZQP 1 0,49 -- --
EB 1 0,49 -- --
Cs 1 0,49 11 3,89

JuntsxCat
Ramon
Tremosa

JuntsxCat
Cristina
Casol

JuntsxCat
Jordi
Fàbrega

JuntsxCat
Anna
Feliu

JuntsxCat
Joan Carles
Garcia

ERC
Marta
Vilalta

ERC
Meritxell
Serret

ERC
Jordina
Freixanet

ERC
Antoni 
Flores

ERC
Engelbert
Montalà

PSC
Òscar
Ordeig

PSC
Judith 
Alcalà

PSC
Sílvia
Romero

CUP
Pau
Juvillà

VOX
Toni
López

ELS 15 DIPUTATS PER LLEIDA
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Un altre element a destacar en aquestes elecci-
ons és que la suma dels vots dels partits sobiranis-
tes al nostre municipi (JUNTSxCAT + ERC + CUP 
+ PDECat) arriba als 166, que equival al 79,42% de 
vot independentista. 

Com a últim comentari que es fa evident a les 
taules adjuntes, cal destacar la forta abstenció que 
aquest cop s’ha donat (el 31,67%), provocat espe-
cialment per la por de l’electorat al risc de contagi 
del COVID19; sense descartar, però, el desencant 
que ha provocat en molts electors la situació polí-
tica que s’ha viscut en l’última legislatura. 

Les votacions a nivell de la demarcació elec-
toral de Lleida

Els 15 diputats que estaven en joc a la demarca-
ció de Lleida, es van repartir de la següent manera: 

Moment de la votació d’un elector.Abans d’entrar a la sala 
també es va haver de mar-
car l’entrada i la sortida 
pels electors assistents.

Membres de la mesa: al mig, president Arnau Triginer; esquerra, vocal Josep 
Inglavaga i dreta, vocal Aleix Marcó.
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-- JUNTS per CATALUNYA (5): Ramon Tremosa Bal-
cells, Cristina Gasol Segués, Jordi Fàbrega Sabaté, 
Anna Feliu Moragues i Joan Carles Garcia G.

-- ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (5): 
Marta Vilalta Torres, Meritxell Serret Aleu, Jordina 
Freixanet Pardo, Antoni Flores Ardiaca i Engelbert 
Montalà Pla. 

-- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (3): 
Òscar Ordeig Molis, Judith Alcalá González i Sílvia Ro-
mero Galera.

-- CUP (1): Pau Juvillà Ballester.
-- VOX (1): Toni López Gómez.

Les votacions a nivell de Catalunya
Amb aquests resultats pel que fa a tot el Principat, 

els 135 diputats que formen el Parlament de Catalu-
nya han quedat repartits de la manera següent: PSC, 
33 diputats; ERC, 33 diputats; Junts per Catalunya, 
32 diputats; VOX, 11 diputats; la CUP, 9 diputats; En 
Comú Podem, 8 diputats; Cs, 6 diputats, i el PP, 3 di-
putats. 

Mai abans els vots dels partits independentistes ha-
vien superat la barrera del 50% i ara per primer cop 
arriben al 51,3%. Van ser 1.448.901 els electors que van 
votar opcions independentistes, si bé alguns d’aquests 
partits no van superar el mínim per poder tenir pre-
sència al Parlament de Catalunya. Aquest és un dels 
fets més importants que es produeixen després de les 
eleccions de 14F. 

Com que la suma dels escons dels tres partits inde-
pendentistes són 74, bastant per damunt dels 68 es-

cons que marquen la majoria absoluta, és de suposar 
que després de les pertinents negociacions formin go-
vern com més aviat millor. Però si les coses es torcen 
i no van tal com sembla que han d’anar, tampoc es po-
den descartar altres majories i fi ns i tot la convocatò-
ria de noves eleccions.

Text: Ramon Bernaus i Santacreu
Fotos: F. Cardona Fonoll i Mar Eroles

PSC

ERC

JuntsXCat

VOX

CUP

En Comú P.

Cs
PP

PARLAMENT DE CATALUNYA. ELECCIONS 14 F
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NOTÍCIES DE LLUÇARS

Sindicat Agrícola Cooperatiu de Llusás

L’octubre de 1936, feia tres mesos que havia comen-
çat la Guerra Civil, Josep Solé Puig natural de Llu-

çars i el seu germà, alcalde de Vilanova de Meià entre 
els anys 1959 i 1963, Delfí Solé Puig i fi ll de l’alcalde 
republicà de Lluçars Josep Solé Bobé, van promoure 
la creació del Sindicat Agrícola Cooperatiu de Lluçars, 
juntament amb altres joves de la Baronia de la Vansa 
com Eusebi Vilanova Brescó de Gàrzola o Josep Segú 
Rocaspana també de Gàrzola, tots tres varen morir a 
la guerra quan foren cridats a fi les.

L’objectiu d’aquesta associació era l’aplicació del 
decret de sindicació establert per la Conselleria 
d’Agricultura de la Generalitat del 27-08-1936 per mi-
llorar les condicions econòmiques i socials dels seus 
components adquirint en comú adobs, llavors, eines, 
maquinària, sementals, venda en comú dels produc-
tes agrícoles i ramaders, organització d’una caixa de 

crèdit amb els estalvis dels socis per invertir i fer prés-
tecs, assegurances contra accidents, morts de bestiar 
i pèrdua de collites.

Existí una junta amb drets i obligacions per als 64 
conreadors inscrits.

L’11 de gener de 1938 es va formar un consell pro-
visional a Lluçars segons comunicació remesa al cap 
de servei de la Cooperació Agrícola de la Generalitat i 
també, segons l’acta de creació de la Junta Provisional 
signada pel president Josep Puigpinós Farré (Lluçars), 
vicepresident Florenci Gabarra Santacreu (Gàrzola), 
secretari Josep Segú Rocaspana (Gàrzola), comptador 
Salvador Rendé Castellà (Boada), tresorer Ramiro No-
vau Augés (Gàrzola) i els vocals Josep Solé Bobé (Llu-
çars), Miquel París Jou (Boada) i Lluís Canes Minoves 
(Argentera).

Segell de la nova cooperativa de Lluçars .

Llista dels 64 socis que formaven el Sindicat Agrícola Cooperatiu.

1-Gaspar Castellà Olives
2-Josep Solé Bobé
3-Enric Roca Ariet
4-Josep Torrens Bernaus
5-Antoni Santolari Solsona
6-Antoni Puigarnau Solans
7-Josep Puigpinós Novau
8-Josep Pertó Papell
9-Antoni Puig Cirera
10-Josep Giribet Llovet
11-Maria Gual Salud 
12-Ramón Colom Butxaca
13-Joan Vilella Calell
14-Josep Puigpinós Farré
15-Domenec Salud Cucurull
16-Jaume Roqué Pujol
17-Josep Solé Puig
18-Josep Besora Caballol
19-Josep Boixadós Armengol
20-Josep Caballol Pujol
21-Joan Bertran Comabella
22-Antoni Bernaus Galán
23-Joan Bernaus Llovet
24-Josep Santolari Novau
25-Miquel París Jou

26-Teresa Novau Puigpinós
27-Antoni Ariet Terré
28-Josep Aubets Bertrán
29-Maria Santolari París
30-Pere Ariet Mas
31-Josep Terré Cirera
32-Salvador Rendé Castellà
33-Josep Farràs Ariet
34-Joan Ribó Caubet
35-Florenci Gabarra Santacreu
36-Josep Novau Augés
37-Ramón Verné Cucus
38-Josep Novau Segon
39-Antoni Novau Vàgils
40-Enric Farrando Rocaspana
41-Ignasi Santacreu Olivé
42-Ignasi Daura Torrés (Eugeni)
43-Blas Rosell Gabarra
44-Jordi Puig Estrada
45-Josep Brescó Ariet
46-Miquel Rocaspana Santolari
47-Josep Segú Rocaspana
48-Eusebi Vilanova Brescó
49-Jaume Baella Baldomá
50-Joan Puig Berges

51-Antoni Vidal Tomás
52-Antoni Vidal Castells
53-Jaume Feliu Bertran
54-Pau Bertran Munt
55-Lluís Canes Minoves
56-Ramiro Novau Augés
57-Josep Balasch Solanes
58-Josep Puig
59-Alfons March Corts
60-Josep Roca Ariet
61-Josep Colomé Font
62-Joan Castellà Escolà
63-Maria Rosell,Vda.
64-Pere Farràs Vilanova

Bibliografi a: El municipi de Vilanova de Meià,
de Ramon Bernaus Santacreu i Ferran Sánchez Agustí. 

Recull i text: Alfons March Cases

Segell de l’Ajuntament de Vilanova de Meià.
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MEMÒRIES DE DELFÍ SOLÉ PUIG

Cal deixar constància que aquest 
text autobiogràfic escrit pel 

Delfí Solé és una mena d’inventari 
dels records i anècdotes, a vegades 
desordenats cronològicament, de 
l’època en què va exercir com a regi-
dor i alcalde de Lluçars (1953/1954-
1959) i després quan va ser nome-
nat alcalde del districte municipal 
de Vilanova de Meià (1959-1963). Al 
final de tot, hi ha alguns records de 
quan ja no exercia cap càrrec públic. 
El text forma part de les sis pàgines 
manuscrites en lletres majúscules 
i en castellà que el Delfí va deixar 
redactat, una còpia de les quals les 
va lliurar personalment al Pere Far-
ràs, el qual, amb el vistiplau de la fa-
mília les fa públiques. El problema 
més notable en la transcripció del 
text, és que està escrit en castellà 
per una persona que pensava en 
català i hi ha algunes expressions 
difícils de traduir pel seu significat. 
La llàstima és que en la majoria 
dels records, redactats en format 
telegrama, el Delfí no hi entrés 
més a fons per poder-nos fer una 
idea més completa de la seva actu-
ació en cada una de les coses que 
explica. 

Com a complement d’aquestes 
memòries, la Ma. Teresa Solé Isan-
ta, en nom de tots els germans, ens 
han fet arribar un recull força ex-
haustiu de la genealogia de la seva 
família, a manera de biografia, que 
ens ajudarà a conèixer una mica 
més qui era el Delfí Solé i el seu 
entorn familiar. 

Introducció de Pere Farràs
A la plaça de la Baronia del po-

ble de Lluçars, del municipi de Vi-
lanova de Meià, tenim una placa 
commemorativa dedicada al Sr. 
Delfí Solé Puig, que va ser alcalde 
del nostre municipi, però que jo 
el vaig conèixer més endavant, al 
final de la seva vida, escoltant els 
seus projectes i altres instruccions 
i molts comentaris de la seva vida 
política. Així vaig tenir el privilegi 
que em deixés alguns documents 
barrejats com els Goigs de la Mare 
de Déu de Gràcia, patrona de la 
parròquia de Lluçars, altres do-
cuments polítics, documents dels 

meus avantpassats de cal Bolló, 
documents sobre la Baronia de la 
Vansa i també les seves Memòries, 
fetes a mà i difícils de transcriure 
i de traduir, que són les que posem 
a continuació. 

Memòries de Delfí Solé Puig

L’últim diumenge de març de 
1953 (dia 29), van ser nomenats 
vocals de la Junta Administrati-
va de Lluçars, Delfí Solé Puig i 
Joan Vilella Sala, amb un alcalde 
posat per les forces de Franco.

Després d’aquest nomenament 
es va fer el camí de carro de 2 km 
que baixa cap al riu de Font Fre-
da i els horts.

El dia 5 d’abril de 1954, vaig 
ser nomenat alcalde de Lluçars. 
Tot seguit es fa la séquia de ci-
ment que porta l’aigua als Renta-
dors i a la Font, per un valor de 
2500 pessetes. 

El dia 29 d’abril de 1954, jun-
tament amb Antoni Salud, vàrem 
demanar al governador civil de 
Lleida, José Ma Pagès, una colla 
de millores molt importants per 
a Lluçars:

Portar l’electricitat
Portar el telèfon
Abastiment d’aigua pel poble
Construcció de la carretera
Construcció d’una escola nova
Al cap de tres anys d’anar a 

Lleida insistint en la demanda, 
ens van portar el telèfon a Llu-

çars amb un cost de 37.500 pesse-
tes, funcionant amb el número 6. 

Al cap de sis anys justos de per-
severança a les autoritats de Llei-
da, el 29 d’abril de 1960, va ar-
ribar l’electricitat a Lluçars per 
a substituir, definitivament, els 
llums d’oli i les espelmes. 

L’endemà, el dia 30 d’abril de 
1960, vam instal·lar un aparell de 
televisió al cafè, del qual em vaig 
fer càrrec del pagament. D’un al-
tre que en van posar més tard, ja 
no me’n vaig fer càrrec. Vint anys 
d’alegria, ja que tota la gent del 
poble l’anava a mirar. 

Però jo em quedava a casa mi-
rant el televisor que em vaig po-
der comprar gràcies a una oferta 
que em va fer la Ma Àngels, vídua 
del Mensa, que tenia la botiga a la 
Rambla de Ferran de Lleida. Lliu-
rant-li 10.000 pessetes al moment 
d’anar-lo a comprar i les restants 
11.000 pessetes, l’octubre de 1972.

Portar l’electricitat fins a Llu-
çars amb una línia més potent, 
va ser portar-la a tots els pobles 
del municipi, ja que després es 
va fer arribar fins a Gàrzola i des 
d’allí la van pujar fins a Vilanova 
i Santa Maria, que ja la tenien, 
però amb una línia molt vella i 
amb poca potència. Només Boada 
i Argentera es van quedar sense 
electrificar.

El 9 d’octubre de 1959, vaig ser 
nomenat alcalde del municipi de 
Vilanova de Meià. La primera 

Delfí Solé com a alcalde del municipi, va rebre al governador civil el dia de la inauguració 
de les escoles.
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obra que vam fer va ser construir 
les Escoles Noves de Vilanova 
amb els dos pisos per als mestres. 
També es va portar el telèfon fins 
a Gàrzola, amb un cost total de 
29.000 pessetes. El 1960 vaig fer 
treure l’àliga de l’escut del muni-
cipi i hi vaig posar el lleó passant, 
que era el que tocava a Vilanova 
per haver pertanyut al Marquesat. 

Amb el vistiplau dels veïns de la 
Baronia de la Vansa, el 1961, es 
va començar a realitzar la repo-
blació de pins d’unes 1000 ha dels 
termes de Lluçars, Boada, Tòrrec 
i Argentera. Els pocs comunals 
del terme de Gàrzola, no es van 
replantar, ja que els del poble van 
dir que no els interessava. Si ha-
guessin plantat pins de Navarra 
i haguessin crescut com els que 
hi ha ara, serien tres vegades 
millors, ja que aquells no agafen 
l’eruga.

Durant la meva alcaldia va sor-
tir un decret perquè els vells i els 
invàlids poguessin cobrar una 
pensió de jubilació, encara que 
no haguessin cotitzat mai. De les 
14 peticions que vaig presentar, 
només en van aprovar les de la 
germana del Mans i del Centenar, 
el padrí de cal Cisteller d’Argente-
ra, la Teresa Novau i la Queleta. 
Per les gestions que jo vaig rea-
litzar cobren pensió de jubilació 
la Maria Castellà, la Maria del 
Xarlic, el Mariano Roqué i altres. 
I també vaig ajudar la Llibrada, 
la mitgera del Pau, la mitgera 
del Marc i altres persones, sense 
resultat, ja que ells no van poder 
cobrar. 

Per aconseguir la carretera de 
Lluçars, vaig estar quatre anys 
fent viatges a Lleida i quatre hi-
verns treballant a pic i pala amb 
tots els veïns del poble.

Per aconseguir l’escola de Llu-
çars-Boada, vaig estar nou anys 
fent viatges a Lleida. 

El novembre de 1961, em van fer 
una inspecció com a alcalde per 
haver autoritzat un molí per fer 
pinso al Josep Cuñé de cal Farré 
Nou de Vilanova. Al molí del Cas-
tejón cobraven a 25 pessetes pel 
sac de farina, mentre que al molí 
del Farré Nou cobraven 10 pesse-
tes per cada sac, estalviant-se els 
usuaris el 60%. Era el molí dels 
treballadors i del progrés. 

Mentre vaig ser alcalde del mu-

nicipi, primer van nomenar com 
a secretari a Bartomeu Camarasa 
d’Artesa de Segre. En robar-nos la 
moto de l’Ignasi i no trobar-me a 
l’ajuntament, va renunciar.

Després van nomenar com a se-
cretari a César Mereo Almenara, 
natural de Saragossa i secretari 
de la Sentiu.

Més endavant i per dues vega-
des, van nomenar com a secretari 
a Agustí Robell Camps, natural 
d’Igualada i secretari de Bala-
guer. Li va dir que comptés el 
que havia perdut. Aleshores, dos 
advocats de Balaguer em van fer 
una revisió com a traïdor i vaig 
rebre dues inspeccions políti-
ques. Jo, Delfí Solé, vaig ser des-
tituït com a alcalde del municipi 
de Vilanova de Meià el 16 de ge-
ner de 1963. 

El 1962, després de les inspec-
cions, vaig passar com a únic cas 
de la província de Lleida i de tot 
Espanya per ser un dels 350 al-
caldes que treballava per al pro-
grés de les terres de Lleida. 

Durant la meva alcaldia es va 
construir l’escola de Lluçars-Boa-
da i jo vaig portar en 40 remolca-
des, tots els materials per ajudar 
al constructor Pantino a fer-les, 
sense cobrar ni un litre de gas-
oil, ja que fer-ho era el meu deure 
i la meva obligació. Els altres vo-
luntaris del poble van fer de ma-
nobres. Boada no va prestar cap 

jornal, però va ajudar 
molt al pagament de la 
compra del solar. 

El gener de 1963 em 
van cessar com a alcalde 
i encara va venir dues 
vegades l’inspector. El 
secretari, el Sr. Barata, 
va anar a veure el go-
vernador civil de Lleida 
i aquest li va dir que la 
pilota encara estava a la 
teulada i calia veure cap 
a quin indret cauria. No 
hi va tornar més.

“Sóc l’hereu de cal Ba-
tistó de Lluçars, ja que el 
meu germà, Josep Solé, 
per desgràcia va morir 
durant la Guerra Civil, 
a la batalla de l’Ebre. El 
capellà Pasqual Sisteró 
em deia que em feien 

Delfí Solé va pronunciar el discurs inaugural des del balcó principal de les escoles.

Delfí Solé amb la seva muller Mercè Isanta.
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cas pel bastó, però penso que no 
n’hi havia per tant, perquè si ara 
no se’n recorden, sense ells no 
hauria pogut fer res. 

I després estava el colpista, que 
anava a passar la vetllada i el 
capellà escrivia cartes al “cabo” 
Guerrero de la Guàrdia Civil de 
Vilanova dient que l’alcalde era co-
munista i fill d’un republicà. I que 
hi havia un combatent de Franco 
que no li agradava veure’m fer 
d’alcalde i els pregava que passes-
sin. Però ell no en feia cas perquè 
a Capdella, amb tota la raó, havia 
perdut davant d’un capellà”.

Si tornem una mica endarrere, 
ressaltaré els comentaris que em 
va fer una vegada el metge de Vi-
lanova Ramon Torres Oliva, fill 
de Bellcaire, quan estàvem cons-
truint la carretera de Lluçars el 
març de 1960, a la Badal del Cas-
tellà: “Batistó, em feu pensar en 
aquest país, el que feu no hi ha 
ningú més que ho pugui fer. Si 
poden, us trauran els ulls, ja que 
esteu voltat de mala gent”. Quinze 
dies abans de morir, al xalet de cal 
Sant, m’ho va tornar a repetir. Va 
morir d’un infart. Com a alcalde i 
en nom de l’ajuntament li vaig fer 
portar una corona de flors. 

Una altra anècdota del mateix 
29 de juny. En revisar les primes 
o comptes de les 109.000 pessetes 
que els propietaris vam abonar a 
la Diputació de Lleida, vaig tro-
bar una injustícia: Josep Roca 
havia de pagar 675 pessetes i An-
toni Puig 175 pessetes. Vaig orde-
nar al secretari que la corregís. El 
“Rei” va dir: ”Quin alcalde!”. Ho 
va sentir el Ramon Santolari, l’Ar-
mengol Besora de cal Sec i el secre-
tari. A alguns, els interessa estar 
en aquests llocs perquè paguin els 
altres.

L’any 1972, l’alcalde de Lluçars, 
Joan Vilella, em va demanar per 

tres vegades que fes les gestions 
per legalitzar el vedat de caça, 
però un que anava a Vilanova ens 
ho va obstaculitzar. L’any 1973 ho 
vam fer amb Boada i Argentera i 
la preocupació era asfaltar la car-
retera, la bàscula municipal de 
Lluçars, portar més aigua al poble 
i ser amos de les coses nostres. No 
com els dels andorrans, que n’hi 
havia un que el colgaven de for-
matges, sucre i whisky, i els altres 
aguantar la injustícia. 

Però quan va venir el secretari 
Caballero, jo vaig ser l’únic de Llu-
çars que no va firmar. Li vaig ex-
plicar les veritats, els altres es van 
abaixar els pantalons i aleshores 
Salvador Rendé i Enric Vidal van 
tornar a signar. Al contrari que el 
Coto 10.250, no existiria. Ens van 
col·locar les plaques a dintre i les 
vam treure a la nit i les vam col-
locar a les trencades. 

D’aquests forasters que van 
menysprear els padrins, la casa i 
els pobles, no en vaig veure ni un, 
i ara volen fer malbé allò que mai 
havien tingut.

Som nosaltres els que hem man-
tingut el medi perquè no l’hem 
abandonat. 

Quan vam construir el Coto, en 

una setmana vam fer quatre viat-
ges per assegurar els estatuts, els 
dies i les hores, sense cobrar res. 
Jo en vaig marcar més de la mei-
tat. 

Porto centenars de jornals i mol-
tes vetllades, són milers d’hores i 
de cartes i un sens fi de documents 
que tots han estat vàlids. Això en 
valor, són milions: el millor de la 
meva vida. 

Ara vell i malalt, ells amb pisos, 
i a mi em queden lliçons i dis-
gustos, i torno a repetir que sen-
se ajuda no hauria estat possible. 
Això no es pot oblidar. Una per-
sona ho respecta. Aquell que tira 
del bastó és un desgraciat, i aquell 
que només creu en la pesseta és 
una bestioleta. 

Jo tinc molts defectes, em van 
fer així colgat de disgustos aliens.

M’agradaria que algun dia es 
publiquessin aquestes memòri-
es, perquè són un llibre de lliçó i 
testimoni d’un alcalde progressis-
ta dintre d’una dictadura. Quasi 
únic a tot Espanya. 

Delfí Solé

 Pere Farràs i Terré
Transcripció i traducció: Ramon 

Bernaus i Santacreu

Continuació de les Memòries de Delfí Solé Puig

Recull biogràfic de la família Solé-Isanta per adjuntar i complementar les “Memòries de Delfí Solé Puig”, que 
ens ha fet arribar la Ma Teresa Solé Isanta en nom dels seus germans.

La família: SOLÉ - ISANTA

En Delfí Solé Puig (abril, 1925) 
va començar a veure una llum 

quan festejava amb una noia de 
la Rua, a prop de Bóixols, cap de 
partit d’Abella de la Conca, na 
Mercé Isanta Bossa (gener, 1933). 

La seva mare la Sra. Mercé Bossa 
de Montanissell, era d’una casa 
rica i va casar-se amb en Pau Isan-
ta Isanta, de Llordà. Es van conèi-

El Delfí al barranc de Fontfreda.
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xer a una fira d’Organyà. Van tenir 
cinc fills, dues noies: la Montserrat 
(+) casada a Sant Romà d’Abella 
i la Mercè, actualment resideix 
a la residència de Ribera del Sió 
d’Agramunt, casada amb en Delfí 
Solé Puig i van tenir quatre fills: 
tres noies i un noi: la Mercè (abril, 
1956), la Montse (febrer, 1959), el 
Delfí (octubre, 1961) i la Ma Te-
resa (gener, 1965).

La Montserrat i la Mercè, tenien 
tres germans més, el Jaume (+), el 
Ventura (+) i el Martí (+). El Jau-
me va morir en esclatar-li unes 
bombes de metralla a les mans. 
Ell guardava el ramat d’ovelles, 
amb un gosset que no 
es movia del seu costat. 
Aleshores la Mercè, va 
deixar l’escola, on ense-
nyava de comptes als al-
tres companys, per me-
nar el ramat. Son pare 
li deia: “amb aquest pa, 
quan arribis a la font te’l 
mulles i trossat les saba-
tes ben trossades”. Era 
molt treballador en Pau 
i ajudava a altra gent de 
la comarca. El Ventura 
va quedar-se a casa, ca-
sat amb la Rosario de 
Ribera de Cardós. Van 
tenir dos fills, el Ventura 
i el Jaume (+). El Jaume 
va morir fent el servei 
militar a Lleida. El Ven-
tura està casat amb la 

Carme i tenen la Laura i un net.
El pare del Delfí, en Josep Solé 

Bové, li agradava tocar l’acordió. 
Va casar-se amb Sabina Puig de 
Montargull. El Delfí era el petit de 
quatre germans. La Tereseta (març, 
1919), Elisa (+) i en Josep. Devia 
tenir 17 o 18 anys quan va anar a la 
Guerra Civil Espanyola, on va mo-
rir el 6 d’agost de 1939 (6 d’agost, 
bomba d’Hiroshima, Sant Salva-
dor). La Tereseta es va casar a cal 
Savi de Vilanova amb en Salvador 
Brunet. Tenen tres fills: la Tere, el 
Joan (+) i la Rossita. La Tere es va 
casar amb en Joan i actualment 
cuida a la Tereseta. El Joan es va 

casar amb la Rossita de Cal 
Coixet. La Rossita també es 
va casar amb en Joan. Tots 
tenen descendents.

L’Elisa es casà amb en Jo-
sep Durich de Vilanova, te-
nen dos fills: el Clemente i 
el Josep. El Clemente casat 
amb la Montse de Cal Mas-
sanés i el Josep casat amb 
l’Elianne. Tenen dues filles 
cadascú.

El Josep, l’hereu de Cal 
Batistó era molt treballador 
i va pensar: “deixa’m arreglar 
casa abans d’anar a la guer-
ra”, on va fer obres. No sa-
bem on són les seves restes.

En Delfí Solé Puig, no va 
estudiar massa, però amb la 
màquina d’escriure, ell anava 
fent, viatges cap a Lleida. Es 

va casar amb la Mercè, el 8 de de-
sembre de 1954. Van llogar un au-
tocar i cap a la Rua (partit d’Abella 
de la Conca). Abans havia perdut 
la mare, na Sabina Puig de Mon-
targull, a causa d’una pulmonia, a 
disgust en perdre el Josep. El Delfí 
sols tenia 14 anys quan va perdre 
el germà. A Lluçars van ser tres els 
xicots que van morir a la guerra, el 
de Cal Batistó, el de Cal Magí (la 
casa més gran i amb més tros de 
Lluçars) i em sembla que un altre 
de Cal Cabalé.

Aleshores van llogar la Maria de 
Covet. Portava rames per fer foc, 
etc....

La Mercè i el Delfí es por-
taven 8 anys. No es cuidaven 
massa.

La Tereseta, l’Elisa i el Delfí 
tenien sucre i al Delfí l’afec-
tava el ronyó, no li podien fer 
trasplantament. El 2001 co-
mençà la diàlisi, fins al 4 de 
setembre de 2009. Al Delfí li 
hauria agradat molt construir 
la carretera del Pas Nou. Jo 
penso que per Tòrrec i Llu-
çars, seria una bona ruta.

Aquesta última generació 
de cal Batistó, on els tres ger-
mans tenen descendència, 
la parella cadascun d’ells, 
menys la Ma Teresa. És la 
tercera generació que no s’ha 
perdut cap germà, acompa-
nyats de la mare, na Mercè 
Isanta Bossa.

Els nens i nenes de Lluçars amb els fills del Delfí. Fila del davant, d’esquerra a dreta: Ana Gual, 
Xavier Vilella, Jordi Vilana, (amb un bastó), Ana Puig, Encarnación Santolari i davant seu, Montse 
Solé, Ramon Vilella (nen als braços) i Carme Brescó. Fila del darrere, d’equerra a dreta: Mercè Solé, 
Rosa Salud, Rosa Fortó i Joan Ribó (el nen que aguanta el paraigua).

Làpida en homenatge al Delfí Solé Puig a la seva casa de Lluçars.
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CAL BONET DE BOADA

Tocant de l’era del Figueró hi ha-
via un edifici on els de cal San-

tolari tenien el corral amb el bestiar 
i l’estable dels animals de càrrega 
per treballar. Era una edificació de 
la seva propietat, tocant a les seves 
finques a l’est, a l’oest el camí de 
Lluçars, al sud hi havia l’era de cal 
Figueró, i al nord hi havia un bancal 
seu que fins fa ben poc el coneixíem 
com el Bonet del Santolari. 

Avui a aquest lloc encara hi ha un 
munt de runes. Llavors estava molt 
ben muntat, ja que teia el corral per 
les ovelles que treien a pasturar i 
allí mateix es podien triar els cor-
ders perquè mengessin sols. També 
per quan criaven les cabres (sempre 
n’hi havia alguna al ramat), perquè 
així si alguna ovella es quedava sen-
se llet, s’esquerava el corder amb 
la llet de la cabra. També munyien 
la llet de les cabres per al consum 
humà.

A la vora del corral del bestiar hi 
havia l’estable dels animals, d’on els 
hi van prendre una vegada. L’edifici 
estafa fet de tal manera que a sota 
hi havia l’estable pels animals i al 
damunt un trebol, que a més de res-
guardar del fred servia de pallera i 
magatzem on guardaven la palla, 
l’alfals i els cereals per tot l’any. Des 
d’aquí, per uns forats que hi havia al 
peu de la paret se’ls tirava el men-
jar, ja que a sota a l’estable hi havia 
unes menjadores a l’alçada dels ani-
mals. També se’ls feia un cop al dia 
una pallada, que consistia a posar la 
palla a la menjadora, mullar-la amb 
l’aigua d’una regadora i aleshores 
posar-hi farina d’ordi al damunt. A 

més també se’ls posava ordi, civada, 
blat... barrejat amb la palla. 

Quan anaven a treballar amb els 
animals es portaven els civaders. 
Era una mena de sac amb una cor-
retja que se’ls penjava al cap i se’ls 
posava només quan el pagès (llau-
rador, carreter...), parava a descan-
sar i a beure. Aleshores reposaven 

tots. Els animals es 
portaven a abeurar 
a la font o quan pas-
saven a prop d’algu-
na bassa d’aigua, ja 
que aleshores n’hi 
havia a tot arreu. 

En el cas d’abeu-
rar els ramats 
d’ovelles, se seguia 
el mateix costum, 
ja que gairebé a tots 
els barrancs cor-
ria l’aigua. Pel que 
fa als corders que 
deixaven al corral, 

se’ls portava l’aigua a galledes des 
de la Font de Boada, que tampoc 
era massa lluny. Quan els corders 
eren triats perquè mengessin sols, 
de primer se’ls acostumava a donar 
besses, erp o ordi, i després se’ls 
donava fulla seca d’oliver. Ja que 
quan esporgaven els olivers es feien 
trosses amb les rames, es posaven 
a cobert i quan eren seques es feia 
caure la fulla picant-les, separant-la 
de les branques. Les fulles eren pels 
corders, mentre que les branques 
eren cremades al forn de pa o al foc 
a terra. 

Aquests edificis als anys setanta 
del segle XX ja no estaven en gaire 
bon estat i van acabar derruint-se. 
En aquesta època, quan amb les eru-
gues van fer els bancals més grans, 
els van acabar de desmuntar del tot 
i amuntegar les pedres perquè no 
fessin nosa. 

Text i fotos: Pere Farràs
Imatge d’un antic civader, bossa que s’utilitzava per dur la civa-
da als animals.

Imatges de l’estat actual de Cal Bonet de Boada.
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TALLER DE CERÀMICA DEL CENTRE CULTURAL DE SANTA MARIA DE MEIÀ

Al Centre Cultural, entre altres 
dependències, hi ha una sala 

que s’utilitza molt poc, sobretot a 
l’hivern, i això ens va donar la idea 
d’aprofitar-la fent alguna mena d’ac-
tivitat d’octubre a maig. 

Ens vam engrescar, i després de 
demanar el permís oportú, ja vam 
fer una primera reunió per marcar 
les pautes a seguir, com ara els dis-
sabtes, cada quinze dies, de 17 h a 19 
h sense l’obligació de ser puntuals ni 
estar-hi tota l’estona, encara que la 
veritat, sempre ens passem d’hora, 
i també al mateix temps poder fer 
totes les faltes d’assistència que es 
vulgui. En resum un taller a mida. 

Pel que fa al tipus de taller es va 
decidir de fer ceràmica, ja que és 
una activitat poc freqüent perquè 
es necessita un forn especial per 
poder coure les peces. En aquest 
cas no va ser cap problema, ja que 
en tenia un.

El 31 d’agost de 2019 es va penjar 
un anunci d’inscripció del taller al 
bar i al whatsapp del poble, en to-

tal vam ser 11 persones apuntades: 
Magda Barbosa, Enriqueta Miran-
da, Pili Canadell, Rosabel Solanes, 
Lourdes Oromí, Lalo Xarau, Rosa 
Món, Mª Carme Cairò, Angelina No-
vau, Marina Ribó i Carmina Gimé-
nez. En el segon curs es va apuntar 
la Glòria Àlvarez.

En iniciar el taller tothom va pro-
posar de fer el que més li motivava. 
N’hi va haver per a tots els gustos, 
des de gerros, fins a làmpades, la 
Rosa va dir que volia fer una placa 

amb el nom del seu carrer, ja que no 
n’hi havia cap, i és aquí on va sorgir 
la idea de fer-ho per a tot el poble. 

Després de demanar el permís 
oportú, vam dissenyar el model i a 
tirar-ho endavant, de seguida ens 
vam posar d’acord tant en el color, 
tipus de lletra, etc.

A l’estiu amb l’ajuda de l’Antonio 
Bernaus, el Manel Miranda i el Die-
go Quílez es van posar les plaques 
als carrers.

Fins aquí l’episodi de les plaques, 
aleshores la Rosa va proposar que 
li agradaria fer el número de casa 
seva, i ja hi vam tornar a ser, a to-
tes ens va agradar la nova proposta 
i sense pensar-ho més, ho vam tirar 
endavant.

Mentre durava el procés d’asseca-
ment de les plaques i els números, 
cadascuna anava fent la seva peça 
personal.

Text: Carmina Giménez
Fotos: Carmina Giménez i Mar 

Eroles
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NIT DE REIS 2021

Ja entrats al nou any 2021 i malgrat estar encara 
submergits en la pandèmia que ens ha sacsejat la 

vida, no podíem deixar passar la nit més màgica de 
l’any, la nit de Reis!

Tot i l’intens fred que feia aquella nit, Ses Majestats 
i els Patges Reials no van faltar a la cita tan esperada 
pels més petits del nostre municipi, amb la carrossa 
ben carregada de regals i una mica de carbó es van 
passejar pels carrers de Vilanova.

Aquest any, però, no es va poder fer l’entrega de re-
gals que es fa normalment a la Sala 1 d’Octubre, sinó 
que els Reis Mags d’Orient amb l’ajuda dels Patges 
Reials van treballar durant la nit per a poder repartir 
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VISITA ESPECIAL AL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL MONTSEC DE MEIÀ

El Centre d’Interpretació del Montsec de Meià va 
rebre el passat 17 de març, la visita en primícia 

dels/les alumnes de l’Escola Mare de Déu del Puig de 
Meià, abans de reobrir les portes al públic. A la tarda, 
tots contents van enfilar de dret cap al museu. Un cop 
arribats al centre, van poder veure els nous fòssils de 
125 milions d’anys amb l’explicació molt ben detalla-
da i amena per part de l’Àngel Galobart, coordinador 
i director del Centre d’Interpretació. Els nens i nenes 
van poder viatjar al món dels dinosaures, veure papa-
llones, aranyes o plantes que van existir al nostre mag-
nífic territori. 

pels balcons i les cases tots els regals que els vailets 
els hi havien demanat a les seves cartes.

Des d’aquestes línies volem donar les gràcies als col-
laboradors/es, que tot i ser un any difícil, van contri-
buir al fet que tot això fos possible.

També agrair a les veïnes i veïns, la seva responsabi-
litat amb les mesures que es van demanar per aquells 
moments vers la covid.

Esperem i desitgem que l’any vinent pugui ser tot 

una mica més normalitzat i que puguem gaudir de nou 
de tots els actes de la màgica nit de Reis. 

Salut!

Text: Núria Jaime. Regidoria de Cultura
Fotos: F. Cardona Fonoll
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SINTO SALA
C/ Església, 32
25735 Vilanova de Meià
Tel. 636 889 942

. Construccions

. Rehabilitacions

. Reformes en general

Estem satisfets que els hagi agra-
dat i alhora que hagin estat ells els 
que l’hagin estrenat!

Des d’aquí agrair a l’Àngel la seva 
atenció amb els nostres petits. 
Moltíssimes gràcies!

Text: Núria Jaime. Regidoria 
d’Educació i Cultura.
Fotos: Cinta Arbones

fontaneria  calor  fred  aigua  llum  energies renovables

696 145 650
   moc.liamg@igreneivres
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AMPA ESCOLA MARE DE DÉU DEL PUIG DE MEIÀ

Any nou i canvis

Canvi de menjador escolar

L’any nou ens ha portat no-
vetats respecte a l’any passat. 
Hem començat amb un canvi de  
menjador escolar.

A finals de desembre, els alum-
nes que van al menjador escolar es 
van haver d’acomiadar del Jaume i 
la Ramona, que després d’anys de 
cara al públic i servir el dinar als 
nostres fills i filles, han tancat per 
jubilació. L’últim dia de menjador, 
representants de l’AMPA i de l’es-
cola vam anar al Racó del Montsec 
a obsequiar a la Ramona amb un 
ram de flors i un regalet, que espe-
rem que hagi gaudit. Va ser un co-
miat molt emotiu, ja que no els hi 
podíem dir adéu sense donar-los 
les gràcies per la cura que han tin-
gut de totes les nenes i nens que 
han passat per les seves taules, els 
quals hi estaven tan a gust com si 
dinessin a casa. La Ramona, amb 
tota la seva estima i emoció, tam-
bé els va voler obsequiar amb una 
bossa de llaminadures. 

A l’inici del 2021, els nens i ne-
nes van començar una nova etapa 
al nou menjador escolar al Bar Ci-
rera, on també van a gust.

Carnestoltes
Al febrer arriba Carnestoltes i a 

l’escola també ho festegen. Aquest 
cop amb canvi de data, una set-
mana més tard, però ben celebrat, 
que és el que compta. Els alumnes 
d’infantil van haver d’estar con-
finats la setmana del 8 de febrer, 
però només confinats per precau-
ció, no en va sortir cap positiu. A 
causa d’aquest petit entrebanc, la 
celebració del Carnaval va comen-
çar el dia 16 de febrer, ja que el dia 
15 era festa a l’escola. 

De dimarts a divendres van viure 
el Carnaval a l’escola i a casa tam-
bé ho vam notar. El dimecres totes 
les nenes i nens havien d’anar amb 
pentinats esbojarrats, el dijous 
ben elegants i el divendres amb 
la disfressa que haguessin triat 

Associacions

Alumnes al dinar de comiat al menjador escolar del Racó del Montsec.

Entrega de regals a la Ramona Bròvia pel magnífic servei ofert durant anys als alumnes de 
l’escola.

Entre els presents una bonica targeta de “Feliç jubilació”, plena de dolces paraules que les 
nenes i nens van dedicar a la Ramona. La cara de felicitat, ho diu tot!
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per aquest any. Totes i tots ben 
contents cap a l’escola perquè els 
esperava un gran dia de festa i di-
versió: música, jocs, esmorzar de 
coca amb xocolata, i seguidament 
rua pel poble a lluir les disfresses, 
acompanyats sempre pel senyor 
Carnestoltes. Durant la rua van 
poder cantar, ballar i passar-s’ho 
molt bé. A la tarda, van llegir el 
testament del senyor Carnestoltes 
i van riure molt amb les dinàmi-
ques que les mestres havien pre-
parat per a tots ells i elles.

Sorteig d’una panera de pro-
ductes de proximitat

A principis de març, des de l’AM-
PA Mare de Déu del Puig de Meià 
hem posat a sorteig una panera 
de productes de proximitat. Nor-
malment la panera la sortegem 
per Nadal, però l’any passat no ho 
vam poder fer i per aquest motiu 
ho fem ara. Als establiments de 
Vilanova i Santa Maria es venen 
les tires de números, ja que amb 
la pandèmia els nens i nenes no 
poden anar per les cases venent 
les tires com feien abans amb la 
panera de Nadal. Des d’aquí volem 
agrair la col·laboració d’aquests 
establiments: Supermercat Disbo 
Sala, Supermercat Cal Marcó, Per-
ruqueria Núria, Bar Cirera, Bar El 
Sindicat, Ajuntament de Vilanova 
de Meià i Hostal Montsec. D’igual 

La Ramona i el Jaume brindant amb les professores assistents, monitora i membres de 
l’AMPA. I com diu la dita: “poder acomiadar les persones que es jubilen implica la celebra-
ció de comiats emotius i feliços”.

Alumnes de 6è que enguany acabaran a l’ensenyança a l’escola de Vilanova de Meià, també 
es varen fer una “dolça” foto de comiat.

La Ramona amb el ram de flors acompanyada dels alumnes, membres de l’AMPA i la monitora del menjador escolar. Un gran grup que 
s’acomiadava amb molta satisfacció.



20   •   LO PAS NOU

Panera que se sortejarà amb La Grossa de Sant Jordi.Nenes disfressades.

Rua de Carnestoltes.

manera, a tots els col·laboradors 
que ens han facilitat els seus pro-
ductes per poder donar forma a la 
panera: Global Tuber, Celler Rubió 
de Sòls, Cooperativa d’Artesa de Se-
gre, Formatgeria de Clúa, Format-
geria de Tòrrec, Olis Macià, Xolís 
del Pallars, Carns Monsó, Hostal 
Montsec, supermercat Disbo Sala, 
supermercat Cal Marcó, Vins Ga-
baldón, Cal Cabàs productes ar-
tesans, Torrons Roig, Casa de Co-
lònies de Santa Maria, Molí la Van-
sa de Boada, La Pell del Montsec, 
Cervesa OliBa, Perruqueria Núria i 
l’Ajuntament de Vilanova de Meià. 
El número premiat serà el mateix 
que el de La Grossa de Sant Jordi. 
Esperem que la persona premiada 
ho gaudeixi.

Text: Eva Sala
Fotos: Eva Sala i Iolanda 

Masanés

Rua amb el Sr. Carnestoltes.Els alumnes contents amb les bosses de 
llaminadures de la Ramona, a la sortida de 
l’últim dinar del menjador escolar al Racó 
del Montsec.
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 TERCERA I ÚLTIMA PART DELS CONTES DEL CONFINAMENT

Benvolgudes lectores i benvolguts lectors,

Amb aquest nou número de la revista Lo Pas Nou, 
us oferim la tercera i última part de les narracions 
del confi nament que les nenes i nens de l’escola van 
escriure durant el primer confi nament de l’any 2020, 
adreçades al Cesc i la Marta (personatges fi cticis) 

que vivien al Montsec de Meià. Esperem que us hagin 
agradat i acompanyat en les vostres petites estones de 
lectura. Per tots ells va ser una experiència divertida i 
que de bon grat van deixar escrit amb les seves mans.  
Des dels més petits als més grans van fer l’esforç de 
narrar i dibuixar les seves idees amb un desig comú: 
Tot anirà bé!

Elsa
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Í talo
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Sí lvia
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Nell
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Candela
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Georgi
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David
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Júlia
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648 955 032
magiamagmarc@gmail.com
www.facebook.com/magiamarc

• Celebracions,
  events, festes,
  teatres, sopars,
  aniversaris...

• Màgia apta
  per a tots
  els públics

ceràmiques · banys · materials de construcció
Prefabricats Lleida Ctra. d’Agramunt, Km. 0,5 · Tel. 973 400 179 ·

Fax 973 400 123 · Artesa de Segre (LLEIDA)  

Tot inclòs: Moble 100cm amb lavabo de ceràmica  (792,34€) i mirall rodó suport cuir (139€)+aixeta de lavabo canella alta (94,76€). Penjador, porta-rotlles 
i tovalloler anell adhesius (45,25€). Sanitari suspès amb estructura interior de suport (585,95€). Plat de dutxa resina 120x70 (283,4€)+mampara 2 fulles 

amb rodament inferior (496,5€)+equip de dutxa negre monocomandament (232,5€) i paviment 4m2 de 45x90cm(27,95€/m2). Revestiment 10m2 de 
15x90cm (27,5€/m2) i 10m2 de 45x90cm (27,95€/m2). *Condicions de finançament a la contraportada.

EL TEU BANY 

COMPLET

NOMÉS

per 139€ /mes

SENSE INTERESSOS

TIN 0% TAE 0% 24 quotes*

PREU BANY COMPTAT

3.336€
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A LA MEVA MARE, MARIA GABARRA DE CAL GASPARÓ 

El dimecres, a la tarda, quan vaig venir a l’Arnau de 
Lleida, el primer que em vas preguntar era si estaves 

a l’UCI i jo et vaig contestar -no, no mama estàs a la 
planta cinc, l’has agafat fl uixet i et recuperaràs-, crec 
que les meves paraules et van tranquil·litzar i la ve-
ritat és que vaig marxar pensant que de debò aquest 
maleït virus no podria amb tu, era impossible que no 
el poguessis vèncer, però no, no va ser així… va po-
der acabar amb tu.

El pitjor de tot és amb la solitud en la qual has ha-
gut de marxar! Quina impotència i ràbia!

No saps prou quin dolor ens produeix el no haver 
pogut acompanyar-te en els últims moments! No hi 
ha dret mama, no t’ho mereixies, però pots tenir ben 
segur que no vam deixar de pensar amb tu ni un sol 
instant.

El buit que ens has deixat és tan gran que et troba-
rem a faltar tota la gent que t’hem estimat.

Mama, ja no hi ets i se’ns fa difícil imaginar-te ab-
sent per sempre, però el teu record no morirà mai 
perquè et portem dins del nostre cor.

T’enyorarem molt mama!

1924 - 2004 1929 – 2021

Ara ja descanses al costat del papa… MAI US OBLI-
DAREM!

T’estima la teva fi lla Tere.

Santa Maria de Meià, gener 2021

In memoriam

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’accep-
tar totes i cadascuna de les col·laboracions re-
budes.

D’altra banda, la publicació dels articles sig-
nats no signifi ca l’acceptació implícita del seu 
contingut per part de l’equip redactor.

Mama, mama… qui ho havia de dir que tu 
series la primera persona a morir d’aquest 
maleït COVID a Santa Maria!

Per què, per què... M ama? 
Fa justament un any que em deies cada dia al 

matí quan et trucava que a la Xina hi havia un 
virus que afectava les persones i que s’enduia a 
molta gent. I jo et contestava: —aixxx, mama, 
això està molt lluny, no pateixis que aquí no ar-
ribarà!

Quanta ignorància, per part meva!
I ara, al cap d’un any, sense saber com, t’ha 

tocat a tu i en dos dies ens has deixat.
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Àlbum de la nevada (9 de gener de 2021)

Boada

Lluçars

Boada
Boada

Boada

Lluçars
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Gàrzola

Gàrzola

Gàrzola
Gàrzola

Tòrrec
Tòrrec

Tòrrec

Àlbum de la nevada (9 de gener de 2021)
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Santa Maria de Meià

Santa Maria de Meià

Santa Maria de Meià Santa Maria de Meià

Vilanova de Meià

Vilanova de Meià

Vilanova de Meià

Vilanova de Meià

Àlbum de la nevada (9 de gener de 2021)
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Mossos d’Esquadra de la Noguera

ENTRA EN FUNCIONAMENT EL SERVEI DE CITA PRÈVIA

El passat mes de gener de l’any 
2021 va entrar en funciona-

ment el nou servei de cita prèvia 
per denúncies i altres gestions a les 
comissaries de Mossos d’Esquadra. 
Els ciutadans podran reservar cita 
al web per anar a una comissaria a 
denunciar, evitant així fer cua i es-
peres innecessàries.

El sistema de cita prèvia està dis-
ponible per a aquells tràmits i de-
núncies més habituals. Es pot reser-
var hora per tràmits administratius 
com declaració de permís de viatge 
a l’estranger per a menors i per de-
nunciar fets no penals com les pèr-
dues de documentació i/o objectes.

També es poden denunciar a tra-
vés de cita prèvia fets penals que 
no requereixin una instrucció com-
plexa com ara robatoris amb força 
a habitatges i establiment, furts, ro-
batori a interior de vehicle i danys 
lleus, a banda de robatoris amb 
violència i intimidació, lesions, 
amenaces, sostracció de vehicle i 
ocupació d’immobles.

Aquelles denúncies relatives a 
delictes d’especial gravetat i urgèn-
cia seguiran sent ateses sense cita 
prèvia i de forma preferent.

A continuació, s’adjunta díptic 
detallant la informació esmentada.

Demanar cita prèvia a: https://
mossos.gencat.cat/ca/serveis_i_
tramits/Cita_previa/

Preguntes  i respostes per al 
ciutadà:

Objectius de la implementa-
ció de la cita prèvia?

Un dels objectius principals de 
la cita prèvia és oferir aquesta eina 
als ciutadans per tal de minimitzar 
el temps d’espera a l’hora de pre-
sentar una denúncia a qualsevol 
comissaria de Mossos d’Esquadra, 
que evidentment en la situació 
sanitària en la qual ens trobem, 
relacionada amb el coronavirus, 
també en aquest sentit, com a cos 
que treballa amb la seguretat, amb 
aquesta mesura es busca també 
reduir els riscos d’aglomeracions 

de persones a les nostres comis-
saries.

És obligatori demanar cita 
prèvia?

En un principi no és obligatori, la 
cita prèvia és només una opció per-
què el ciutadà pugui arribar a co-
missaria, minimitzant el seu temps 
d’espera a l’hora de presentar la 
seva denúncia.

Qui pot demanar la cita prèvia 
i des d’on?

Qualsevol persona, major d’edat, 
amb accés a internet pot demanar 
cita prèvia des d’un telèfon mòbil, 
tauleta i ordinador, tranquil·lament 
des de casa seva.

Com ho trobo a internet?
És molt senzill, només s’ha d’ac-

cedir al sistema de cita prèvia que 
es pot trobar a la web dels mossos 
d’esquadra (mossos.gencat.cat/ci-
taprevia) on podran escollir la co-
missaria més propera a casa seva o 
al seu lloc de treball i també esco-
llir la franja horària que és entre les 
6 del matí i les 10 del vespre.

Furt
Robatori amb força (habitatge, establiment)
Robatori amb violència o intimidació
Robatori o furt a l'interior de vehicle
Sostracció de vehicle
Ocupació d'immobles
Estafes
Danys
Lesions
Amenaces
Pèrdua de documents o objectes

Podeu denunciar els fets següents:

Quin tipus de denúncies NO s'han de fer amb cita prèvia?

?

!

? x

És obligatori demanar cita prèvia?

Truqueu al 112 si necessiteu una patrulla o servei d'emergències.
Si després de la primera assistència heu de denunciar, seguiu les
indicacions dels agents de policia.

Com puc demanar cita prèvia?
Des del web de Mossos d’Esquadra, a la secció de Serveis i tràmits.
Des del navegador: mossos.gencat.cat/citaprevia

No, la cita prèvia és només una opció.
La cita prèvia és només una opció, però és recomanable que la
demaneu perquè us puguem atendre sense esperes.

CITA PRÈVIA: PREGUNTES FREQÜENTS

Quin tipus de denúncia puc posar amb cita prèvia?

Presentar la sol·licitud de permís de viatge a l’estranger per a menors.

Violència domèstica
Violència de gènere
Delictes contra la llibertat sexual

Quins altres tràmits puc fer amb cita prèvia?

El motiu de la meva denúncia no apareix entre les
opcions per demanar cita prèvia
Aneu directament a una comissaria de Mossos i feu la denúncia.

mossos.gencat.cat/citaprevia

Què he de fer si he patit un fet delictiu i tinc informació
del presumpte autor o amb quin mitjà ha fugit?

Puc demanar cita a qualsevol comissaria?
Sí, i és recomanable fer-ho a la comissaria més propera al lloc dels fets.

Necessito algun document per fer la denúncia?
Sí, consulteu la documentació necessària per a cada denúncia o tràmit a:
mossos.gencat.cat/documentació, i porteu-la el dia de la cita.

Com puc saber si he demanat la cita correctament?
Rebreu un missatge de correu electrònic de confirmació amb la data,
l'hora de la cita i les dades de la comissaria on us heu d'adreçar.

Què passa si arribo tard a la cita?
Perdreu la reserva després de 10 minuts de l'hora assignada.
Si no podeu arribar-hi, és recomanable anul·lar la cita i tornar-la a
demanar des del web.

Com puc anul·lar o modificar la cita si no puc anar-hi?
Amb les vostres dades personals, al web de Mossos o mitjançant l'enllaç
que hi ha al missatge de confirmació de la cita que heu rebut.
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RECOMANACIONS PER EVITAR ESTAFES SOBRE EL CORONAVIRUS (COVID-19)

En aquests moments en què 
tothom incrementem l’ús de 

missatgeria instantània  i/o correus 
electrònics,  s’ha produït alhora in-
crement d’estafes de pesca de cre-
dencials o phishing i programari 
maliciós (ransomware) relaciona-
des amb la cerca d’informació de la 
covid-19 i per mitjà d’aquests i altres 
canals.

L’objectiu dels ciberdelinqüents 
és obtenir les vostres credencials 
d’accés corporatives i/o fi nanceres 
o xifrar la informació de les perso-
nes usuàries o d’organitzacions per 
sol·licitar una recompensa econò-
mica posterior.
Canal
• Internet.
• Missatgeria instantània (Whats-

app i altres aplicatius).
• Correu electrònic.

Com funciona: tècniques que 
utilitzen els ciberdelinqüents 
en aquestes campanyes
• Correus electrònics amb adjunts 

maliciosos de tipus ransomware 
(programari de segrest: progra-
mari maliciós que restringeix to-
talment o parcialment l’accés als 
fi txers d’un dispositiu fi ns que no 
es paga una determinada quanti-
tat de diners).

• Distribució d’aplicacions mò-
bils per fer un seguiment de la 
malaltia.

• Enllaços a pàgines web amb in-
formació i/o seguiment en rela-

ció amb la covid-19 amb progra-
mari (software) maliciós.

• Fraus demanant diners i dona-
cions.

• Missatges de text (SMS) que si-
mulen ser entitats fi nanceres.
Quines motivacions utilitzen 
els ciberdelinqüents:

• Donacions.
• Informació actualitzada de la 

crisis sanitària covid-19.
• Protocols d’actuació davant la 

covid-19.
• Solucions, vacunes per la co-

vid-19.
• S’identifi quen com a organis-

mes ofi cials per intentar donar 
més fi abilitat.

• Publicació d’informació en rela-
ció amb la covid-19 en determi-
nats webs.

• Generació de fi txers amb for-
mats: pdf, mp4, doc, tar, img.

• Instal·lació de programari es-
pecífi c des dels documents ad-
junts als correus electrònics.

Recomanacions: què podeu fer 
per evitar ser-ne víctima?
• Augmenteu l’atenció als missat-

ges que us arriben per correu 
electrònic o serveis de missat-
geria instantània sobre la co-
vid-19.

• En cas que rebeu un missatge 
que no esperàveu que us con-
vida a descarregar o accedir a 
un enllaç sospitós, eviteu clicar 
aquests enllaços o obrir els do-

cuments i fi txers en relació amb 
el coronavirus covid-19. 

• No descarregueu programari 
i/o aplicacions als dispositius 
mòbils no ofi cials per conèixer 
informació de l’abast internaci-
onal de la covid-19.

• Avalueu, abans de clicar en-
llaç o de descarregar un fi txer 
adjunt d’un correu electrònic, 
missatge de text, etc., l’origen 
d’aquest i si és urgent.

Recomanacions: contrasteu la 
informació, no la feu circular i 
utilitzeu les fonts ofi cials
• No feu difusió de contingut no 

contrastat.
• No compartiu informació que 

pugui provocar alarma social.

• Consulteu els mitjans ofi cials 
per contrastar la informació que 
rebeu: 
• Protecció Civil - Malalties 

emergents
• Informació sobre el nou co-

ronavirus al Canal Salut del 
Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya.

• Informació sobre el brot de la 
malaltia COVID-19 al portal de 
la Organització Mundial de la 
Salut (OMS) (WHO, en anglès).

• Twitter Mossos d’Esquadra 
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VILANOVA DE MEIÀ

És la foto més antiga que te-
nim de Vilanova de Meià que 

ens mostra com era el poble ara 
fa més d’un segle. Aquesta imatge 
està presa el dia 27 d’abril de l’any 
1893 per Lluís Marià Vidal i Carre-
ra (1842-1922) i està dipositada al 
Centre Excursionista de Catalunya 
del que Vidal n’havia estat el presi-
dent. Vista de la vila als peus del 
Montsec i al fons el Pelat i la Costa 
de la Font Blanca.

 A la dreta, podem reconèixer 
l’era del Castejón i algunes cases 
com cal Mancebo, cal Perot, ca 
l’Andreuet, cal Bep Farré, la casa 
nova de cal Masanés, entre d’al-
tres. 

Al mig, s’hi aprecia un gran no-
guer i per damunt, podem veure 
l’església de Sant Salvador amb el 
campanar escapçat. A l’esquerra, 
el mur de paret de pedra que era de 
l’antic camí que anava a Santa Ma-
ria de Meià i algunes de les cases 
que avui encara són reconegudes 
com ca la Ciril.la (avui la Masia), 
cal Carratx, el corral del Pastisser 
(avui ca l’Amigó), cal Guerra, cal 
García i cal Galceran (avui cal Ton 
del Gramenet). A la Placeta de cal 
Porta s’acabava la carretera que 
pujava d’Artesa, seguia pel Portal 
d’Ajós i cap al carrer Raval de Ra-
tera, fi ns a cal Joaquim. Continuava 
pel carrer del “Cuartel” (avui carrer 
Escoles), la caserna de la Guàrdia 
Civil encara no existia, i sortia al 
que és avui la bàscula. A la dècada 
del 1890, la família Castejón, propi-
etària dels terrenys de conreu, va 
vendre el tros gran de l’era com a 
patis, per tal de construir-hi cases 
i corrals. Avui dia podríem dir que 
tots els corrals s’han transformat 
en cases, motiu pel qual Vilanova 
es va fer més gran. La primera casa 
a construir va ser cal Serra el 1902, 
seguidament cal Joaquim, el forn 
del Clemente (avui el forn del Tòr-
rec), la caserna de la Guàrdia civil 
el 1913 (actualment és l’edifi ci del 
consultori mèdic i centre d’enti-
tats). La foto nova feta és del 2 de 
febrer del 2021, dia de la Mare de 
Déu de la Candelera, més o menys 

al mateix indret on es va fer l’anti-
ga. Més al davant del nucli antic es 
veuen moltes construccions no-
ves que impedeixen veure algunes 
cases del casc antic. A la part de 
l’esquerra s’han construït algunes 

vivendes amb jardí, i al mig de la 
imatge una nau per tancar maqui-
nària agrícola, juntament amb edi-
fi cacions d’obra nova.

Text i fotos: F. Cardona Fonoll

Abans i Ara

Vilanova de Meià, el 27 d’abril de 1893, dia de la Mare de Déu  de Montserrat. Foto: Lluís 
Marià Vidal i Carreras.

Vilanova de Meià, el 2 de febrer de 2021. Foto: F. Cardona Fonoll.
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Fem ruta
MIRADOR DEL CORBIU

Distància total: 3,69 km
Total desnivell positiu: 167 m
Total desnivell negatiu: 167 m 
Difi cultat: Baixa. - EXCURSIÓ APTA PER A NENS/ES 
Durada: entre 1 h’ (a bon ritme) i 1h30’ (ritme suau) sense contar les 
possibles parades.

En aquesta ocasió ens traslla-
dem a Tavascan, en concret, al 

refugi de la Pleta del Prat, d’on co-
mençarem i acabarem el Fem Ruta 
d’aquesta edició de la revista. 

Primer de tot, situar-nos: es-
tem al Pallars Sobirà, gairebé fent 
frontera amb Andorra. Per arribar 
a aquest magnífi c indret haurem 
d’anar fi ns a Sort, agafar la carrete-
ra que ens durà fi ns a Llavorsí i, un 
cop a l’entrada del poble, trobarem 
un cartell indicatiu amb uns quants 
noms de pobles, entre ells Tavas-
can, on ens senyalitza que hem 
d’agafar la L-504. 

En tot moment trobarem indica-
dors per arribar fi ns a Tavascan. 
Passem tot el poble (us aconsello 
parar-hi i visitar-lo, ja que, és preci-
ós!) i al fi nal d’aquest trobarem un 

gran cartell de les pistes de Tavas-
can. Hem d’anar cap allà!

Pugem per la carretera que ser-
penteja la vall, passem el Càmping 
de Graus, el poble de Quanca i, 
fi nalment, després d’uns 12 km 
arribem a l’estació d’esquí de mun-
tanya. Allí, trobarem un refugi, el 
de la Pleta, per si necessitem qual-
sevol cosa: quedar-nos a passar la 
nit, dinar, beure alguna cosa, etc. Si 
està molt i molt bé, sobretot a l’hi-
vern (parlo per experiència!). 

L’excursió que us plantejo avui, 
com haureu pogut llegir a l’ini-
ci, és apta per als més petits. Per 
tant, aconsello a mares i pares a 
animar-se i fer una sortida en famí-
lia que de ben segur, gaudireu si el 
temps acompanya.

Comencem la ruta: sortim des 
del pàrquing de les pistes, ens 
aproximem al refugi i, allí, ja tro-
barem cartells i mapes que ens po-
dran indicar o guiar cap a on hem 
de tirar. 

Agafem la pista que surt passat 
el refugi a mà esquerra (després 
d’una petita pujada). La seguim i, 
ràpidament, un corriol ens endinsa 
per dins del bosc. 

Està ben indicat i durant la ruta 
trobem senyalitzacions que ens 

Senyalitzacions

Vistes a la Vall de Cardós.
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mostren quants quilòmetres i 
temps (horari) ens falta. 

En alguna ocasió travessarem la 
pista que, més tard, agafarem per 
baixar. També podem agafar l’op-
ció d’arribar al refugi per la pista i 
baixar pel corriol o, simplement, 
pujar i baixar per un mateix lloc, si-
gui pista o corriol, com ho preferim. 
Jo proposo aquesta opció perquè, 
d’aquesta forma, veurem més ampli-
tud de paisatge i, així, els més petits 
s’habituen a tots els terrenys.

Si pugem pel corriol, arribarem al 
mirador en, més o menys, un quilò-

metre i mig. Per tant, els altres dos 
els farem de baixada per la pista. 

El camí és molt entretingut i en 
tan poc recorregut passarem per 
una petitíssima tartera, uns pas pel 
bestiar, per sota d’un arbre caigut i 
per algun tram molt curt en què, els 
més menuts i menudes, hauran de 
posar les mans per progressar. 

Evidentment, la pista de tornada 
no ens ho posarà tan divertit, però 
ens permetrà gaudir de les vistes 
de la baixada. 

Al mirador, hi ha un banc per as-
seure’s i contemplar la bellesa de 

l’indret. A més, com a alguns mi-
radors, trobarem un plafó en què 
se’ns explicarà tot el que tenim al 
nostre davant amb alguna informa-
ció extra!

Bé, espero que ara que s’apro-
xima el bon temps pugueu esca-
par-vos a gaudir d’un indret tan idíl-
lic com ho és el d’aquesta zona tan 
verge i bonica. 

Bona ruta. Salut i muntanya!

Text i fotos: Ivan Balagueró 
Masanés

Vistes des del mirador. Cartell del Mirador del Corbiu.

PARC RECREATIUPARC RECREATIU
VILANOVA DE MEIÀVILANOVA DE MEIÀ

PiscinaPiscina
Pista poliesportivaPista poliesportiva
BarBar

C/ Piscines, s/n - Vilanova de Meià - Tel. 973 41 51 99C/ Piscines, s/n - Vilanova de Meià - Tel. 973 41 51 99



40   •   LO PAS NOU

PUIGCERCÓS
(Municipi de Tremp) Pallars Jussà

El nostre territori desconegut

Restes del poble vell.

Eslla vissada del poble vell.

Avui parlarem del nou poble de 
Puigcercós, pertany al municipi 

de Tremp, comarca del Pallars Jussà. 
Sortint de Camarasa i agafant direcció 
a Tremp per la carretera del Doll i pas-
sat l’Hostal del Llac, a uns 4 km tro-
bem el desviament on diu Puigcercós. 
En entrar al poble, a dalt d’un turó, 
es veuen les restes de la torre i l’antic 
poble que va ser notícia el 1863 quan 
es va produir la primera esllavissada. 
Una segona esllavissada, l’any 1881, 
va fer caure muntanya avall la major 
part del poble vell. El nou poble es va 
començar a construir el 1863 i el 1892. 
Hi havia construïdes 36 cases noves i 
el bisbe d’Urgell hi contribuí amb la 
construcció de la nova església dedi-
cada al culte de Sant Martí, patró de 
la desapareguda església romànica del 
poble vell.

Al poble nou hi ha unes plaques 
commemoratives del centenari i una 
en concret, fa menció a l’agraïment 
dels veïns envers les ajudes que van 
rebre per part del govern de l’època i 
també d’alguns particulars de Barce-
lona que varen contribuir en la cons-
trucció d’aquest nou poble. Fa molta 
impressió passejar-se, tant per sota 
de l’esllavissada com per dalt tocant 
a la torre i les restes, ja que per un 
moment, et trasllades a aquells mals 
moments de pànic que varen passar 
els habitants d’aquest antic poble que 
va ser engolit i que encara va fent mo-
viment. Amigues i amics, sapigueu 
que quan passeu per aquest indret, 
darrere hi ha una història que cal que 
coneguem. No fa massa temps, vàrem 
parlar del poble de Tendrui, també del 
municipi de Tremp, el qual es va haver 
d’abandonar el poble vell i traspas-
sar-lo a poca distància en un lloc més 
segur. La causa de tot plegat és que 
aquests pobles estan situats en zona 
d’argiles o margues grogues i en estar 
aturonats, en èpoques de gels i pluges 
abundants es belluguen els sediments 
i amb els seus moviments poden pro-
duir esquerdes i fi ns i tot, desplaçar 
cases senceres.

Text i fotos: Francesc Gessé

Poble nou de Puigcercós.
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MAGDALENES

Bones lectores i lec-
tors de Lo Pas Nou. 
Avui us porto una re-
cepta, segurament molt 
ja estareu tips de fer-la, 
que a la vegada és fàcil i 
molt bona.

Desitjo que us agradi 
i que passeu una estona 
entretinguda mentre la 
prepareu.

Magdalenes
Ingredients.
3 ous
150 ml oli
200 ml llet
150 gr. sucre
350 gr. farina
la pell ratllada d’una llimona
½ sobre de llevat

Per començar, agafarem la farina 
i el llevat i ho remenarem bé. Ho 
deixarem a part mentre preparem 
la pasta per fer les magdalenes.

Batrem els ous amb el sucre i la 
ratlladura de la llimona fi ns que ve-
gem que tot està integrat i que la 

barreja ha pujat de volum. Hi afe-
girem la llet.

Hi afegirem la meitat de la farina 
a poc a poc mentre anem remenant 
molt bé. Quan vegem que ja està in-
corporat, hi afegirem l’oli, remena-
rem i afegirem la resta de la farina.

Ho deixarem reposar una estona.
Agafarem els motlles de paper 

o els que tinguem i els omplirem 
amb la mescla fi ns a la meitat de 
l’altura i per damunt hi tirarem una 
miqueta de sucre.

Els posarem al forn, ja preescal-
fat a uns 180 ºC i els deixarem uns 

15 minuts o fi ns que vegem que ja 
estan daurats i pujats de volum.

Espero que us agradin i bon pro-
fi t!

Text i foto: Joana Bernaus 
Clavera

PER CURAR LA TOS

Espígol, salvia i romer, posar-ho 
tot amb alcohol durant tota la nit i 
al matí, sucar-vos el coll i el pit.

 Nativitat Sala Riudaubàs

Cuina i remeis de la padrina

Romer.

Interessats envieu les vostres dades a
lopasnou@gmail.com

i contactarem el més aviat
possible amb vosaltres

Anuncieu-vos-hi!
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El reportatge

FUNDACIÓ COMA DE MEIÀ

Context

El centre de desenvolupament gastronòmic, agríco-
la i cultural, Fundació Coma de Meià, neix de la mà del 
xef Sergi de Meià i de Miquel París amb el propòsit de 
tornar a connectar amb la natura i amb els orígens. La 
fundació serà un centre de producció i transformació 
de productes ecològics que permeti mostrar i transme-
tre els orígens de la cuina tradicional i els seus ingredi-
ents sostenibles. S’uneix de nou el camp a la cuina per 
crear un jardí visual, olfactiu i gustatiu tot interactuant 
amb la natura enmig de Vilanova de Meià. 

Jo, Sergi de Meià, net de l’Emili Castells, fi ll de Vi-
lanova de Meià, sempre havia tingut aquesta idea al 
cap. Aquest projecte va fer llavor fa 12 anys, quan vaig 
començar a dissenyar-lo al meu cap. No l’he realitzat 
abans atès que prèviament m’he format i la meva car-
rera, m’ha dut a dirigir projectes que m’han fet créixer. 
Després de vint-i-dos anys de dirigir diferents restau-
rants d’èxit, he decidit emprendre aquest nou camí. 

Sempre he cregut en el potencial del nostre territori 
i ara, considero que és el moment de fer un canvi real 
amb el concepte de Permagastronomia, adreçant-lo 
cap a la sostenibilitat en tots els seus vessants, treba-
llant amb persones amb risc d’exclusió social i essent 
dinamitzadors del territori. Fer de far i de casa dels 
nostres productors locals.

Crec absolutament en el projecte, per coherència, 
per potencial econòmic, per creure en un nou concep-
te agro-gastronòmic i sostenible. És un projecte pen-
sat des del territori per al territori.

La Fundació Coma de Meià té com a missió, visió i 
valors els mateixos que la PEAC :

– Desenvolupar la Permagastronomia.
– Garantir la perdurabilitat del coneixement i l’ac-

tivitat lligada a la gastronomia tradicional catalana 
apropant la societat a la cuina catalana sostenible tot 
desenvolupant l’agricultura ecològica.

– Recuperar ofi cis tradicionals així com fomentant 
l’educació de qualitat.

Exposició

La Fundació Coma de Meià és una nova oportunitat 
per crear llocs de treball en una zona rural deprimida. 
Dinamitzadora de l’agricultura ecològica i la gastro-
nomia a través d’actes culturals, tastos, actes gastro-
nòmics. Fomenta i estimula la innovació i la transfe-
rència de coneixements. Posa en valor i preserva el 
patrimoni rural agro-turístic català.

Aportant la meva experiència d’anys en el món de 
la gastronomia (sóc un dels fundadors del Km0 a Ca-
talunya dins del moviment Slow food). I aprofi tant els 
contactes nacionals i internacionals en agències de vi-

atges. Aprofi tant la meva col·laboració amb l’Agència 
catalana de Turisme en la divulgació de les virtuts gas-
tronòmiques del nostre país a nivell internacional i la 
col·laboració amb altres projectes amb els quals poder 
compartir sinergies. 

La Fundació Coma de Meià es dedicarà a la dina-
mització del territori a través de la producció, salva-
guarda i transmissió de la cultura eco-agrícola i gas-
tronòmica del nostre país a partir de la generació de 
sinergies i iniciatives pràctiques que ajudin a la dina-
mització social dels territoris rurals cap al desenvo-
lupament sostenible. També hi haurà una dimensió 
de turisme eco-agro-gastronòmic, sota el concepte de 
Permagastronomia, que aportarà oportunitats de tre-
ball al territori amb un centre d’activitats turístiques, 
tallers/ xerrades, que uniran la gastronomia amb l’art i 
el món rural. El projecte compleix part dels objectius i 
diverses línies estratègiques del PEAC 2021-2026 .

La Fundació Coma de Meià serà un Laboratori de 
divulgació de la cuina catalana sostenible un espai per 
mostrar i transmetre coneixement, una refl exió de la 
cuina i dels productes on es podrà treballar de manera 
multidisciplinària. És un laboratori de divulgació de 
la cuina catalana sostenible que pretén crear siner-
gies amb altres actors socials de la zona i promourà 
programes col·laboratius d’aprenentatge al voltant de 
l’univers culinari del xef Sergi de Meià. 

A) ELS PRODUCTES I SERVEIS
Enumeració dels productes i serveis
Llistat dels productes que es fabricaran i comercia-

litzaran, llistat dels serveis que s’oferiran: 
Dintre del nou concepte de Permagastronomia:
1. Experiències gastronòmiques, cuina directa de 

producte local i propi a l’espai gastro sensorial, enmig 
de la natura.

El Xef Sergi de Meià.
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2. Representacions d’art (mú-
sica, poesia, pintura, etc.) espai 
polivalent per actes multidisci-
plinaris.

3. Espai de refl exió i xerrades 
sobre el desenvolupament i re-
conversió del món rural en tots 
els seus àmbits.

Producte tematitzat (no ex-
haustiu): 

• Propostes gastronòmiques 
de cuina paleontològica

• Cuina del Montsec
• Els colors de la tardor i la 

seva cuina
Necessitats que pretén cobrir 

per als clients
Pretenem cobrir les neces-

sitats gastronòmiques i paisat-
gístiques, la culturització i el 
desenvolupament de la consci-
ència de la protecció i desenvo-
lupament de les zones rurals.

Atesa la poca oferta de serveis gastronòmics actual i 
d’experiències turístiques al territori, serem un centre 
de referència amb un espai de cuina Slow Food, Km0.

Procés de fabricació del producte o de realització 
del servei

Per poder assistir als nostres clients, adequarem 
l’espai amb la implementació dels espais següents:

• Gastro sensorial
• Hort jardí gastronòmic
• Centre d’activitats pedagògiques eco-agro-gas-

tronòmic 
• Centre d’activitats turístiques

B) EL MERCAT

El mercat 
Àmbit local, nacional i internacional. Essent un punt 

de referència turístic/gastronòmic i cultural.
Persones interessades en la gastronomia, l’agricultu-

ra, la cultura i la natura amb la implicació transversal 
dels mateixos clients i productors. 

Els clients
• Clients locals i estiuejants, les persones que vi-

uen totalment o parcialment al poble.
• Nacionals, turisme nacional d’estada mínima 

d’un dia, que pot venir a gaudir de qualsevol de les 
nostres experiències i fer nit a qualsevol dels turismes 
rurals, hostals de la zona.

• Internacionals, viatgers/turistes vinguts de qual-
sevol punt del planeta, per viure experiències úniques 
en un entorn natural. Contactes amb agències de viat-
ges i agències governamentals de turisme.

• Botigues locals i nacionals en una primera fase i 
en una altra internacionalització.

• Escoles
• Canal HORECA

Els proveïdors
Pels recursos del territori que utilitzarem per a l’ela-

boració dels productes i l’oferiment dels serveis tre-
ballarem amb els productors de proximitat, serà una 
cuina catalana 100% km0.

C) LA POLÍTICA COMERCIAL
La publicitat
 Les accions que es duran a terme per a donar a 

conèixer Fundació Coma de Meià dins i fora del ter-
ritori:

• Implementació en xarxes socials.
• Jornades de portes obertes, virtuals i presenci-

als, per a periodistes gastronòmics nacionals i interna-
cionals, en aquest cas tinc molts contactes. Per acon-
seguir articles a revistes, diaris i web.

• Explicació del projecte als mitjans de comunica-
ció com Catalunya Ràdio, Rac1, TV3, la xarxa de tele-
visions locals, entre d’altres.

• https://arrels.info/noticia/entrevista-sergi-meia/

La relació amb el territori
La Fundació Coma de Meià estarà amb...
• Cooperació amb empreses del mateix sector: 

amb petits productors agroalimentaris per servir el 
seu producte, professionals del sector per fer 4 mans. 

• Cooperació amb empreses d’altres sectors: sí, 
amb empreses del sector de la cultura, art i medi am-
bient.

• Actuacions que realitza per potenciar i visualit-
zar el territori: experiències gastronòmiques amb xefs 
de referència nacionals i internacionals. Transmissió 
del coneixement a través de xerrades a universitats 
nacionals i estrangeres, per explicar el nostre projecte 
i el territori. Taules rodones sobre biodiversitat amb 
especialistes del sector, oferint llocs de treball a per-
sones en risc d’exclusió social, entre d’altres.

Jaume Colomer (botiga La Mundana de Barcelona) entrevista al Xef Sergi de Meià.
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Transferibilitat i capacitat de demostració
La Fundació Coma de Meià realitzarà per tal que la 

població local conegui la nostra fundació i la nostra 
experiència empresarial:

• Portes obertes: serà un espai obert a tothom, la 
intenció és mostrar-lo també a les famílies del poble 
com una oportunitat de futur. 

• Taules d’experiències o transmissió de l’experi-
ència empresarial, la nostra intenció és compartir tot 
el coneixement de tots els professionals vinculats al 
projecte, aportant visions externes de professionals.

• Visites a les instal·lacions, visites guiades pel jar-
dí gastronòmic i als espais sensorials.

• Potenciació del territori: donant prioritat al pro-
ducte km0 i els seus productors dintre de la nostra 
oferta gastronòmica. 

La distribució
En el mateix espai, la Fundació Coma de Meià, farà 

arribar el producte al client de diverses maneres. A 
través d’espais externs de restauració, privats, Take 
away i Delivery així com a espais naturals. 

Tots els tallers podran ser presencials i On-line, po-
dent arribar d’aquesta manera al màxim de clients ar-
reu del planeta.

E) LES CONCLUSIONS I EL PLA D’OPERA-
CIONS

Havent fet anàlisi de mercat, amb la Fundació Coma 
de Meià estem creant un producte únic a nivell català 
i a nivell mundial, només hem trobat 3 espais similars 
com a referents internacionals:

• Blue Hill farm de Dan Barber a Nova York, https://
www.bluehillfarm.com/dine/stone-barns

• Rosenthal Garden a Estocolm, https://www.ro-
sendalstradgard.se/in-english/

• L’atelier de Bossimé a Namur, Bèlgica: https://
www.atelierdebossime.be/

A Catalunya per la imatge de marca, tenim molta for-
ça comercial i de divulgació del projecte. Un punt de 
referència en sostenibilitat, cuina justa, sana, ecològi-
ca i catalana.

La missió de la fundació és, la producció, salvaguar-
da i transmissió de l’eco-agro-cultural, turística i gas-
tronòmica del nostre país a partir de la generació de 
sinergies i iniciatives pràctiques que ajudin a la dina-
mització social dels territoris rurals cap al desenvolu-
pament sostenible.

Segons el nostre estudi, la nostra Fundació Coma de 
Meià, en dos anys arribarà a ser rendible econòmica-
ment, cosa que ens permetrà desenvolupar la nostra 
tasca de manera autònoma. 

A partir d’ara, la primera fase és començar per la 
constitució de la Fundació Coma de Meià:

1. estatuts, etc...
2. planificació de tasques, oferta gastronòmica i pro-

jectes de I+D.
3. entrevistes als possibles candidats per les tasques.
4. adequació de las terres de cultiu per la producció 

ecològica.
5. començament del muntatge i de l’obra (un cop ob-

tinguem el permís).

Calendari
A la tardor de 2021, començament la nostra tasca 

com a fundació.

 Sergi de Meià
Fotos: Lourdes Barceló

Sergi de Meià davant de Ca l’Arió de Boada.

Sergi de Meià preparant plats exquisits sota l’atenta mirada de Jau-
me Colomer.

Plat suculent de Sergi de Meià.
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L’Ajuntament informa

RESUM ACORDS DELS ÚLTIMS TRES MESOS

Mes de desembre

Llicències d’obres:
 Pintar façana habitatge a Vilanova de Meià.
Aprovar col·locar canal d’aigua pluvial a Cal Casto.
Aprovar reducció import coto caça major i menor 

temporada 2021/22.
Aprovar delimitació de la fi nca pol. 1 parcel·la 398.

Mes de gener

Aprovar sorteig membres mesa per les eleccions al 
Parlament de Catalunya pel 14 de febrer de 2021.

Llicències d’obres: 
 Tancar fi nca rústica a Lluçars.
Fer envans, regates, enguixats i col·locar tanca-

ments a Vilanova de Meià.
Aprovar la convocatòria i les bases per la selecció 

per concurs-oposició de personal laboral temporal.
Aprovar adjudicar obra: Repicat de paraments inte-

riors i substitució de paviment de l’església de Sant 
Isidre de Tòrrec.

Aprovar sol·licitar ajuts a la Diputació de Lleida pel 
Pla de Cooperació Municipal per al fi nançament d’in-
versions dels ajuntaments del territori de Lleida 2020-
2021.

Aprovar sol·licitar ajuts a la Diputació de Lleida 
pel Pla per al fi nançament d’inversions en matèria de 
salut de la Diputació de Lleida, anualitats 2020-2021-
2022, dels ajuntaments del territori de Lleida.

Mes de febrer 

Aprovar nou sorteig membres mesa per les elec-
cions al Parlament de Catalunya pel 14 de febrer de 
2021.

Aprovar pressupost municipal per l’any 2021.
Aprovar moció d’amnistia.
Aprovar llicència de primera ocupació.
Aprovar conveni de col·laboració amb el diari el 

Punt Avui.
Aprovar contractar empresa realització test psico-

tècnic per contractació nou agutzil.
Aprovar moció de suport a Pablo Hasél.
Aprovar posar contenidors per la recollida d’oli de 

cuina.
Aprovar modifi car projecte bàsic i executiu per la 

construcció de pavelló doble poliesportiu PAV2 (fase 
0).

PRESSUPOST 2021 

ESTAT DE DESPESES

A) OPERACIONS NO FINANCERES 730.243,97 €

A.1. OPERACIONS CORRENTS 497.005,17 €
CAPÍTOL 1: Despeses de Personal 165.959,80 €
CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis 313.210,54 €
CAPÍTOL 3: Despeses Financeres 1.700 €
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents 12.500 €
CAPÍTOL 5: Fons de contingència  3.634,83 €

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL 233.238,80 €
CAPÍTOL 6: Inversions Reals 233.238,80 €
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital 0,00 €

B) OPERACIONS FINANCERES 8.600,00 €
CAPÍTOL 8: Actius Financers 0,00 €
CAPÍTOL 9: Passius Financers 8.600,00 €

TOTAL: 738.843,97 €
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ESTAT D’INGRESSOS
  
A) OPERACIONS NO FINANCERES 738.843,97 €

A.1. OPERACIONS CORRENTS 573.128,18 €
CAPÍTOL 1: Impostos Directes 191.000,00 €
CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes 20.000,00 €

CAPÍTOL 3: Taxes, preus públics i altres Ingressos 130.900,00 €
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents 217.228,18 €
CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials  14.000,00 €

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL 165.715,79 €
CAPÍTOL 6: Alienació d’Inversions Reals 0,00 €
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital 165.715,79 €

B) OPERACIONS FINANCERES 0,00 €
CAPÍTOL 8: Actius Financers 0,00 €
CAPÍTOL 9: Passius Financers 0,00 €
  

TOTAL: 738.843,97 €

PREU PÚBLIC PRESTACIÓ SERVEI PISCINES 
MUNICIPALS

AVÍS IMPORTANT:

*A condició que les mesures en matèria de sa-
lut pública per a la contenció del brot epidèmic 
de la pandèmia Covid-19, ho permetin i es puguin 
obrir les piscines municipals al bany, els serveis 
de les piscines per enguany 2021 seran els se-
güents:

Preu entrada individual a les piscines: 2,5 €/ dia (ad-
quisició tiquet a les piscines)

Preu abonament temporada: 25 €/ persona (adquisi-
ció abonament només a l’ajuntament)

Preu per abonament de 10 banys: 20 € (1 bany és 1 
dia) (adquisició a les piscines)

S’INFORMA:

Que les persones que vulguin pagar per tota la tem-
porada d’estiu, podran passar a partir del mes de maig 
per les oficines de l’ajuntament per donar les seves da-
des per fer efectiva la taxa de temporada.

Les quotes de temporada que en anys anteriors al 
2020, els abonats pagaven a l’Associació del Parc Re-
creatiu, ja no es tornaran a cobrar perquè ha canviat la 
gestió administrativa de les piscines municipals. 

L’obertura de les piscines municipals quedarà supe-
ditada a les mesures sanitàries que hi hagi vigents a la 
zona, al moment d’obrir la temporada.

Qualsevol dubte al respecte que els pugui sorgir, po-
den adreçar-se a l’Ajuntament de Vilanova de Meià.

TEMPORADA DE BANY 2021: 12 juny a 31 
d’agost

HORARI: 11:00h a 20:00h

No estarà permès el bany al públic, fora dels dies i 
horaris indicats.

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

HOSTAL
MONTSEC
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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 tot-
hom les respecti i les dugui a terme.

MOLTES GRÀCIES
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Espai Gastrocultural
RECEPTARI

Llibre de Sent Soví (1324) és un receptari medieval 
d’autor anònim redactat en català. És un dels manus-
crits més antics d’Europa, el primer receptari conegut

de cuina catalana i un dels receptaris europeus més 
antics escrits en una llengua diferent del llatí. Conté 
més de dues-centes receptes. Va ser un dels recepta-
ris de més infl uència a Europa i algunes de les seves 
receptes van ser copiades al segle XV en dos receptaris 
italians, el Libro di arte coquinaria, que considera 
que els cuiners catalans són els millors del món, i Pla-
tina de honesta voluptate et valetudine, i d’aquests re-
ceptaris copiats als de la resta del continent. També es 
poden trobar algunes de les seves receptes en un altre 
llibre de cuina català, el Llibre d’aparellar de menjar. 

Fou publicat per primera vegada el 1952 per Lluís 
Faraudo i de Saint-Germain, editor de molts altres tex-
tos medievals. El 1979 en Rudolf Grewe va publicar 
el llibre reconstruint dos manuscrits antics trobats a 
València i a Barcelona. Actualment, un manuscrit es 
conserva a la Universitat de València i un altre al CRAI 
de la Universitat de Barcelona que es pot consultar en 
versió digital al portal de la Biblioteca Patrimonial Di-
gital de la Universitat de Barcelona (BiPaDi). 

Particularitats de la cuina medieval
Els ingredients no estan a part, sinó, que van aparei-

xent a mesura que entren en la recepta.
Tampoc apareixen quantitats exactes, en comptades 

receptes ho fan.
No s’indica el temps de cocció, que depenia de cada 

cuiner.
En aquella època, les salses i els anomenats menjars 

de cullera eren molt importants.
Les característiques 

principals eren l’espe-
cial atenció als sentits, 
molt important satis-
fer-los, visualment, gus-
tativament i olfactiva-
ment i es preferien les 
menges espesses.

Tenien un gust molt 
intens, donada la utilit-
zació d’espècies a dis-
creció i el dolç.

Es tenien en compte també els colors i les formes.
Les coccions més comunes i desitjades eren Bullits, 

A l’Ast, ofegats.

Salsa juvert

34 gr. de julivert
8 gr. de romaní
12 gr. d’orenga
10 gr. de sàlvia
20 gr. de menta

200 gr. d’oli verge extra
65 gr. de vinagre
5 gr. d’all
6 gr. de sal

Triturar-ho tot i envasar.

Almedroc

700 gr. formatge curat ovella
2 dents d’all
100 gr. d’apit
25 grams de vinagre
50 grams d’oli d’oliva verge extra

Triturar-ho tot.

Mig-Raust de Peres

5 peres llimoneres
1 litre de brou
250 gr. ametlla
20 gr. farina d’arròs

100 gr. sucre moreno
c/s canyella
c/s aigua de roses

Picadillo de xai

2 cuixes de xai anyell desossades i tallades a daus
200 grams de cansalada virada
4 cebes de Coll de Nargó
2 peres (llimonera, d’hivern)
2 pomes
2 carabassons
C/S 5 espècies 
un polsim de safrà
1 litre de vi blanc

Els daus de xai es marquen amb oli, que quedin ros-
sos. Afegim la cansalada, la ceba i ho fem sofregir que 
quedi ben ros. Un cop ros, afegim el tomàquet ratllat o 
bé, el de conserva ben tallat i ho deixem reduir. Afegir 

les espècies, safrà, vi blanc, les peres i 
pomes a daus, ho deixem coure 1 hora.

Afegim el carabassó a daus i coem 30 
minuts més.

I ja estarà llest per servir, a sobre hi po-
sem la polpa de les fi gues

Sergi de Meià

Picadillo de xai.



54   •   LO PAS NOU

Medicina natural, salut i vida

LA PELL, L’ÒRGAN MÉS GRAN DEL COS HUMÀ

La pell ocupa aproximadament 2 
m2, pesa uns 5 kg i consta d’un 

gruix entre 0,5 mm i 4 mm. És d’es-
tructura fl exible i impermeable, per 
evitar que entrin els bacteris i mi-
croorganismes dins el nostre cos. 
Consta de tres capes: epidermis, 
dermis, hipodermis. La seva funció 
és protegir-nos dels agressors ex-
terns, retenir el líquid intern, elimi-
nar l’aigua a través de les glàndules 
sudorípares i eliminar toxines. La 
suor és un dels mecanismes que té 
la pell per realitzar una de les se-
ves funcions, la regularització de 
la temperatura. L’epidermis consta 
de cinc capes, la més profunda és 
la basal tocant a la dermis, on nei-
xen les cèl·lules i la més externa és 
la còrnia. No té reg sanguini i és la 
més prima de les tres. La més fi na 
és la de les parpelles i la més grui-
xuda és la de les plantes dels peus. 
En la part més interna es formen 
diàriament milions de cèl·lules que 
van avançant a la part més externa, 
on les cèl·lules joves van empenyent 
a les més adultes, i en aquest pro-
cés s’endureixen i es moren. És a la 
còrnia on es produeix la renovació 
cel·lular, formant una capa més rígi-
da que serà la quina ens protegeix el 
cos. L’epidermis se substitueix cada 
tres setmanes aproximadament. 
Aquesta capa percep la calor, el fred 
i la humitat, i refl ecteix la salut en la 
seva superfície.

La dermis, coneguda com la ver-
dadera pell, és la part més gruixuda 
i forta, formada per un conjunt de 
proteïnes com el col·lagen, que la 
seva funció és proporcionar resis-
tència. La proteïna elastina ens dona 
fl exibilitat a la pell. És la capa on hi 
ha els receptors sensorials, aquests 
són els encarregats de sentir el do-
lor, pressió, temperatura i també hi 
ha els fol·licles pilosos, els quals són 
els responsables del creixement del 
pèl. Amb el temps la dermis perd 
fl exibilitat i es deshidrata, aleshores 
apareixen les arrugues i les línies 
d’expressió. També hi ha les glàndu-
les sebàcies, les quals produeixen 
oli per evitar que es ressequi el pèl 
i alhora el suavitza, a més també 

mata els bacteris que en-
tren pels porus.

La hipodermis o hipo-
derma és la capa que hi ha 
entre la dermis i el múscul, 
és el teixit adipós. Conté 
cèl·lules grasses per em-
magatzemar energia, dona 
forma al cos i conserva la 
calor a l’organisme, actua 
com amortidor i aïllant. 
Els tipus de pell són quatre. La nor-
mal, la qual té porus poc visibles i la 
superfície és suau. La pell grassa és 
de superfície oliosa, porus dilatats 
i propensa a formar acne. La pell 
seca és de superfície opaca, resseca 
i amb línies d’expressió marcades. 
La pell mixta és la més comuna, és 
més oliosa en zones com el front, 
nas i mentó, la resta és del tipus 
normal. L’envelliment de la pell no 
es pot evitar, així i tot es pot retar-
dar i evitar l’envelliment prematur. 
Hi ha factors que provoquen un en-
velliment precoç: contaminació am-
biental, excés de sol, el tabac, l’alco-
hol, estrès i una mala alimentació. 
Aquests factors ataquen a les cèl-
lules de la pell i augmenten la pro-
ducció de radicals lliures (RL), on 
l’organisme no pot neutralitzar-los 
i destrueixen les estructures cel·lu-
lars i fi bres provocant l’envelliment, 
la pell perd vitalitat, es manifesten 
les arrugues i surten taques. Els 
radicals lliures són molècules ines-
tables, els hi falta un elèctrode, i el 
seu únic objectiu és aconseguir un 
elèctrode atacant les cèl·lules sanes 
de l’organisme, iniciant una reacció 
en cadena d’atac contra les cèl·lu-
les. Els radicals lliures són els res-
ponsables de l’envelliment prema-
tur, diabetis tipus II, artritis, càncer, 
malalties cardiovasculars i en molts 
casos de l’obesitat per estrès oxida-
tiu. Per neutralitzar-los és important 
tenir una dieta rica en antioxidants. 
Els antioxidants són molècules que 
contenen molts elèctrodes i la seva 
funció és sacrifi car-se a favor del 
nostre cos donant elèctrodes als 
radicals lliures per convertir-se en 
molècules d’oxigen sanes i benig-
nes. Hi ha diversos tipus d’antioxi-

dants naturals com les verdures i 
les fruites de color taronja i vermell. 
Aliments que es transformen en an-
tioxidants per reaccions químiques 
en el procés de digestió i els com-
plements dietètics com comprimits 
de vitamina C, vitamina E, vitamina 
A i minerals com el zinc i el seleni.

Encara que la pell sembla que no 
tingui vida és un òrgan vital que cal 
cuidar i respectar. En cada canvi 
d’estació i sobretot en la primavera 
s’aconsella fer un tractament exfoli-
ant, per ajudar a retirar les cèl·lules 
mortes de la capa epidermis, dei-
xant-la més suau, més lluminosa i 
preparar-la per rebre qualsevol trac-
tament i així també absorbirà molt 
millor la crema solar o oli bronzeja-
dor si prenem el sol. Ara en aquests 
moments,  per evitar les irritacions 
de la pell per l’ús de la mascare-
ta, com l’acne i la dermatitis, hem 
de tenir una bona higiene facial. 
Aquesta irritació és per la humitat 
que provoca el vapor de la respira-
ció més la suor de la pell i també 
perquè sovint ens toquem la mas-
careta amb les mans. Es recomana 
que en arribar a casa rentar-se la 
cara amb un sabó d’Arbre de Te, és 
antibacterià i ens ajudarà a eliminar 
el bacteri de l’acne i amb la neteja 
arrossegarem l’excés de baf i les cèl-
lules mortes, després per reparar la 
pell aplicarem una crema hidratant 
natural per deixar descansar la pell 
tota la nit. L’endemà al matí aplica-
rem àcid hialurònic, aquest ens farà 
una pel·lícula o bé crema hidratant 
de karité, ens ajudarà a fer d’abric 
de la pell i evitar així el contacte 
amb la mascareta.

Montse Vall,
naturopàta

Capes de la pell.
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Vine a veure’ns a la nova botiga del Carrer de Balmes d’Artesa de Segre.

E N S  H E M  T R A S L L A D A T !

TALLERS

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

LLAGUNES
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El passat i el present

EL PANTÀ DE BARMÓ
Projecte d’un embassament i nous regadius (1766).

Avui parlarem d’un projecte 
molt important en què l’Ajun-

tament de Vilanova de Meià i el Ca-
pitol de la Seu estaven treballant, 
però que mai es va realitzar. En un 
indret indeterminat del riu Boix, 
possiblement, al lloc conegut avui 
com la Mina, s’havia d’aixecar la 
presa d’un embassament que inun-
daria tota la Vall de Barmó, del 
qual havien de sortir dues séquies. 
Una d’elles, baixaria per la solana 
de Meià fi ns al Coll del Castell i 
des d’aquí continuaria fi ns al riu 
de l’Obach i l’altra, havia de baixar 
per l’Hom de la Part (Andelapart). 
Dissortadament, l’únic document 
que tenim sobre aquest tema és 
una carta que el batlle de Vilanova 
de Meià va enviar als canonges, tot 
concretant detalls del projecte.

El dia 13 de novembre de 1776. 
Bonaventura Macià i Santacreu 
escriu aquesta missiva dirigida al 
canonge de la Seu d’Urgell, Jacint 
Bardaxí. En ella l’informa que ja 
han rebut el projecte i el pressu-
post de l’obra i que l’ajuntament hi 
dóna el seu vistiplau, però fent-hi 
algun petit retoc.

El text diu així: “He recibido la 
plausible carta de V.S. de primero 
del carriente en respuesta de mi 
antecedente, junto con la Tabba, 
que he hecho presente a este Ayun-
tamiento, y a los interesados en la 
obra del pantano, y todos decimos 
que está con la debida formalidad, 
y también dispuesta como cosa for-
mada por el muy ilustre Cabildo, 
y hemos añadido en una Postilla 
que contiene en sustancia, que la 
asequia se ha de construir desde 
el Castillo hasta el río o torrente 
del Obach, y que debe construirse 
otra asequia en la partida de Ende-
lapart, como V.S. podrá ver en la 
misma Postill , y realmente el coste 
de esto será muy poco por ser la 
tierra llana. Cuya Tabba devuelvo 
originalmente a V.S.para que se sir-
va hacerla presente al muy ilustre 
Cabildo y representante que sin 
perder tiempo se deben hacer los 

edictos para remetirlos en Barcelo-
na y otras partes donde convenga y 
su señoría dispondrá, señalando en 
ellos el día que deberá empezar el 
subasto de dicha obra.”

Demana també al Capítol que 
nomeni un canonge comissionat a 
Vilanova i que sigui el mateix Ja-
cint Bardaxí, amb poders necessa-
ris per a la subhasta de l’obra i per 

solucionar tota classe de docu-
ments amb les persones afectades. 
Aquest projecte tan engrescador 
per crear més riquesa en l’agricul-
tura de la Coma de Meià és molt 
propi de l’època de la il·lustració. 
Pel que es dedueix de la carta, 
estava tan avançat que solament 
faltava subhastar l’obra. Llàstima 
que no el portessin a bon termini.

En aquest indret entre el riu Boix i la carretera, on hi ha la Mina dels Rojos, s’havia de cons-
truir la presa del pantà de Barmó.

La Vall de Barmó havia de ser inundada pel riu Boix.
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El pantà de Barmó (1963)
En el 3r ple del Consejo Econó-

mico Comarcal, presidit per Juan 
Sodé Bertran, delegat Comarcal 
del Sindicat Vertical, de nom ofi-
cial CNS (Central Nacional Sindi-
cal), celebrat a Ponts el 29 d’oc-
tubre de 1959, a la Comissió de 
Treball sobre Plans Hidràulics i 
Regadius, participà Josep Guàrdia 
Porta, en qualitat de president de 
la Hermandad de Labradores de 
Vilanova de Meià i elevà un pla de 
regadius de Vilanova, el qual amb 
anterioritat havia enviat al Ins-
tituto Nacional de Colonización 
el 4 de desembre de 1956 i que el 
24 d’abril 1963 es discutí al ple de 
la Comissió de Treball del Con-
sejo Económico Provincial de la 
Delegación Provincial (FET y de 
las JONS) ‘’Por la Patria, el Pan 
y la Justícia’’, presidit per Joan 
Reguart, Comissari d’Aigües de 
l’Ebre.

El projecte consistia a fer una 
presa al riu Boix a l’altura de la 
Mina dels Rojos, el lloc on s’es-
treny més la llera, previ desvi-
ament de la carretera des de la 
corba del Gurugú, planejant cap 
al bosc del Guerra per després da-
vallar fins a l’esplanada del Túnel 
i enllaçar de nou amb la carretera 
de l’Hostal Roig. Es construirien 
dos canals de reg, d’uns 4 km de 
llargada un que aniria paral·lel a 
la segla de l’Andelapart i un altre 
que pujaria fins darrere l’església 

amb l’objectiu de tenir suficient 
pressió per convertir en regadiu 
una superfície de 900 hectàrees de 
secà, fins als Prats, una important 
millora dels cultius de 250 petits 
propietaris del terme.

D’aquesta il·lusió, no exempta 
de raó i de vigència actual, que 
va quedar en foc d’encenalls per-
què el Govern al·legà manca de 
recursos, copiem textualment els 
següents paràgrafs: “La tierra está 
repartida en muchas manos y tie-
rras que hoy resultan improduc-
tivas por falta de agua necesaria 
en determinados meses del año 
podrían llegar a constituir la rique-
za y prosperidad de este pueblo 
. El terreno reune inmejorables 
condiciones para ser transforma-
do en regadío y el lugar donde se 
señala para la construción del em-
balse reune también inmejorables 
condiciones y lo mismo acontece 
con el agua que en épocas del año 
es muy abundante y se pierde por 
falta de embalsamiento , y precisa-
mente en épocas que nos es más 
necesaria su utilitzación. En cam-
bio, recogida para los meses de es-
casez, constituiría una riqueza in-
calculable. Hay que notar que este 
pueblo (VILANOVA DE MEYÁ) 
había tenido en tiempos, más de 
1.200 habitantes y en cosa de 50 
años ha descendido a sólo 500 ha-
bitantes, cada día es más crecien-
te el éxodo hacia otros núcleos 
de población , debido a la falta de 

productividad de estas tierras. En 
cambio de establecerse esta zona 
regable serían muchas las famílias 
que se reintegrarían a la tierra y 
se elevaría mucho el nivel de vida 
de la población, que habría de dis-
currir por cauces de prosperidad 
como acontece con otros pueblos 
de la província, que míseros ayer, 
son hoy, poblaciones florecientes 
por el beneficio de sus canales”.

Aquest projecte del pantà que 
s’havia de bastir a Barmó, arribà 
a les autoritats conjuntament amb 
altres demandes comarcals com la 
portada d’aigües potables a Tudela 
de Segre, reg a Oliana d’una zona 
de 100 hes i una ampliació de 30 
hes del cabal concedit per la Con-
federació Hidrogràfica de l’Ebre, 
reg d’una de 100 hes d’Alentorn 
(Anya), permís per agafar aigües 
del Segre per regar 350 hes a Pe-
ramola, reg de 120 hes al Tossal 
i Torreblanca i la sol·licitud de la 
construcció d’una defensa a l’hor-
ta de Gualter i un pantà a Clúa per 
regar una zona de 1200 hes dels 
termes de Ponts, Oliola, Tudela de 
Segre, Artesa de Segre i Foradada, 
simptomàtic antecedent de l’actu-
al pantà de Rialb.

Bibliografia: El municipi de Vi-
lanova de Meià (Ramon Bernaus 
Santacreu i Ferran Sánchez Agustí)

Text i fotos: F. Cardona Fonoll

La Vall de Barmó on s’havia de construir el futur pantà de la zona. Vista sud del que havia de ser el pantà.
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Centre d’Interpretació del Montsec de Meià

LLEGINT PEDRES

He fet de paleontòleg. I ara de 
paleontòleg jubilat. Però, 

francament, d’aquesta fascinant 
ciència, un no es jubila mai. El pa-
leontòleg és una espècie de detec-
tiu embogit per la vida del passat 
del planeta. Es dedica a investigar 
quina classe d’éssers hi havia fa mi-
lions d’anys gràcies als testimonis 
que han quedat preservats en les 
entranyes de les roques. Testimo-
nis que anomenem fòssils.

Jo no sé, amic lector d’El Pas 
Nou, si tu has tingut un fòssil a les 
mans. No sé què hauràs pensat, 
però segur que t’han dit, o ja sabies, 
que era una cosa de feia moltíssim 
temps.

Així doncs, durant llargs anys 
he estudiat aquestes produccions 
naturals, comparant-les amb els 
seus possibles parents actuals, 
semblances i diferències, i afi nar 
en les seves relacions. No sempre 
els fòssils es recuperen en la seva 
total integritat, puix que sorgeixen 
incomplets, trencats o desgastats. 
Pràcticament, només una minoria 
reduïda poden obtenir-se en un es-
tat de preservació bo i encara són 

menys els conservats extraordinà-
riament. Nogensmenys, no tot arri-
ba a fossilitzar-se, solament una mí-
nima part, molt minsa, dels animals 
i plantes del remot passat té aitals 
possibilitats.

Des de fa poc temps, estan de 
moda els dinosaures. Gràcies a 
la famosíssima pel·lícula de Spi-
elberg, “Jurassic Park”, aquests 
grans saures s’han menjat el món. 
No hi ha res com una àmplia publi-
citat per posar en primer pla el que, 
durant anys, estava sumit en una 
mena d’hivernacle oblidat. Els pri-
mers dinosaures es van descobrir 
a mitjans del segle XIX si no abans 
( tot i que no se sabien que carai 
eren!). Certament, aquests animals 
es van estendre per tot el planeta 
durant uns 160 milions d’anys i es 
van extingir a conseqüència de la 
col·lisió d’un bòlid extraterrestre 
fa uns 66 milions, juntament amb 
gegantines erupcions volcàniques 
ocorregudes al gran territori de 
l’Índia, quan no era més que una 
enorme illa vagant des del sud de 
l’Àfrica, per un mar immens fi ns 
que va col·lidir amb el sud del con-
tinent asiàtic, incrustant-se i do-
nant lloc a l’Himàlaia.

Les tombes de pedra
En diverses ocasions he tingut 

l’oportunitat de desenterrar os-
sos d’algun d’aquests colossos en 
les nostres contrades ilerdenques, 
no sempre ben conservats. Res-
tes escampades, fragmentats, que 
requerien una intervenció restau-
radora per evitar el seu deteriora-
ment. Al laboratori executàvem, 
amb paciència, treballs concrets 
per revitalitzar aquells ossos-pe-

dra adormits feia uns 68 milions 
d’anys, edat atribuïda a les capes 
rocoses on jeuen aquestes despu-
lles petrifi cades. Tot i la magnitud 
de la grandària de les restes dels 
dinosaures, és en els petits fòssils 
on s’amaguen detalls sorprenents. 
Cercar els racons increïblement 
guardats que mostren, sota els 
àvids ulls del paleontòleg, signes 
de la vida del passat remot. Tam-
bé en les nostres contrades, tenim 
singulars jaciments que han sub-
ministrat primes i delicades lloses 
pètries que representaven fi níssims 
sediments dipositats al fons d’un 
llac 130 milions d’anys desaparegut 
i que tots vosaltres coneixeu: La 
Pedrera de Meià i la Cabroa.

Un llac blau
D’aquests darrers, i com autènti-

ques fotografi es pètries del passat, 
els vestigis recuperats exhibien les 
despulles de peixos, insectes, ve-
getals i molts més, que van viure 
en aquella massa d’aigua dolça ja 
inexistent. Peixos vestits amb bri-
llants escates poligonals, amb ale-
tes magnífi cament proveïdes de ra-
dis i cap construït per nombrosos i 
entramats ossos. D’altres, amb un 
disseny més avançat, apareixien 
fl exibles i lleugers, dotats d’esca-
tes circulars i transparents com les 
sardines, arengades i truites, anun-
ciant aleshores, el seu pròxim do-
mini en rius, mars i oceans. Era un 
espectacle, desaparegut però viu, 
als meus ulls, del poder de la vida 
al petit planeta blau.

Quantes nits em vaig passar 
pensant en l’enigmàtic i misteriós 
prodigi de la vida...! No podem ni 
imaginar el temps transcorregut 
des d’aquell llavors, però fent una 
agosarada imaginació, diré que no-
més em distanciava d’aquell paisat-
ge ilerdenc ple de vida, la realitat 
de la meva existència actual, ja que 
abans, en aquell abans, jo no exis-
tia. Ni tu tampoc amic lector.

Testimonis petris
En aquella conca milers de cria-

tures van conviure; era un paisat-
ge frondós, amb arbres coniferals 

Fòssils de mol·luscs en forma de tub, Hippuri-
tes sp., del Montsec. 90 milions d’anys



Núm. 22 -Primer trimestre 2021   •   59

com els avets i xiprers; falgueres 
i extintes pseudopalmeres, ano-
menades bennettitals i cicadàcies, 
a més dels primers intents plane-
taris de plantes amb fl ors fi ns lla-
vors desconegudes. Els insectes 
i aranyes regnaven per tot arreu i 
molts d’ells van trobar la mort en 
les tranquil·les aigües i allà, en els 
fons llotosos van quedar enterrats 
fi ns a petrifi car. Vaig poder obser-
var nombrosos d’aquests hexàpo-
des sota microscopi: paneroles, 
cigales, llagostes, efímeres, mos-
ques. La majoria exhibien les seves 
ales amb les delicades nervacions, 
cosa que permetia la identifi cació 
de l’animal. Buscant vida on ja no 
n’hi ha, vaig poder trobar en l’ala 
d’un diminut insecte d’uns 2 mil-
límetres, les restes d’un possible 
paràsit allí preservat de menys de 7 
dècimes de mil·límetre ... Era allà, 
allí va estar i va morir fa 130 mili-
ons d’anys. 

Centenars d’exemples he experi-
mentat. Fòssils de Camarasa, de 
la carretera del Doll, de la Baro-
nia de Sant Oïsme, de Cubells, de 
Tartareu, d’Orcau i una llarga llista. 
Tots, per a mi, fascinants. Em par-
len a cau d’orella d’un passat que 
mai veuré, però tan ple de vida com 
el present que ara visc. Busco, in-
cessant, el perquè del misteri de la 
vida.

El misteri intel·ligent
Em vaig adonar, un dia llunyà, 

que, el que buscava, eren respostes 
a la meva pròpia existència. L’ob-
servació dels fòssils em va obrir la 
fi nestra per contemplar una mica, 
la meva presència al planeta Ter-
ra. Jo, tu lector, tots, provenim de 
llargues cadenes d’éssers que ens 

han precedit milers i milers de mil-
lennis. Pel que fa als mamífers, la 
seva increïble història – que és la 
meva, la nostra -, es va iniciar ara 
fa uns 260 milions d’anys, per arri-
bar, en l’actualitat, a un ésser amb 
capacitats mentals sufi cient per a 
preguntar-se “qui sóc?». Un procés 
evolutiu ple d›intel·ligència i engi-
nyeria - com tots els processos de 
l’evolució biològica -, que ha elabo-
rat el disseny d’un organisme com 
el meu, amb la sorprenent facultat 
d’autorefl exionar. Res, mai abans 
s’havia vist una cosa així a la Ter-
ra. Em vaig adonar també que tota 
aquesta intel·ligència inscrita en la 
biologia era absolutament aliena 
als mateixos individus. Tots els és-
sers, per viure, necessiten un savi 
disseny i muntatge, una estratègia 
que anomeno teleològica. Els orga-
nismes no ho saben, però contenen 
les “ordres” per a existir, adaptar-se 
al medi, modifi car-se, procrear i 
després morir. Només l’home és 
conscient parcial de tal realitat: 
som portadors privilegiats del re-
sultat d’una intel·ligent enginyeria 
fantàstica. Tan fantàstica que ens 
passa inadvertida ...

Fa poc més de deu anys va mo-
rir una entranyable amiga i pale-
ontòloga, Mari Neus. Dona lúcida, 
enèrgica, amable, mestra de grans 
i petits. Era més jove que jo i tam-
bé indagava amb fruïció les proves 
de la vida pretèrita. Parlàvem de la 
gran intel·ligència existent al pla-
neta, en el Cosmos sencer. A les 
nostres converses vam arribar a la 
conclusió personal que, la intel·li-
gència que ens va produir, continu-
aria després de la mort física dels 
éssers, de la nostra.

—¿Quina importància té doncs la 
vida? Ens preguntàvem.

—Potser, el més “natural”, el més 
“lògic” és que res del que veiem 
existís, no creus?, afegia jo.

—Però, “ex nihilo nihil fi t” ( 
“del no-res, res no en surt”) frase 
dels antics romans, replicava Mari 
Neus i tot seguit afegia:

—Aquí, amic meu, no hi ha res-
posta humana. Per això les diver-
ses fi losofi es, religions, creences 
expliquen, o pretenen explicar, l’in-
explicable.

—Bé —vaig rematar—, però la 
gran intel·ligència natural la cons-
tatem. Perdurarà tot i després de 
nosaltres, com així ha estat en els 
últims 3.500 milions d’anys des que 
la vida va sorgir en aquest planeta... 
per tot l’Univers.

Estem doncs, immersos en aques-
ta inescrutable intel·ligència que 
ens envolta. Va ser una convicció 
interior nostra com a estudiosos 
paleontòlegs. Després d’aquests 
plantejaments, vaig concloure que 
a la vida, a l’Evolució, no li feia cap 
falta en absolut, la “creació” d’un 
cervell com el nostre. Un cop d’ull 
a aquests 3.500 milions d’anys de 
vida sense nosaltres, demostren, 
palmà riament, l’èxit de tots els uni-
cel·lulars, invertebrats, peixos, am-
fi bis, rèptils - dinosaures inclosos 
-, aus, mamífers i vegetals que han 
viscut al planeta. La vida tota.

Cada cop que contemplo les 
muntanyes, els rius, els núvols, la 
vida...i els fòssils, resto sorprès i 
bocabadat. Tu també amic lector?

Antoni Lacasa Ruiz.
Comunicador de la ciència

Fòssils de caragols de la Vall d’Àger, Liotina cf.decipiens. 50 milions 
d’anys.

Reconstrucció del titanosaure, dinosaure de les terres ilerdenques. 
68 milions d’anys.
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Terres del Marquesat

Ja fa un any que per culpa de les 
restriccions imposades per la pan-
dèmia, no hem pogut realitzar cap 
de les nombroses activitats que 
durant la temporada organitzem. 
Aprofi tem aquest espai que ens 
brinda la revista de Vilanova de 
Meià per fer memòria d’una altra 

sortida realitzada el 2019. Aquesta 
de caràcter geològic i de camina-
da. Ja sabem que no és el mateix, 
però ens ajudarà a passar de for-
ma més lleugera el tràngol i con-
fi ar que ben aviat puguem tornar 
a organitzar les activitats que tant 
enyorem. 

SORTIDA DE CAMP A “LES BAUXITES DEL MONTROIG (COLL DE PORTA)”

El diumenge 5 de maig de 2019, 
va ser la continuïtat de l’activi-

tat del dia anterior a la tarda, on els 
geòlegs Josep Maria Mata Perelló i 
Josep Roqué Rosell, es van comple-
mentar molt bé en l’explicació del 
que era la bauxita. Amb ells vàrem 
anar a veure-la in situ, a l’excavació 
que hi ha a Coll de Porta, pertanyent 
a Camarasa i quasi tocant del terme 
de Vilanova de la Sal. 

Sobre les 9 h 30, amb puntualitat, 
sortíem de Sant Isidre de Camarasa 
i a les 10 h érem a la Plaça de l’Es-
glésia de Vilanova de la Sal, on ens 
esperava el Miquel Marcelí (Maig). 
Vàrem anar al Bar del Poble a pren-
dre un cafè i de la seva mà vàrem 
emprendre rumb al Mont-roig. La 
primera parada va ser al roure mo-
numental de Fontanelles on el Maig 
ens va explicar unes lleugeres pin-
zellades d’història local i natural. 
Continuàrem fi ns a l’aparcament del 
camí de les Altures i des d’allí, a les 
excavacions, que són uns 2 km, els 
vàrem fer caminant. En aquest tros 
de pista, només s’hi pot accedir amb 
tot terreny i a més, és millor fer-ho 
a peu, ja que tot aquest recorregut 
és una meravella. Es pot veure vol-
tors i el trencalòs, escaladors, gent 
que fa senderisme, i per la banda 
Sud, es poden veure els pobles de 
la plana i el pantà de Sant Llorenç 
de Montgai. On hi ha el jaciment 
de la bauxita, continua el camí. Allí 
hi ha una tanca metàl·lica des d’on 
podem contemplar el vessant Nord 
i els espadats que hi ha al pantà de 
Camarasa, el pobles de Fontllonga i 
la Massana, i a la llunyania les ser-
res nevades del Pirineu i molt per 
sota el Montsec i Sant Mamet, tot 
un luxe i tan proper. Després d’unes 

interessants explicacions sobre el 
mineral a càrrec dels nostres dos 
geòlegs, vàrem emprendre rumb 

cap a Camarasa, després d’acomia-
dar-nos del Miquel (Maig) i donant-li 
les gràcies per la seva acollida al-

Roure monumental.

Grup de la Bauxita.
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truista. Érem 25 persones vingudes 
de  diversos llocs, com Artesa de Se-
gre, Alòs de Balaguer, Vilanova de 
Meià, Vilanova de la Barca, Cubells, 
Barcelona, Sant Llorenç de Mont-
gai, Agramunt, Igualada, Vilanova 
de la Sal i Camarasa. Després d’un 
bon dinar a Can Pere de Camarasa, 
ens acomiadàrem i fi ns a la pròxi-
ma ruta que serà a la comarca del 
Bages, a Castelltallat, centre astro-
nòmic de referència de la Catalu-
nya Central i que serà guiada per 
Ramon Canyelles.

Terres del Marquesat Bauxites. 

CATALUNYA ESTÀ AL CIM DE LA TECNOLOGIA DIGITAL

Situació del Kazakhstan respecte a Catalunya.

Enlairament del Soyuz 2.
El Soyuz 2 portant l’Enxaneta a la seva òrbita a uns 
500 km d’altura.

El 22 de març del 2021 a les 07 
h 05 hora catalana, Catalunya 

ha fet un petit pas en el món ae-
roespacial, petit pas, però, que re-
presenta una pas de gegant en la 
gestió de les comunicacions del 
nostre país.

Des del cosmòdrom de Bikonur 
al Kazakhstan s’ha enlairat el coet 
Soyuz 2, de gairebé 50 m d’alçada, 
que ha posat en òrbita el nano sa-
tèl·lit català anomenat Enxaneta, 
conjuntament amb altres 37 nano 
satèl·lits de 18 països més1.

El nom d’Enxaneta és el resultat 
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Aplicacions de les telecomunicacions per satèl·lit.

del concurs del programa informa-
tiu del canal Super3, InfoK, amb la 
participació de gairebé 10.000 in-
fants d’arreu de Catalunya2.

L’Enxaneta, d’uns tres quilos de 
pes, té una òrbita de 500 km d’altu-
ra, viatjarà a 7 km/segon i donarà 
una volta al nostre planeta cada 90 
minuts.

Representa una gran millora tec-
nològica per a la indústria de te-
lecomunicacions, ja que augmenta 
fins a uns 1000 cops la velocitat de 
transmissió de les dades actuals i 
permet la interconnexió de mili-
ons d’objectes entre sí (es tracta 
de l’anomenada tecnologia 5G3)

És un dels primers passos per 

a desenvolupar una 
indústria i una econo-
mia tecnològica ae-
roespacial catalana, 
amb l’estratègia ano-
menada “Nou espai” 
NewSpace.

L’Enxaneta per-
metrà substituir les 
grans antenes de tele-
fonia actuals per mi-
cro antenes, millorant 
les prestacions i amb 
un estalvi energètic 
del 90% respecte al consum actual. 
Això serà una petita aportació per 
alleugerir la nostra influència so-
bre el canvi climàtic.

Entre altres aplicacions, perme-
trà monitorar el cabal dels rius i 
les reserves d’aigua arreu del terri-
tori per millorar i fer més eficient 

Concurs Super3 d’elecció del nom del nano satèl·lit català 
(10/3/2021).
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1 https://www.ccma.cat/324/en- directe-
senlaira-lenxaneta-un-nanosatellit-catala-
per-millorar-la-connectivitat-5g/ 
noticia/3084575/

2 https://www.territoris.cat/articulo/ 
societat/dissabte/20210315213108071543.
html

3 https://www.elnacional.cat/ca/
tecnologia/que-es-5g-tothom-parla- 
ultimament_358362_102.html

https://www.accio.gencat.cat/web/.content/
bancconeixement/documents/pindoles/ 
pindola-tecnologica-5G.pdf

4 5 https://www.accio.gencat.cat/web/ 
.content/bancconeixement/documents/
NewSpace-a-catalunya.pdf

6 https://www.elpuntavui.cat/societat/ 
article/5-societat/1870553-la- generalitat-vol-
enlairar-satel-lits-propis-en-mig-any.html

Esquema del satèl·lit català 
Enxaneta4.

Algunes característiques dels nano satèl·lits catalans.6 

la gestió de l’aigua; el seguiment i 
protecció de la fauna salvatge; la 
recepció de dades meteorològi-
ques d’estacions ubicades en llocs 
remots; el monitoratge de movi-
ments del sòl per preveure desas-
tres naturals i el monitoratge de 
ramats i de conreus per detectar 
malalties i definir estratègies més 
eficients .

Les figures que veieu a la part de 
baix d’aquestes pàgines, sintetit-
zen algunes de les aplicacions de 
l’Enxaneta5:

 Josep Roqué 
Terres del Marquesat

Referències:
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Els lectors escriuen

LECTURES COMPARTIDES AMB EL SERRA

A primers de març vaig comprar 
el llibre d’en Lluís Foix “Una 

mirada anglesa”. Feia uns dies 
que estava al cas de la seua publi-
cació i no sabia com fer-ho, era la 
primera vegada que comprava un 
llibre d’en Foix sense haver-ho co-
mentat abans amb el Serra.

En moltes de les meues pujades 
a Vilanova, aprofi tava per passar 
per casa seua a xerrar una esto-
na. Tot era entrar i ja estàvem 
asseguts al menjador. Jo portava 
llibres que em semblava que li po-
dien agradar i ell també en tenia 
algun a punt. Els llibres o els ha-
víem comprat o ens els havia dei-
xat algú. Sempre d’alguna persona 
d’aquelles que no els sap greu que 
els deixis a un altre de confi ança. 
També parlàvem de novetats edi-
torials, d’articles de premsa, de la 
situació del país...

El Serra era un lector incansa-
ble, un pagès il·lustrat. Encara que 
ell sempre es referia així a Vicent 
Sarri Huguet, gran amic seu i de 
qui deia que havia estat el pagès 
més il·lustrat de la Coma.

A més a més dels llibres del Fer-
ran Sánchez (Fernando del Tatx) 
i del Ramon Bernaus (Ramon de 
l’Isaac), en tenia d’altres que no 
desemparava mai. Gran admirador 
de Sebastià Piera Llobera, el relat 
de la vida del fi ll del mestre de 
Santa Maria “El soldat de Pando-
ra: una biografi a del segle XX” de 
Ricard Vinyes, n’era un d’aquests. 
Estava molt orgullós d’haver-lo po-
gut saludar un diumenge al matí a 
Artesa. En Piera, que era a Catalu-
nya per rebre la Creu de Sant Jor-
di, havia vingut a Baldomar a veu-
re el seu íntim amic el Sisquet del 
Perebrescó. El Serra havia baixat 
a mercat i el Sisquet li va presen-
tar al seu heroi, el Piera. Va llegir 
amb fruïció “Dolors Piera. Mestra 
política i exiliada” de Cèlia Cañe-
llas i Rosa Toran. La germana del 
Sebastià que va néixer a Puigverd 
d’Agramunt i va morir a l’exili a 
Santiago de Xile, va participar en 
els moviments de renovació peda-

gògica i va ser consellera munici-
pal de l’ajuntament de Barcelona 
abans de marxar del país.

De Jaume Ros i Serra n’havia 
llegit i rellegit “La memòria és 
una decepció (1920-1939)” i “La 
decepció de la memòria (1939-
1995)”. En el primer aquest agra-
muntí, a través de la història d’una 
vila entra en la història de Cata-
lunya i d’Espanya. El segon cor-
respon als records d’uns fets més 
recents de cabdal importància en 
la lluita per la pervivència de Ca-
talunya. 

Li tenia el cor robat “Comissa-
ri de xoc. Crònica íntima d’una 
guerra que mai no em vaig 
imaginar” de Joan Sans i Sicart. 
L’autor, comissari i cap militar de 
diferents unitats de l’exèrcit repu-
blicà va ser a Vilanova amb la 26 
Divisió. Amb aquest llibre ens va 
passar una cosa molt curiosa: ca-
dascú defensava que era de l’altre. 
Segurament no era de cap dels 
dos, algú el va trobar a faltar. El 
cas és que el vam deixar a una ter-
cera persona que per desgràcia ja 

no ens el pot tornar.
El nostre intercanvi potser va 

començar el dia que li vaig dei-
xar el llibre “De tots els colors” de 
Fabià Estapé i ell me’n va deixar 
un sobre el Mont Saint-Michel del 
qual no n’aconsegueixo recordar 
el títol. De l’Estapé també va lle-
gir “El joc de viure” i “Deu grans 
catalans”.

Lector de La Vanguardia, el po-
díem veure al cafè, primer al Sin-
dicat i després al restaurant Racó 
del Montsec, sempre amb el diari 
a les mans. N’admirava molts dels 
seus articulistes. De l’Enric Juli-
ana sempre en parlava bé. Quin 
greu em sap que no hàgim po-
gut compartir el seu darrer llibre 
“Aquí no hem vingut a estudiar”. 
Llegia amb atenció els articles del 
Miquel Roca, deia que era un home 
assenyat. Els dissabtes, mentre hi 
va escriure, no es perdia mai l’ar-
ticle del Gregorio Moran. D’ell va 
llegir “Adolfo Suárez. Historia de 
una ambición” i “El precio de la 
transición”. D’en Lluis Foix en 
parlarem ara.

Josep Boixadós. Home de gran saviesa, culte, internauta, gran pagès i persona inoblidable.
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Fidel seguidor de “els tres te-
nors”

Els divendres Josep Cuní, men-
tre va dirigir el programa 8 al dia
de 8TV, organitzava una tertúlia 
amb Lluís Foix, Manolo Milián 
Mestres i Joan Queralt. En Cuní 
els anomenava “els tres tenors”. 

Al Lluís Foix va tenir la satis-
facció de poder-lo saludar i fer-la 
petar una estona quan va venir a 
Vilanova a presentar el seu llibre 
“La Marinada sempre arriba. Vi-
vències de postguerra en un racó 
de la vall del Corb”. Un recorre-
gut pels records d’infantesa i ado-
lescència de l’autor al seu poble, 
Rocafort de Vallbona. Que content 
que va estar el Serra i com li agra-
dava recordar-ho.

D’en Foix també va llegir “Aque-
lla porta giratòria” i “El que la 
terra m’ha donat”. En aquest dar-
rer llibre l’autor fa un recorregut 
íntim a través de les estacions de 

l’any amb una mirada sàvia que 
implica una entesa total amb la 
natura que l’envolta. El va emoci-
onar.

De la seua estada a la ciutat du-
rant les festes de Nadal de 2015 en 
va tornar amb “Els ponts trencats”
de Manolo Milián Mestre. Tan  aviat 
com l’hagi llegit te’l deixaré, em va 
dir. Estic segur que ens agradarà. 
Doncs sí, el llibre del sinyor de 
Morella ens va agradar. 

Li interessava les coses que es 
publicaven sobre la Transició es-
panyola i el cop d’estat del 23 de 
febrer de 1981. A més a més dels 
llibres de Gregorio Morán que ja 
he esmentat, va llegir “Anatomía 
de un instante” de Javier Cercas 
i “El 23F a Catalunya” d’Andreu 
Farràs i Pere Culell.

“Memorias de un liberal psico-
délico” de Luís Racionero també 
era un llibre que aconsellava. Qui 
el llegeixi es podrà fer una idea del 

tarannà de la persona a qui dedico 
aquestes línies.

Després de llegir els llibres del 
Lluís Foix, sobretot “Aquella por-
ta giratòria”, penso que no li va 
agradar en la mateixa mesura “El 
ofi cio más Hermoso del mundo 
(Una desordenada crònica per-
sonal)” de José Martí Gómez. De 
la mateixa temàtica li va quedar 
pendent “El director” de David 
Jiménez.

Va llegir “La batalla del Ebro”
de Jorge M. Reverte. I en va llegir 
molts més. Uns quants dels quals 
jo en vaig ser testimoni però que 
no els recordo i molts, molts, la re-
lació dels quals se l’ha emportada 
ell en la seua memòria.

Josep Boixadós de cal Serra, ja 
fa temps que et trobem a faltar. 

Josep Anton Novau

TIA TULA AL VIETNAM

Fa dos dies que no veig a les 
meves fi lles. És estrany accep-

tar que comencen a despendre’s, a 
ser independents, amb els seus 10 
anys. Ho havia desitjat en el pas-
sat i semblava que mai passaria, 
però ara quan comença a ser real, 
és quasi trist. Arriben les dues al 
jardí, caronoses com sempre i 
amb unes cues trenades que mai 
havia vist. Algú s’ha entretingut 
amb els seus cabells, una Penè-
lope desconeguda. Qui us ha fet 
això? Ha estat la Mo. I, qui és la 
Mo? És una tieta de la meva dona, 
la persona que ens cuida la casa al 
camp, el jardí, la piscina. És una 
cuidadora, una dona nascuda i 
educada per cuidar. Va cuidar de 
les seves fi lles fi ns que es van ca-
sar i van marxar, va cuidar del seu 
marit infi del, putero i cabró, inclús 
quan va patir una embòlia cerebral 
i ell li pegava. Cuida dels seus nets 
cada vegada que les seves fi lles en 
porten un al món. Ara cuida la nos-
tra fi nca, a les meves fi lles, a mi. 

Aquesta setmana no ha recollit els 
ous de les gallines perquè sap que 
a mi m’agrada anar a recollir-los al 
corral. Quina alegria recollir quasi 
dues dotzenes. Mo és la mare eter-
na, la mare de tots. Amb la seva 
cara carnosa i replegada com algu-
na raça de gos que desconec, em 
recorda la història de la tia Tula. 

La tia Tula, llibre d’en Ramón del 
Valle Inclán representa la materni-
tat com a destí i la frustració de no 
poder ser-ho. Aquesta setmana em 
deia un amic que havia llegit d’al-
gun brillant fi lòsof l’afi rmació que 
les dones estaven fetes per tenir 
fi lls. Avui fa falta valor per afi rmar 
aquesta perogrullada. El món s’ha 
girat cap per avall, i dir-li a una 
dona que la seva missió és la de 
ser mare és quasi tan perillós com 
dir-li guapa. Al Vietnam, la mater-
nitat és un tema cabal. Les dones 
de classe baixa o mitja tenen cla-
vat al cor o a l’úter el mandat de la 
maternitat abans dels trenta, i amb 
freqüència abans dels vint-i-cinc. A 

aquestes edats ja amaguen ventres 
estriats i caiguts si no tenen sort. 
Les més afortunades mantenen 
els seus cossos perfectes mentre 
les minyones passegen als nens 
en carrets. Algunes dones viuen la 
maternitat com un accident inevi-
table i ho gestionen amb comanda-
ment a distància entre minyones i 
àvies. Quan van al pediatre, és la 
minyona la que agafa i desvesteix 
al bebè. Altres senten la situació 
com un fet inmanegable, com un 
assumpte que no va amb elles, i 
abandonen al nen en mans de l’àvia 
o la sogra sense remordiments. A 
l’altre extrem es troben les ties Tu-
les, les mares tardanes, les dones 
empresàries que començaren tard 
a buscar fi lls i estan a punt de que-
dar-se buides. L’adopció és poc co-
muna entre els matrimonis vietna-
mites, un poc més freqüent si són 
mixtes. Elles prefereixen criar a la 
seva pròpia sang.

Rubén Martínez Castejón
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RAMON CASTEJÓN I BÀJILS (1827-1887). Vilanoví il·lustre 

Vilanova de Meià ha tingut fi lls 
il·lustres en el pas del temps. 

Persones que en el seu dia va-
ren ser de rellevància nacional 
i que estan totalment oblidades 
en el seu poble de naixement. En 
la meva opinió, crec que això no 
hauria de ser així i que estaria bé 
recordar-los o almenys, fer-ne la 
seva menció en la història del po-
ble. 

Un d’aquests personatges que 
avui recordarem i que molts no co-
neixen és fi ll de Vilanova de Meià. 
A la ciutat de Lleida hi ha un carrer 
dedicat a aquesta persona, però la 
gran majoria de veïns del poble de 
Vilanova no saben qui va ser Ra-
mon Castejón Bàjils. Per aquest 
motiu, crec que és necessari que 
recordem una mica la seva vida. 

Ramon Castejón i Bàjils, (Vila-
nova de Meià, 1827-1887). Fou un 
polític català. Era membre d’una 
família acomodada d’ideologia li-
beral de Vilanova on va viure fi ns 
a l’any 1837. A conseqüència de la 
Primera Guerra Carlins, aquests 
van ocupar el poble de Vilanova 
de Meià, van matar 31 veïns i van 
cremar i arrasar més de dues-cen-
tes cases. Una d’aquestes era la 
seva casa pairal, motiu pel qual 
la família Castejón se’n va anar a 
viure a Lleida. Estudia llatí i fi lo-
sofi a al seminari de Lleida (1841). 
Cursa la carrera de Dret a la Uni-

versitat de Cervera i va llicenci-
ar-se el 1847 en jurisprudència a la 
Universitat de Barcelona. Un cop 
fi nalitzats els estudis retornà a 
Lleida, on exercí la professió d’ad-
vocat i ocupà diversos càrrecs en 
la junta de Govern del Col·legi 
d’Advocats. Després es dedicà a 
la política, participà activament 
en la revolució de 1854 i el 1855-
1857 fou nomenat paer en cap de 
Lleida.

El 1863 fou elegit diputat provin-

cial. Compromès amb 
el republicanisme, el 
1866 hagué d’exiliar-se 
a França. El 1867 torna 
a Catalunya per la Vall 
d’Aran amb el general 
Contreras i intentà una 
revolta republicana 
per enderrocar la mo-
narquia, però fracassà 
i tornà a l’exili, d’on va 
tornar quan triomfà la 
revolució de 1868. Fou 
elegit diputat pel dis-
tricte de Balaguer a les 
generals espanyoles de 
1869 i durant uns mesos 
fou nomenat governador 
civil de Pamplona. Par-
ticipà en l’aixecament 
republicà d’octubre de 
1869 i hagué d’exiliar-se 
a França novament, d’on 
va tornar quan fou am-

nistiat el 9 d’agost de 1870.
El 1871 fou elegit diputat provin-

cial i el 1872-1873 novament paer 
en cap de Lleida, aquest cop per 
sufragi universal. A les eleccions 
generals espanyoles de 1873 fou 
elegit diputat per Balaguer i poc 
després el nomenaren governa-
dor civil de València, on sufocà el 
moviment cantonalista, malgrat el 
desgast polític que li suposà. L’any 
1874, el van nomenar governador 
civil de Barcelona, màxima autori-

Ramón Castejon Bajils.

Carrer de Ramon Castejon a la ciutat de Lleida, cantonada amb la Rambla Ferran i prop de l’estació de trens.

Imatge i signatura de Ramón Castejon.
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tat política de la província de Bar-
celona que es remunta al segle XIX 
i que fou reconvertit el 1997 en la 
Delegació del Govern d’Espanya a 
Catalunya.

Després del cop d’estat del ge-
neral Manuel Pavía i Rodríguez de 
Alburquerque, tornà a Lleida, on 
va reorganitzar el Partit Republi-
cà Possibilista d’Emilio Castelar. 
El 1883 va formar part de la Junta 
Provincial d’Instrucció Pública i el 
1885 fou elegit regidor del Partit 
Liberal Fusionista, encara que no 
va arribar a ocupar el càrrec per 
motius greus de salut.

BIOGRAFIA
Naixement: 1827. Vilanova de 

Meià 
Mort: 1887. Vilanova de Meià
Diputat al Congrés dels Diputats 
19 de febrer de 1869 – 2de gener 

de 1871. Circumscripció Lleida
6 de juny de 1873 – 4 de gener de 

1874. Circumscripció Balaguer
Governador Civil de Barcelona
24 d’octubre de 1873 -6 de gener 

de 1874

Activitat Política
Partit Republicà Possibilista
Governador Civil de la província 

de Navarra
Governador Civil de la província 

de València
Governador Civil de la província 

de Barcelona

Diputat al Congrés dels Diputats 
d’Espanya

Paer en cap de Lleida

Bibliografi a: Viquipèdia lliure.

Text i fotos: F. Cardona Fonoll

Documents de la solemne sessió pública celebrada a l’Ajuntament de Lleida, el 13 de maig 
de 1895, per honorar la  memòria de Ramón Castejón Bajils.
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ARTESA DE SEGRE

636 935 415
ARTESA DE SEGRE
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Homenatge a Ferran Sánchez Agustí

GUERRA CIVIL AL MONTSEC (II)

Per Ferran Sánchez Agustí

Continuem amb l’homenatge a 
l’historiador, convilatà i amic Fer-
ran Sánchez Agustí. Aquesta és la 
segona part de la versió íntegra de 
l’article “Guerra Civil al Montsec”, 
que va publicar al llibre El munici-
pi de Vilanova de Meià (1999), jun-
tament amb Ramon Bernaus i San-
tacreu. Aquesta segona part abasta 
el període abril-desembre de 1938, 
quan el front de la guerra es va es-
tabilitzar a la serra del Montsec i la 
Coma de Meià es va convertir en el 
centre de les operacions militars. 
Per sort, disposem d’algunes noves 
fotografi es d’aquesta època. 

L’ofensiva republicana del 
maig de 1938

Del 22 al 31 de maig de 1938
es produí la demencial batalla del 
cim de Sant Corneli en què, per 
tal de prendre’l als franquistes es 
produí un atac esgarrifós, amb 
bombardejos diaris, 3, 4 i 5 contra-
atacs nocturns banyats en rius de 
sang nacional i republicana. Arse-
nio Gento López, alferes franquista 
i mestre de Sort, a punt de morir 
afusellat per no haver sabut o po-
gut defensar una posició. Solament 
aconseguiren fer fora l›enemic 
de Sant Romà d›Abella i Basturs 
connectant aquests antics feus del 
baró d›Abella amb el cap de pont 
republicà d›Isona, proveït des de 
Coll de Nargó per Bòixols. El 30 
de juny de 1985 es posà una làpi-
da a Sant Romà amb aquest text: 
“Recordeu-ho sempre perquè mai 
més no torni a succeir. La Lliga de 
Catalunya de Mutilats i Vídues de 
la Guerra d’Espanya 1936-1939 
honora els combatents morts en 
aquest front”.

Aquesta acció republicana res-
pongué a variades motivacions: la 
reorganització de les tropes des-
prés de la desfeta del Front d’Ara-
gó, l’arribada de nou material txec 
i francès i la incorporació a fi les de 
molta gent procedent de les lleves 
de 1927, 1928 i 1941. Es va fer coin-

cidir amb diverses ofensives simul-
tànies, ràpides i sorprenents del X 
Cos d’Exèrcit (divisions 24, 31, 34), 
l’XI Cos d’Exèrcit (divisions 26, 30, 
32), XII Cos d’Exèrcit (aquarterat a 
Mollerussa, divisions 16, 44) i XVIII 
Cos d’Exèrcit, revistat personal-
ment pel president Juan Negrín. 
Però generalment era gent jove, 
poc bregada i l’operació era de 
massa envergadura tenint davant 
a més un exèrcit més veterà, molt 
eufòric i millors pertrets.

S’atacà el Cap de Pont de Bala-
guer, que tenia com a principals 
límits l’estratègica cota 306 més 
coneguda com “el Merengue” [el 
Tossal de Camarasa], la sèquia de 
Vallfogona, la Ràpita, Sant Jordi de 
Mollé i l’ermita de la Sentiu. S’in-
tentà envoltar Balaguer a partir 
de Vilanova de la Barca, però Mr. 
Smith, l’encarregat de la Canaden-
ca, obrí les comportes del pantà 
de Sant Llorenç i l’aigua escombrà 
tots els efectius humans i materials 
que passaven la Pallaresa.

Franquista era el Cap de Pont 
de la Baronia de Sant Oïsme. El 
Badaüll i el Peladet, muntanyes 
franquistes -Fontllonga i Figuerola 
eren republicanes-, foren atacades, 
formaven part de l’anomenat Cap 
de Pont franquista de Tremp, que 
s’estenia de Llimiana a Aransís per 
la serra de la Vall o serra Falcone-
ra, fi ns a Vilamitjana agafant Con-
ques i Figuerola d’Orcau, serra de 
la Campaneta, Toló i Sant Salvador 
de Toló. 

Eren republicans els cims de 
Roca Alta, Mira Pallars, Tossal de 
les Torretes, Pelat, bosc de Bon 
Repòs i l’alt de Comiols. Quedava 
enmig del foc Isona i el santuari de 
Sant Salvador “el Sant del Bosc”, 
des d’on un batalló de metrallado-
res de la 30a Divisió baixà silenci-
osament fi ns a la Riera Barcedana 
pel Camí de les Cent Corbes i atacà 
sense massa èxit els pobles de la 
Vall, Sant Miquel, Sant Cristòfol i 
Sant Martí: tenien com a meta úl-
tima conquerir Llimiana, però es 
fracassà.

El Cap de Pont de Tremp pujava 
fi ns a Pessonada, serres de Bou-
mort, Carreu, Hortoneda, fi ns a 
les Pedres d’Eolo o Auló (roques 
de tràgics records bèl·lics) on els 
nacionals pujaven des de Rialb a 
defensar-les, fi ns a 1 km de Vila-
mur pujant pel port del Cantó des 
de Sort. Una altra fi ta d’aquest cap 
de pont era l’antic balneari de Sant 
Joan de l’Erm vell, on s’ascendeix 
des de Llavorsí per una pista que va 
a Montenartró i dona al santuari de 
Sant Joan de l’Erm nou. 

L’objectiu de l’atac contra el Cap 
de Pont de Tremp per Sant Romà 
i per Sant Corneli (els republicans 
van conquerir efímerament Mon-
tesquiu) i des de Sant Joan de l’Erm 
contra Llavorsí, era la reconquesta 
de la central de Talarn, tallar les co-
municacions que uneixen les valls 
d’Àneu amb l’Aran i connectar amb 
la 43a Divisió d’Antonio Beltrán 
“l’Esquinazao”, aculada pels naci-
onals fi ns al 16 de juny, en què es 
veié obligada a entrar a França, 
al Pirineu aragonès des que es va 
trencar el Front d’Aragó, perquè no 
va poder fugir cap a Catalunya, ja 
que tenia tapats els fl ancs, les rutes 
de l’est. Bielsa. Un altre objectiu 
era forçar la retirada de la 63a Di-
visió del Cuerpo de Ejército Urgel 
per on havia vingut, cap a Pont de 
Montanyana. Però únicament es 
guanyaren uns 17 km en el Cap de 
Pont de Tremp.

L’atac simultani republicà contra 
el Cap de Pont de Balaguer i contra 
el de Serós, volia forçar un replega-
ment de les forces franquistes com 
havia passat a Brunete, Belchite i 
Terol, amb la pretensió d’arribar a 
Fraga i Albalate de Cinca i recupe-
rar Lleida, però al fi nal únicament 
es guanyaren 2 km sense rellevàn-
cia estratègica.

El principi de la fi 
La mitjanit del 25 de juliol les 

tropes republicanes creuaren vic-
toriosament per 12 punts diferents 
l’Ebre, arribaren a l’establiment 
d’un cap de pont de 40 km en ter-
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reny enemic i aconseguiren ocupar 
uns 20 km a la riba dreta de l’Ebre, 
però el 16 de novembre tot tornà 
a quedar com estava. 

El Front de l’Ebre va estar el ser 
o no ser de la República. La Batalla 
de l’Ebre, la batalla que no va saber 
guanyar la República, la més esgar-
rifosa de la guerra amb un balanç 
final de cent mil morts (100.000) en-
tre ambdós bàndols, a raó de meitat 
i meitat. L’Exèrcit Popular continuà 
sent superior en nombre, però con-
tinuà dividit en dues zones. 

Els nacionals van tornar a aixe-
car les comportes de Tremp, Terra-
dets i Camarasa per frenar l’ofen-
siva. L’Ebre pujà més de 3 metres 
del seu nivell habitual, es comptà 
fins a 411 cadàvers que passaren 
flotant davant de Lleida entre el 19 
i el 25 d’agost, dia en què cessaren 
els combats. El pronòstic del mes-
tre i periodista Benito Mussolini a 
l’advocat i cunyat Galeazzo Ciano 
admirant l’agosarament i valentia 
dels republicans “apunta en el teu 
diari que avui, 29 d’agost, profe-
titzo la derrota de Franco”, no fou 
altra cosa que una errada més del 
dictador italià. 

El 15 de novembre en una des-
filada pels carrers de Barcelona, 
Juan Negrín i Lluís Companys aco-
miadaren 10.000 veterans de les 
Brigades Internacionals, tothom 
sabia que la República, i amb ella la 
Generalitat, havien perdut la Guer-
ra Civil.

El tardoral de 1938 regnava una 
aparent calma al front de l’Ebre 
i en el seu anterior aiguabarreig 
amb el Cinca i el Segre. Les tropes 
nacionals tenien un ídol en l’africa-
nista Agustín Muñoz Grandes, cap 
de la División Azul, Creu de Ferro 
d’Adolfo Hitler, futur vicepresident 
de govern, llavors cap del Cuerpo 
de Ejército Urgel (divisions 61, 62, 
150). Acabaven de conformar el 
Ejército del Norte els italians de 
la Divisió Littorio amb les camises 
“Flechas Azules”, “Flechas Verdes” 
i “Flechas Negras”, la 40a Divisió 
de Reserva del coronel González 
Badía, l’1 Divisió de cavalleria del 
general José Monasterio Ituarte, 
cosí germà de José Moscardó Itu-
arte, el Cuerpo de Ejército Maes-
trazgo (divisions 1, 82, 84) de Ra-
fael García Valiño, conspirador mo-
nàrquic, fervent partidari de Joan, 
comte de Barcelona, en 1966 votà 
‘no’ a la Llei de Successió i s’oposà 
als consells de guerra per causes 
polítiques, el Cuerpo de Ejército 
Marroquí (divisions 13,50,105) de 
Juan Yagüe, el fautor de la massa-
cre de la plaça de toros de Bada-
joz, enfervorit hitlerià desterrat a 
San Leonardo el seu poble nadiu 
per conspirar per un estat nazi, el 
Cuerpo de Ejército Navarra (divi-
sions 4,5,12) de José Solchaga i el 
Cuerpo de Ejército Aragón (divisi-
ons 51, 53, 54) de José Moscardó 
Ituarte, Delegat Nacional d’Esports 
fins a la seva mort en 1956, comte 

de l’Alcázar de Toledo 
perquè sacrificà el seu fill 
Luís abans de rendir la 
plaça mentre un altre fill 
de nom Ramón, capità, el 
van atrapar a la Rambla 
de Catalunya de Barce-
lona quan es disposava a 
viatjar cap a l’Olimpíada 
de Berlín. 

L’artilleria d’Agustín 
Muñoz Grandes, allotjat 
a cal Mora de Vilamitjana, 
s’instal·là a la Serra de la 
Campaneta o de les Tres 
Campanetes, segons des 
d’on es mira aquest pecu-
liar muntanyam en forma 
de campana, damunt ma-
teix de Toló, i estava a 
les ordres del comandant 
Zaragoza. Un funcionari 

d’hisenda amb grau de tinent era 
l’assistent de Muñoz Grandes: San-
tiago Bernabeu, el president del 
Real Madrid de 1943 fins a la seva 
mort en 1978, conegut pel seu odi 
envers els catalans, especialment 
contra els barcelonistes, però que 
aconseguí per al règim sis copes 
europees, la darrera, però, fa molts 
anys, en 1966. Es diu que una nit 
Franco pujà a la Campaneta a veu-
re el front, però no devia veure 
gran cosa. 

El 23 de desembre de 1938, 
malgrat els esforços fets ende-
bades pel Nunci amb l’objectiu 
d’aconseguir una treva nadalenca 
en nom del Sant Pare, l’ofensi-
va dels nacionals es materialitzà 
amb un simultani atac dels cossos 
d’exèrcit Aragón, Navarra, Urgel, 
Maestrazgo i Marroquí. El gene-
ral en cap del Ejército del Norte 
era Fidel Dávila Alonso amb Juan 
Vigón com a cap d’Estat Major, 
des del Pirineu fins al mar tenia 
300.000 homes, 565 peces d’arti-
lleria i 500 avions i el quarter ge-
neral Escala en una via morta de 
l’estació de Lleida. Franco instal-
là el seu quarter general Terminus 
al castell de Raimat l’últim dia de 
1938, lloc ocupat pel general José 
Moscardó fins llavors. 

El general de carrera Juan 
Hernández Saravia, el conqueridor 
de Terol, cap de l’Exèrcit de l’Est 
en un report del 23 de desembre 
de 1938, a Juan Perea i Juan Mo-

Discurs dels oficials republicans a la tropa davant de cal Perot, al Portal d’Ajòs de Vilanova de Meià. 
Foto: Francesc Boix.
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desto exigí la resistència a ultrança 
amenaçant tots aquells caps que 
“puedan ser culpables del replie-
gue de la zona de la cabeza de 
puente de Serós y de la pérdida 
del Desfarrador, Fontllonga y Fi-
guerola”, i ordenà a les tropes que 
oposessin “al enemigo una resis-
tencia inquebrantable, sin que por 
ninguna causa esté justificado el 
retroceso más mínimo”. 

Dos dies després, el general re-
publicà Vicente Rojo resumí: “La 
ruptura en el Ejército del Ebro 
es amplia y profunda, debido al 
pánico, y rebasa toda la organi-
zación de primera línea”. Els ita-
lians travessaren l’Ebre per Serós i 
Mequinensa aconseguint la ruptura 
del front i establiment d’un cap de 
pont. La Batalla de Catalunya entrà 
en la seva recta final i suposà alho-
ra el principi de la fi de la Guerra 
dels Mil Dies. Més que una ofensi-
va va tenir nombrosos trets de des-
filada victoriosa precedida d’una 
desbandada. Ara bé: la resistència 
a l’Urgell Mitjà i el Montsec, bé que 
agònica, va sorprendre els nacio-
nals. Tot amb tot, el 10 de febrer 
de 1939 quan tots els llocs fron-
terers amb la República Francesa 
eren controlats pels franquistes, 
l’ofensiva havia finalitzat.

El darrer combat aeri
A les vigílies de la Batalla de 

l’Ebre, Franco disposava d’uns 450 
avions i els republicans arribaven 
amb prou feines a 300 aparells. 
La superioritat aèria fou un altre 
dels factors decisius. Fontllonga 
i Alòs foren escenari de què seria 
possiblement l’últim combat aeri 
de la guerra el 24 de desembre de 
1938. Les estivacions del Montsec 
de Meià contemplaren com s’esba-
tussaven 9 bombarders Polikarpov 
RZ “Natatxes” protegits per 19 ca-
ces Polikarpov “Mosques” contra 
19 caces nacionals Fiat CR-32 a les 
ordres de Joaquín García Morato, 
comte del Jarama, el més famós 
dels aviadors franquistes, mort el 
1939 d’accident durant un festival 
aeri acabada la guerra als 36 anys 
pilotant un “Rata” rus portat des 
del camp de Balaguer. Deia haver 
abatut 44 aparells republicans i va 
fer famosa la frase d’entrada en 
combat: “Suerte, vista y al toro”. 

L’objectiu de l’aviació republica-
na, provinent de la Garriga, con-
sistí a llançar 72 bombes sobre un 
diminut, però fonamental cap de 
pont que les tropes del Maestrazgo 
havien establert l’abril de 1938 a la 
Baronia de Sant Oïsme amb una cu-
nya que ascendia des de la font de 
les Bagasses, pel mas Ginesta, fins 
a Rúbies passant per la Pedrera de 
Meià, controlant així la carretera 
que uneix Tremp amb Balaguer pel 
pas de Terradets, de vital impor-
tància per subministrar les tropes 
franquistes establertes al Pallars, 
Vall d’Aran i Ribagorça sense ne-
cessitat d’anar a voltar per Pont de 
Montanyana, ja que el port de Co-
miols estava en poder de l’enemic. 
Des de la Baronia de Sant Oïsme 
s’inicià l’atac nacional contra la 
serra de Sant Mamet amb l’objectiu 
de baixar posteriorment per Baldo-
mar i Vernet cap a Artesa i seguir 
avançant contra la línia fortificada 
entorn dels pobles de Seró, Tudela 
i Montclar. 

De retorn, els 9 natatxes es van 
endarrerir i els mosques no van 

acudir a temps de protegir-los de 
l’atac nacional. Dos d’aquells acon-
seguiren tornar a la Garriga i un al-
tre a Vic. Un de ferit amb l’aparell 
avariat arribà a Terrassa i un cin-
què a Cervera. El sisè explotà en 
caure a terra, d’un altre se’n salvà 
el pilot llançant-se en paracaigudes 
i el setè desaparegué dins de les 
aigües del pantà de Camarasa. Els 
dos pilots del vuitè van anar a parar 
dins les línies nacionals i enviats a 
Saragossa. El novè aconseguí ater-
rar al barranc de Sant Martí d’Alòs 
i els seus dos pilots foren evacuats 
fins a Artesa: l’un va quedar sord 
per sempre i l’altre amb una cama 
amputada. Altres 2 mosques també 
van ser abatuts: 11 avions republi-
cans perduts. De l’altra banda, els 
nacionals només van perdre 2 Fi-
ats, un a Serós i l’altre a Fontllon-
ga. Un aviador franquista capturat 
pels republicans fou passat per les 
armes durant la retirada.

 Ramon Bernaus i Santacreu i 
Francesc Cardona i Fonoll 
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Marxa de soldats republicans amb metralladores a la Coma de Meià. Març-juny de 1938. 
Foto: Francesc Boix.



Núm. 22 -Primer trimestre 2021   •   71

La nostra gent

MIQUEL ÀNGEL VILANOVA

Ens trobem amb el Miquel Àngel Vilanova de Gàrzola un matí fres-
quet d’aquest mes de febrer, encara tots mig confi nats per culpa de la 

pandèmia. Volem conèixer les inquietuds d’un jove que ha fet el pas molt 
important de quedar-se amb la seva família a viure al poble per poder 
continuar les activitats agrícoles i ramaderes que feia el seu pare. Gràcies 
als joves com ell, els nostres pobles continuen plens de vida. 

Pregunta: Presenta’t als nos-
tres lectors. 

Resposta: Sóc en Miquel Àngel 
Vilanova Puig, vaig néixer a Gàrzo-
la fa 45 anys, on visc amb la meva 
família. En la meva professió em 
dedico a l’agricultura i la rama-
deria. Estic casat amb la Montse i 
tenim dos fi lls, l’Alba i el Marc.

P: Què recordes de la teva in-
fantesa? 

R: La meva infantesa la vaig pas-
sar al poble i com tot infant els 
meus records són tots bons, els pa-
res es preocupaven perquè no ens 
faltés de res i fóssim feliços, sem-
pre dins de les seves possibilitats. 
Els estius ens passàvem tot el dia al 
carrer jugant amb els amics, anant 
amb bicicleta, anàvem al riu a ba-
nyar-nos i també ens agradava molt 
fer cabanes. Al vespre després de 
sopar, tornàvem a sortir al carrer 
a fer guerres d’aigua i jugar al “Joc 
del Pot” a la plaça.

Un dels molts records que tinc 
són les excursions que fèiem amb 
tots els amics del poble. Cada any 
anàvem caminant des de Gàrzola 
fi ns a Sant Mamet. Ens llevàvem 
a les 4 de la matinada i començà-

vem la caminada d’unes 4 hores 
fi ns a arribar a dalt, com que era 
l’estiu s’havia d’aprofi tar caminar 
a la fresca. Durant les primeres 
hores de la caminada, dúiem llums 
per poder-hi veure, fi ns i tot algun 
cop portàvem torxes amb foc (si 

fos ara, no es podria pas fer, amb 
el perill d’incendis que hi ha, però 
llavors era un altre temps). Sempre 
ens acompanyava un adult, la Cris-
tina, per nosaltres la “Cuca”, que 
era la mare d’uns dels nens de la 
colla, ella era la persona que ens vi-
gilava i tenia la confi ança dels nos-
tres pares, si no segurament que no 
ens hi haurien deixat anar. Després 
quan es va fer el refugi de Sant Ma-
met, ens hi quedàvem a dormir i 
fi ns a l’endemà al matí no tornàvem 
cap a casa.

CASA DE COLÒNIES
Santa Maria de Meià

http://www.coloniessantamaria.com

Raó: Mn. Jordi Pro� tós
C/ Ramon y Cajal, 5 - 25600 Balaguer

Tel: 973 44 53 43 / 676 78 15 45
Correu: jpro� tos@yahoo.es

Viatge de família. El Miquel Àngel i la Montse, amb els seus fi lls Alba i Marc.
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També tinc molt bons records 
de les Caramelles que fèiem amb 
mossèn Marquilles per Pasqua. 
Unes setmanes abans anàvem as-
sajar a les nits als diferents pobles 
del municipi, cada dia en un poble 
diferent. Després el dia de Pasqua 
es feia la missa on cantàvem. Tot 
seguit, fèiem un recorregut cantant 
les caramelles per tots els pobles 
del municipi, on recollíem diners 
per després poder fer una excursió 
tots els cantaires i les seves famí-
lies.

P: On vas estudiar? 
R: Vaig fer un curs de parvulari 

a l’escola dels Planells d’Artesa 
de Segre i després tots els cursos 
d’EGB a l’escola de Vilanova de 

Meià. En aquells anys va comen-
çar el servei de transport escolar, 
ens venien a buscar al poble. L’es-
cola començava a les 9 del matí i 
al migdia ens portaven a casa per 
dinar. Després hi tornàvem a les 3 
i fins a les 5 de la tarda.

P: Què recordes del teu pas 
per l’escola de Vilanova de 
Meià? 

R: Dels anys que vaig estar a l’es-
cola de Vilanova, em recordo de 
moltes coses. Els primers cursos, 
vaig tenir de professora la senyo-
reta Antònia Sarri, era molt disci-
plinada i no deixava que ningú es 
passés de la ratlla, el seu sistema 
d’ensenyar avui es veuria una mica 
antiquat, però la veritat sigui dita 

que vam aprendre molt, les multi-
plicacions i divisions que fèiem a 
1r. i 2n. d’EGB avui em costaria de 
fer-les. Després quan es va jubilar 
van venir altres professors més 
joves, que van portar canvis en el 
sistema d’ensenyar.

P: Recordes el nom dels teus 
professors o professores?

R: Pel que fa als noms dels pro-
fessors, no sé si me’n recordo de 
tots, però sí de la majoria: Antònia 
Sarri, Montse Miró, Montse Seu-
ma, Enric Mirabet, Xavier López, 
Engràcia González, Maria Utges, 
Vicenç Trepat... 

P: Tens alguna anècdota que 
recordis d’haver viscut amb els 
companys?

R: Com anècdota, ara mateix no 
en tinc cap, però tinc molts bons 
records del meu pas per l’escola, 
els amics i les amigues que vàrem 
fer en aquells anys, encara perdu-
ren avui en dia.

Mira, una de les coses curioses 
que ara m’ha vingut al cap, és que 
durant uns anys ens tocava encen-
dre l’estufa de llenya de l’escola, 
cada matí i ho fèiem per torns, una 
setmana els uns i una setmana uns 
altres. Al cap d’uns anys ja va arri-
bar la calefacció, però mentre no 
hi era, els més grans també havien 
d’ajudar a entrar la llenya quan la 
portava l’agutzil.

P: El curs 2020-2021 se cele-
bra el 60è aniversari de les es-
coles municipals. Tu com alum-
ne que vas ser d’aquestes esco-
les, quins canvis veus que s’han 
dut a terme a l’escola? 

R: Hi ha hagut molts canvis so-
bretot poder tenir els professors 
itinerants de diferents assignatu-
res, com anglès, música, educació 
física, etc., és una cosa molt positi-
va. Abans teníem un sol professor 
per a tot i ara, en formar part d’una 
ZER amb altres escoles rurals, ofe-
reix als nens poder fer trobades 
pedagògiques que abans no es po-
dien fer.

L’arribada d’internet i les noves 
tecnologies a l’escola, ha produït 
també un gran canvi pel que fa a 
l’accés a la informació. Abans en 
els pobles petits no tenies els ma-

Dia de la 1a. Comunió del Miquel A. amb els seus pares Leocàdia i Miquel i la seva germana 
Anna.

Dia del bateig del Miquel Àngel.
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teixos recursos per fer treballs, 
anar a la biblioteca..., com en els 
pobles més grans i ara això s’ha 
equiparat.

Un aspecte clau ha estat poder 
tenir servei de transport i menja-
dor escolar, sobretot, per als nens 
dels pobles.

La creació de l’AMPA també ha 
estat molt positiva. Ha permès po-
der organitzar sortides, festes com 
la Castanyada o el Carnaval i estar 
més en contacte amb les decisions 
que es prenen a l’escola.

P: Creus en alguna proposta 
millor per aquests tipus d’esco-
les rurals?

R: M’agradaria que les escoles 
rurals es poguessin mantenir du-
rant molts anys, crec que la qua-
litat d’ensenyament que s’hi dona 

és molt bona i no té res a envejar a 
altres escoles més grans.

P: On vas cursar els estudis 
de secundària? Quina titulació 
vas obtenir? 

R: En acabar l’EGB, vaig fer For-
mació Professional a l’escola agrà-
ria de Tàrrega, durant quatre anys. 
El cinquè curs d’FP l’havíem de fer 
a l’escola d’Alfarràs on vaig estar 
un any, en acabar ens donaven el 
títol de Tècnic Especialista en Ex-
plotacions Agropecuàries.

Després vaig fer un cicle Superi-
or en hortofructicultura a l’escola 
agrària de Mollerussa.

P: T’han ajudat aquests es-
tudis en la teva vida professi-
onal?

R: Aquests estudis m’han servit 
com a base, per fer la feina que ara 
faig, i tenir una visió més amplia 
del sector agrícola i ramader, tot 
i que moltes vegades de la teoria 
a la pràctica hi ha una distància 
important. 

P: Ets una persona jove i heu 
decidit amb la teva família que-
dar-vos a viure al poble. Això 
és apostar per les zones rurals 
i la vida de poble. Què us va 
fer prendre aquesta decisió?, 
ja que per les zones rurals i els 
petits pobles és molt important 
que el jovent i les famílies s’hi 
quedin a viure.

R: Vam decidir de quedar-nos a 
viure a Gàrzola perquè ens agrada-
va la vida d’un poble petit i també 
per la meva feina. He de dir que 
vaig tenir molta sort que la meva 
dona, la Montse, volgués venir a 
Gàrzola, viure en un poble petit té 
els seus reptes, i no és gaire habitu-
al, sobretot per les parelles joves. 

P: Els teus fills també van a 
l’escola de Vilanova de Meià? 

R: El meu fill, en Marc està fent 
6è de primària a l’escola de Vilano-
va, i la meva filla l’Alba ja va a l’ins-
titut d’Artesa de Segre, però també 
va fer tota la primària a l’escola de 
Vilanova.

P: I tu treballes al poble? A 
què et dediques professional-
ment?

R: Sí, jo treballo a Gàrzola. Tinc 
una explotació agrícola i ramade-
ra on ens dediquem al conreu del 
cereal (blat i ordi) i també tenim 
una granja porcina en cercle tan-
cat.

P: Heu ampliat l’explotació 
ramadera?

R: Quan em vaig decidir de que-
dar-me a treballar a l’explotació 
familiar, els meus pares ja tenien 
una granja de porcs d’engreix i 
una altra de truges. Al cap d’un 
temps vam decidir ampliar l’ex-

Estiu al poble. D’esquerra a dreta: Miquel A. Vilanova, Diego Sanz, Natàlia Sanz, Nora Sanz, 
Meritxell Sánchez, Josep Novau i Adrià Edo.

Excursió a Sant Mamet.
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plotació per tal de poder fer tot el 
cercle tancat. Vam construir una 
nova granja i la vella que estava 
una mica obsoleta, la vàrem tan-
car. Ara ja podíem fer tot el cercle 
reproductiu. 

P: Com veus el sector rama-
der actualment?

R: Des del meu punt de vista, el 
sector ramader té alguns reptes al 
davant. És un sector molt dinàmic, 
amb normatives que canvien so-
vint, això fa que de vegades adap-
tar-s’hi sigui una mica complicat 
(normatives ambientals, sanità-
ries, de benestar...), sobretot per 
les explotacions familiars i més 
petites. Però un cop superat això, 
crec que la ramaderia té futur, ens 
hem d’adaptar als canvis que vagin 
sortint, com sempre s’ha hagut de 
fer. També s’hauria de millorar una 
mica la imatge del sector ramader, 
ja que hi ha un cert desconeixe-
ment de la societat envers la feina 
que fem els ramaders, al cap i a la fi, 
no només criem animals, sinó que 
produïm aliments per a tothom.

P: Creus que aquesta profes-
sió perdurarà per anys a les zo-
nes rurals? 

R: A mi m’agradaria pensar que 
sí. L’agricultura i la ramaderia per 
una zona rural com la nostra, és 
important i fa que la gent es pugui 
quedar a viure al territori i gua-
nyar-s’hi la vida.

P: Quin futur li veus al sector 
agrícola i ramader?

R: Soc optimista, com he dit 
abans. Ens hem d’adaptar als 
canvis que vagin venint, hem de 
produir aliments cada vegada de 
més qualitat, més eficients i més 
sostenibles, que és el que demana 
la societat avui en dia. Si podem 
aconseguir això tenim futur!

P: Trobes que hi ha alguna 
mancança important per conti-
nuar amb la vida rural, sobre-
tot als pobles petits?

R: Penso que als pobles petits 
sempre hi ha mancances. Primer 
de tot tenir els serveis bàsics ga-
rantits com tot ciutadà, millorar 
les comunicacions per carreteres 
i camins, un millor accés a les no-
ves tecnologies com la fibra òptica 
o el 5G. Als pobles hauríem de te-
nir el mateix nivell tecnològic que 
tenen les ciutats grans. Avui en dia 
és molt important poder estar ben 

comunicat tecnològicament, com 
hem pogut comprovar en aquest 
temps de confinament que hem 
viscut. Això permetria que molta 
gent pogués teletreballar des del 
poble i no calgués anar-se’n a fora 
a viure. I també poder mantenir, i 
si es pot millorar, tots els serveis 
que tenim actualment.

P: Si poguessis canviar algu-
na cosa, que canviaries?

R: Avui dia, no canviaria res, 
igual si m’ho preguntessis d’aquí 
a uns anys, la meva resposta seria 
diferent.

Moltes gràcies Miquel Àngel per 
les teves respostes i explicar-nos 
un trosset de la teva vida. Ha estat 
una estona molt enriquidora que 
ens ha permès recular una mica en 
el temps per conèixer el passat dels 
nostres pobles i la seva forma de 
vida. Gràcies per fer-nos partícips 
de les teves expectatives, el teu es-
forç i treball. Et desitgem que pu-
guis prosperar moltíssim en la teva 
professió i que la salut i la feina us 
acompanyin a tots en tot moment.

Ramon Bernaus 
i Iolanda Masanés 

LO PAS NOU

Caramelles al poble de Lluçars.
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RECULL DE CARAMELLES (1a part) 

Quin record de les Caramelles! 
Eren anys on als pobles del 

municipi de Vilanova de Meià hi 
havia un nombrós grup d’infants 
i joves, quasi totes les cases eren 
obertes i quan s’atansaven les fes-
tes de Pasqua era senyal que les 
cançons de Caramelles aviat sor-
tirien al carrer.

Arran de l’entrevista amb el Mi-
quel Àngel Vilanova Puig, que po-
deu trobar a la secció de La nos-
tra gent, la seva menció d’aquest 
record ha fet que les vivències 
entorn de la Pasqua tornessin a la 
nostra memòria.

Anar a assajar els cants de les 
Caramelles era especial. Els vi-

lanovins i vilanovines ens retro-
bàvem a casa del mossèn Joan 
Marquilles, a la rectoria del poble, 
i som-hi: aixequem els nostres 
cants!

Cada grup del seu poble assaja-
va dies abans de Setmana Santa i 
els últims dies tot havia de sortir 
rodó. El diumenge de Pasqua, els 
caramellaires anàvem a cantar 
pels pobles i algunes masies del 
municipi, entre altres poblacions 
veïnes de l’entorn i les places, 
aquell dia, s’omplien de gent, xeri-
nola i música per tots cantons.

A continuació, en aquest trimes-
tre, els deixem amb una primera 
part del recull de cançons cor-

responents als llibrets publicats 
l’any 1977 i 1982, acompanyat de 
dues imatges de l’acte, que gràcies 
a l’Antònia Estrada de Cal Pubill 
que ho tenia tot molt ben guardat, 
ara els hi podem oferir. En alguns 
dels fulletons podran veure que es 
publicava els noms dels/les cara-
mellaires.

Esperem que pugueu recordar 
l’entonació d’aquelles lletres i re-
cordar així aquelles notes musi-
cals que per Pasqua embadalien 
als veïns.

Text: Iolanda Masanés
Recull de cançons i fotos:

Antònia Estrada
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Imatge d’un grup de caramellaires. Cantada de Caramelles a la Plaça Major de Vilanova de Meià. Any 1987.
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Taller d’escriptura

DIÀLEG AMB CARAGOLS

Hem de parlar Xavier  —va dir l’Adela.
—Tu i jo?, no sé de què, ja està tot dit.

—Tot no.
—Apa doncs, engega. Avui estic de bon humor –va 

dir una mica molest el Xavier des de la cuina.
—A tot en dius bon humor, noi, saps molt bé el què 

necessito, però sembla que tu ja no, oi?, què no tens...
—Què t’empatolles ara Adela?, no serveixo per 

això, coi de dona, no entenc què busques! —va dir el 
Xavier amb un to de cap de colla.

—Mira rei, una mica d’esforç, de bona voluntat. 
Què no recordes de lo que érem capaços?, matí, tarda 
i nit, en qualsevol lloc, sempre disposats a inventar 
moviments nous i postures estrafolàries.

—Sí, clar, però resulta que ja tinc una edat i no vull 
que, si aleshores em deixaves planxat, ara em des-
trossis en tres minuts.

—Xavier, de veritat que no necessites tornar a sen-
tir la caloreta dels nostres cossos abraçats? —insistí 
l’Adela.— Jo sí, trobo a faltar els teus petons en el 
meu coll mentre balancejàvem com dues baldufes es-
bojarrades.

—Que no, dona, que ja no estem per aquestes he-
roïcitats.

—Doncs que sàpigues que estem en l’edat millor 
per fruir la dolçor d’aquests moments i, segons un ar-
ticle que he llegit, és la millor teràpia per tal que el cor 
funcioni com un rellotge i, a més, és la millor activitat 
per conservar el bon humor i una visió positiva de la 
vida, que mira per on, tu ho necessites més que jo.

—Molt bé dona, doncs si tant ho necessites, bus-
ca-te’n un altre, un que estigui a l’altura de tot això 
que dius que et fa tanta falta!

—Què estàs torrat?, què t’has begut el conyac de 
cuinar? Ja veig el teu interès per donar-me una mica 
de felicitat!. Potser ho dius perquè penses que no tro-
baria cap home disposat a donar-me aquest plaer!. Sí 
que t’has fet vell, sí, perquè estàs molt equivocat. Va, 
fem una aposta —l’Adela parlava mentre sortia de la 
cuina cap el jardí ple d’amics que esperaven el gran 
dinar.

—Adela, Adela! —cridà el Xavier. —Amb tanta xer-
rameca m’has fet perdre el cap i m’he descuidat de fer 
l’allioli i ara no puc deixar de remenar els caragols. 
Apa, dona, fes-lo tu.

—D’acord —digué l’Adela tornant a entrar a la cui-
na posant-se el davantal. —Però ho faré a canvi de...

Tres segons de silenci i la veu d’en Xavier converti-
da en un pacte de mel i mató, diu:

—D’acord, d’acord, t’acompanyaré a les classes de 
balls de saló, però ara fes l’allioli i que no se’t talli!

Un segon de silenci i la veu decidida de l’Adela re-
mata:

—Firma-ho en aquest tovalló de paper, com el Messi.

Montse Puig

SANT JORDI

Sant Jordi, Sant Jordi,
que véns quan espiga l’ordi,
quan espiga el blat;
quan es baden les roselles,
quan esclaten les poncelles
i les fl ors grogues del prat.
Que véns envoltat de roses,
de llibres i de petons;
que et rebem ballant sardanes
i amb banderes als balcons
perquè salves les princeses
i fereixes els dragons,
muntant en un cavall jove
i armat de llança i escut,
amb el gran monstre vençut
trepitjat pel teu corser, 
escolta la nostra pàtria,
que t’ho demana devota:
porta pau a casa nostra,
agermana els catalans.

Jaume Avellaneda
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Noves tecnologies

ALEXA (3ª PART) 

Continuant en el món d’ALEXA 
i amb una mica més de conei-

xement sobre el seu funcionament, 
puc dir que és una tecnologia a la 
qual t’acabes acostumant.

Quan arribes a casa amb les 
mans ocupades i li dius: “ALEXA 
LUZ ON”, s’agraeix molt que et faci 
el servei d’encendre la llum. Si és 
el cas que estem mirant la televisió 
i volem menys intensitat de llum, 
sempre que tinguem una bombeta 
intel·ligent, li podem dir: “ALEXA 
LUZ AL 20 per cent” i podrem veu-
re la tele amb menys claror. 

On és molt interessant ALEXA 
és amb les càmeres de vídeo, ja 
comentat en una revista anterior, 
i és que a part de “ALEXA MUÉS-
TRAME LLEIDA” (en el cas que 
es tingui una càmera instal·lada a 
un habitatge a Lleida), es pot veu-
re per algun dels Echo Show, la 
imatge i el so de què està passant i 
amb el telèfon mòbil podem fer un 
zoom, al mateix temps que podem 
moure, posicionar la càmera i par-
lar prement el signe de micròfon 
que porta l’aplicació. Un fet curiós 
és quan la càmera detecta algun 
obstacle que es mogui pel davant, 
en aquell moment envia un correu 
electrònic on diu l’hora i “MOVI-
MIENTO DETECTADO”, a més del 
nom de la càmera, en aquest cas 
“LLEIDA”.

Seguint amb les aplicacions de 
l’aparell, unes de les més utilitza-
des és la funció del despertador: “ 
ALEXA PON UNA ALARMA PARA 
MAÑANA A LAS OCHO DE LA 

MAÑANA CON MÚSICA DE BAC-
HATA”. A la cuina, podem tenir un 
servei de cuinera especial, ens aju-
darà a cuinar uns plats exquisits i 
tan sols dient-li: “ALEXA QUIERO 
COCINAR”. Rebem una contesta-
ció molt amable per la seva part: 
”HOLA YA ME HE PUESTO EL 
DELANTAL QUE QUIERES CO-
CINAR”, llavors tries per exemple 
“Salmón a la naranja con langosti-
nos” i et diu els ingredients i les ins-
truccions per començar, seguida-
ment es para i diu: “¿quieres conti-
nuar?”. Sempre et va donant temps 
per anar fent la recepta. I al fi nal ja 
ho tenim tot llest i llavors que més 
que agrair el moment, l’ALEXA ens 
diu: “QUE TE APROVECHE”.

Si estàs fent detalls de cuina com 
croissants, li pots dir: “ALEXA 
TEMPORIZA 10 MINUTOS” i tam-
bé “ALEXA TEMPORIZA 25 MI-
NUTOS”, quan els posis al forn. I a 
totes hores: “ALEXA ¿QUE HORA 

ES¿”, “ALEXA ¿QUE TIEMPO 
HACE?”.

I encara que sense massa confi -
ança, es pot comprar un set d’alar-
ma que es diu “MI SMART SENSOR 
SET” que disposa d’una central 
d’alarma, dos detectors de presèn-
cia, dos detectors d’obertura, un 
actuador de control i un termòme-
tre sense fi ls que pots deixar on 
vulguis. Tot el sistema és controla-
ble a través d’ALEXA. El problema 
d’aquest tipus d’alarma és la neces-
sitat que té de disposar de wifi  i de 
corrent elèctric pel seu funciona-
ment, necessitat que fa que sigui 
molt poc fi able.

Com a opinió personal, ALEXA 
és una nova tecnologia interessant, 
sempre tenint en compte que vivim 
en un lloc on el servei d’internet és 
precari i la utilització del wifi  és im-
prescindible.

 Text i fotos: Alfons March Cases 

Mi Smart Sensor Set .

Cal Cabàs

Tomàquet fregit,
Escalivada,
Samfaina...

Chutney de Figa
i Poma, Agredolç
de ceba i 
carbassó

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

Conserves naturals i artesanes

Melmelades autòctones de
Figa, Pruna Miravolant, Préssec, 
Carbassa, Pera Flor d’hivern, 
Tomàquet...
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CONSTRUCCIONS
REFORMES EN GENERAL

CIPRIÀ GIURGI GIURGI
SANTA MARIA DE MEIÀ

Tels. 678 02 26 73 - 973 41 51 04

C/ ESGLÉSIA, 3 - 25736

REFORMES EN GENERALREFORMES EN GENERAL

CIPRIÀ GIURGI GIURGI

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

monraballenceria

Passejant per Catalunya

SENTERADA

Senterada és un municipi de la comarca del Pallars 
Jussà situat a la part nord-occidental de la comar-

ca. Només té més al nord els termes de Sarroca de 
Bellera i de la Torre de Cabdella, que constitueixen 
l’apèndix que es veu en el mapa al nord del cos prin-
cipal de la comarca. Entre aques ts dos termes hi ha, a 
més, l’enclavament de Larén, que pertany a Senterada. 
Tot aquest apèndix es coneix com a Vall Fosca, tot i 
que Sarroca de Bellera és de fet, una vall paral·lela a la 
pròpiament així anomenada, que són la vall del Flami-
sell del congost d’Erinyà en amunt i la vall de Bellera, 
del riu Bòssia; és a dir, els termes de Senterada i la 
Torre de Cabdella.

La prehistòria ha deixat diverses mostres, en el ter-
me de Senterada: els dòlmens de la Casa Encantada i 
de Mas Pallarès, a Cadolla, del Dolmen de Sant Roc, 
o Cabaneta del Moro, a Cérvoles, i de la Cabana del 
Moro, a Reguard.

El monestir visigòtic de Santa Grata és l’origen, his-
tòric i lingüístic, de l’actual Senterada.

Al voltant del monestir degué formar-se una primera 
població, que, en desaparèixer el monestir primigeni, 
n’adoptà l’església com a parroquial, cosa que consoli- Església de Senterada.

Presa de Senterada. Riu de Senterada.
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Interessats envieu les vostres dades a
lopasnou@gmail.com

i contactarem el més aviat
possible amb vosaltres

Anuncieu-vos-hi!

Vista aèria d e Senterada.

dà aquella primera població. El fet que el lloc on s’as-
senta Senterada fos una cruïlla d’importants camins 
de comunicació i, alhora, confl uència del riu Bòssia 
i del Flamisell, ajuda a entendre que fos un lloc idoni 
per a una població.

En una relació del 1831, de Senterada només consta 
que era domini de marquès de la Manresana.

En el fogatjament del 1381, Senterada és esmentat 
dins de la baronia de Bellera. En el del 1553, consten 
a Sancterada 5 focs (uns 25 habitants). El 1718 havia 
passat a mans dels barons de Sant Vicenç, com tota la 
baronia de Bellera, i dels Ducs de Cardona. El 1831, a 
la fi  de l’Antic règim, consta com a domini del Marquès 
de la Manresana, hereu dels Bellera i dels Sant Vicenç. 
En tots els documents apareix sempre Larén unit a 
Senterada, cosa que pot justifi car l’existència d’aquell 
enclavament.

Teresa Bonillo Gomez

QUEVIURES SALAQUEVIURES SALA
• Queviures• Queviures

• Formatge del país• Formatge del país

• Embotits i carn • Embotits i carn 
del Pallarsdel Pallars

C/ Catalunya, 15 - Vilanova de MeiàC/ Catalunya, 15 - Vilanova de Meià
Tel. 973 41 50 29 i 629 76 95 84Tel. 973 41 50 29 i 629 76 95 84

gemmasala@gmail.comgemmasala@gmail.com

• Pa i coques cuits• Pa i coques cuits
amb forn de llenyaamb forn de llenya

• Vins de la terra...• Vins de la terra...

• • Servei de TaxiServei de Taxi

EL SINDICAT

C/ La Font, 8 - 973 415 046 - Vilanova de Meià

BAR - RESTAURANT
CASAL MUNICIPAL
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COSTUMARI D’HIVERN 2021

ABRIL: Mes de 30 dies, 4t del nostre calendari. 
El dia 1 el sol surt a les 07 h 39 m i es pon a les 20 h 

14 m.
El dia 30 el sol surt a les 06 h 53 m i es pon a les 20 

h 45 m. 
El dia 19 el sol entra a la constel·lació de TAURE.

 Les fases de la lluna i previsió del temps
(segons el Calendari dels Pagesos): 
Quart minvant el dia 4 a les 12 h 02 m. Pluges febles 

generals i alguna calamarsada 
Lluna nova el dia 12 a les 04 h 31 m. Sol. Nits fres-

ques 
Quart creixent el dia 20 a les 08 h 59 m. Bonança
Lluna plena el dia 27 a les 05 h 31 m. Algunes pluges

DATES ASSENYALADES I COSTUMARI:
LA QUARESMA
Aquest any la Quaresma i totes les seves celebraci-

ons fi ns a arribar a la Pasqua de Resurrecció segura-
ment quedaran del tot arraconades, com ja va passar 
el 2020, per culpa de les restriccions provocades per 
la pandèmia. Fem una mica de memòria dels seus orí-
gens i confi em que l’any vinent, ja es pugui de nou ce-
lebrar tal com toca. 

Dia 17 de febrer: Dimecres de Cendra. Comença 
la Quaresma.

La Quaresma, en temps dels primers cristians no-
més tenia una durada de quaranta hores, en el trans-
curs de les quals els fi dels observaven un dejuni 
complet, no menjaven ni bevien absolutament res. El 
Concili de Nicea de l’any 325 va elevar el període qua-
resmal a quaranta dies, com encara ho és avui. Va ser 
el papa Gregori el Gran qui va establir-ho i fou quali-
fi cat de carnis levamen, carns llevades, i de carnes 
tollendas o carns que ha de ser tretes, amb al·lusió a 
la privació de l’ús de la carn. En temps dels nostres 
besavis el dejuni havia estat molt més rigorós del que 
feien els nostres avis i del que es fa avui que gaire-
bé s’ha perdut. S’havia de menjar molt poc i d’escàs 
aliment. Poca cosa més que sopes amb oli, verdura i 
aigua. Beure qualsevol cosa que no fos aigua, era tin-
gut per pecat. Els diumenges el dejuni era aixecat i es 
podia menjar peix i altres aliments suculents. Molta 
gent ho rebutjava i es limitava a menjar una mica més 
que els altres dies, però de menges de qualitat sem-
blant. També havia estat costum durant la Quaresma 
de fer la setmana de dejuni, que consistia a passar 
una setmana sense menjar res en absolut. L’Església 
combatia aquest costum, perquè recordava la pràcti-
ca jueva de dejunar durant una setmana. Antigament 
es feia només un àpat a posta de sol. Els que no po-
dien resistir tanta abstinència, a matí menjaven un 
rosegó de pa que havia de ser ben sec i com més petit 
millor. Els que no tenien dents, se’l mullaven ben xop 
amb aigua. El requisit de verdura propi de la Quares-

ma havien estat els espinacs i quan es volia fer un 
extraordinari se’ls menjaven amanits, en verdura, en 
truita i en forma de panadons amb panses. Aquests 
dejunis antics i exagerats de la nostra Quaresma re-
corden, i molt, els famosos dejunis musulmans del 
mes del Ramadà. Tots tenim les mateixes arrels i en 
el fons tots som mediterranis. 

La gent, dolent-se del rigor de la Quaresma en con-
trast amb la disbauxa del Carnaval, deien:

Ara venen set setmanes
totes de dejunar,
i set que ja n’hem passades 
totes de riure i folgar.

Dia 28 de març: Diumenge de Rams. L’Església 
celebra avui l’entrada de Jesús a Jerusalem, on fou 
rebut amb palmes i branques de llorer i oliveres. Per 
això són beneïts avui els rams i branques d’aquests 
arbres. Els rams són portats a beneir per la mainada. 
Antigament els nois petits portaven palmons, els mit-
jans i els grans, rams de llorer i d’olivera, i les nenes, 
palmes teixides i treballades. En alguns indrets els 
rams de llorer i olivera que posaven al damunt de les 
arnes per tal de guardar-les de l’acció del llamp, de 
les pedregades, de l’embruixament i de qualsevol al-
tre malefi ci. A moltes cases, es posaven els rams be-
neïts penjats als balcons per protegir-la de qualsevol 
malefi ci. Els rams beneïts, només mantenen la seva 
virtut fi ns al dia dels Rams de l’any vinent. El ram que 
es treu, cal que no rebi cap maltractament, ja que pel 
fet d’estar beneït portaria desventura als seus amos, 
per això s’ha de cremar al foc de la llar.

Palmes i llorers,
tots hi anirem
a fer l’enramada 
a Jerusalem.

L’Almanac del Montsec de Meià

Església de Vilanova de Meià. Capitell del Crist cru cifi cat a l’absis.
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Dia 1 d’abril: Dijous Sant.

Dia 2 d’abril: Divendres Sant. Era una de les fes-
tes més assenyalades del calendari litúrgic. La creen-
ça popular pensava que Jesús restà a la creu fi ns a les 
deu del matí, per tant, passada aquesta hora hom es 
podia lliurar a fer feines vulgars perquè Jesús ja no 
patia.

Dia 4 d’abril: Pasqua de Resurrecció o Pasqua 
Florida.

Dia 5 d’abril: Dilluns Pasqua. Avui és el dia de les 
Caramelles i de menjar la Mona.

Ramon Bernaus i Santacreu

(Nota: Les informacions de l’Almanac i el Costu-
mari són extretes del Calendari dels Pagesos i del 
Costumari Català de Joan Amades.)

CLIMATOLOGIA DESEMBRE, GENER I FEBRER - VILANOVA DE MEIÀ
DESEMBRE
Temperatura mitjana: 4,5º C
Mitjana de les T màximes: 9,6º C
Mitjana de les T mínimes: 0,1º C
T màxima absoluta: 14,1º C Dia: 16
T mínima absoluta: -5,4º C Dia: 27
Precipitació total: 18,0 mm
Precipitació màxima en 24 h: 5,4 mm Dia: 11
Velocitat mitjana del vent: 1,2 m /s
Direcció dominant del vent: NE
Ratxa máxima absoluta: 12,9 m/s Dia: 25
Humitat relativa mitjana: 81%
Pressió atmosfèrica mitjana: 943,0 hPa
Dies de pluja: 8
Dia: 1, 7, 10, 11, 15, 19, 20 i 28

GENER
Temperatura mitjana: 2,6º C
Mitjana de les T màximes: 7,1º C
Mitjana de les T mínimes: - 1,0º C
T màxima absoluta: 19,0º C Dia: 29
T mínima absoluta: -7,4º C Dia: 05
Precipitació total: 66,2 mm
Precipitació màxima en 24 h: 24,3 mm Dia: 9
Velocitat mitjana del vent: 1,2 m /s
Direcció dominant del vent: NE
Ratxa máxima absoluta: 14,0 m/s Dia: 22
Humitat relativa mitjana: 85%
Pressió atmosfèrica mitjana: 944,7 hPa
Dies de pluja: 9
Dia: 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 30 i 31

FEBRER
Temperatura mitjana: 9,1º C
Mitjana de les T màximes: 14,3º C
Mitjana de les T mínimes: 4,7º C
T màxima absoluta: 18,8º C Dia: 03
T mínima absoluta: 0,1º C Dia: 11
Precipitació total: 32,1 mm
Precipitació màxima en 24 h: 9,4 mm Dia: 22

Velocitat mitjana del vent: 1,5 m /s
Direcció dominant del vent: NE
Ratxa máxima absoluta: 16,6 m/s Dia: 21
Humitat relativa mitjana: 76%
Pressió atmosfèrica mitjana: 948,5 hPa
Dies de pluja: 7
Dia: 7, 8, 9, 12, 14, 22 i 23

DEMOGRAFIA MUNICIPI DE VILANOVA DE MEIÀ
DESEMBRE
DEFUNCIÓ a Vilanova:
Dia 28: Cinto Sala Casals (90 
anys), natural de Vilanova de 
Meià.

GENER
NAIXEMENT a Vilanova de 
Meià:
Dia 2: Naïm Calvet Bernaus, fi ll 
d’Isaac i de Sara.

FEBRER
Mes sense registres.

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

Benvingut Naïm! 
Moltíssimes 
felicitats a la 
família.
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CRÒNIQUES DES DE LA COLÒNIA

La dictadura de Primo de Rivera clausura el camp de les Corts i prohibeix el funcio-
nament del Barça durant sis mesos

Ara que el FC Barcelona ha es-
tat notícia durant els últims 

mesos per esdeveniments no mas-
sa encoratjadors i que fa ben poc 
s’han celebrat eleccions democrà-
tiques entre els seus socis per es-
collir el nou president, farem una 
mica de memòria del que sempre 
ha representat el club a nivell de 
Catalunya i del catalanisme po-
lític (avui independentisme): és 
allò que en diem de ser “més que 
un club”. No és casualitat que en 
plena dictadura franquista i enca-
ra avui quan els barcelonistes fan 
els seus crits rituals d’eufòria es 
digui: Visca el Barça! i Visca Cata-
lunya! Són dos conceptes que des 
del començament del club han es-
tat associats i són indissolubles. 

Només cal recordar que Joan 
Laporta, que ha guanyat de for-
ma aclaparadora aquestes elecci-
ons; quan a fi nals de l’any passat 
en plena campanya Javier Tebas, 
president de La Liga, assegurava 
que els candidats del Barça hauri-
en de deixar de banda la indepen-
dència, aquest li va respondre: “No 
renuncio al que penso. No deixaré 
de pensar el que penso. El Barça 
té la grandesa que podem estar 
defensant els drets de Catalunya i 
integrar a tots. És una de les seves 
grandeses. Dins el Barça entra tot-
hom. El Barça sempre s’ha mogut 
al ritme a què ha bategat el país. 
És obligació del president que tot-
hom estigui bé en el club, al Barça 
que proposo hi cap a tothom”. 

Curiosament el ministre de Cul-
tura i Esport, José Manuel Rodrí-
guez Uribes, el felicità per la victò-
ria, però al mateix temps subratllà 
que si posa el club català al servei 
de l’independentisme “farà mal 
fet” i que des del Govern tracta-
ran de despolititzar-lo (ves que no 
facin com al Joan Gamper). Curi-
osament en un altre paràgraf diu 
el ministre parlant de Laporta: “ 
(...) el felicito. Ha guanyat bé i cal 
treballar entre tots perquè l’esport 
segueixi sent el que és i el futbol 
és “Marca Espanya”. I la “Marca 

Espanya” que no és po-
lítica? 

Entorn històric. 
El 13 de setembre de 
1923 el Capità General 
de Catalunya, Miguel 
Primo de Rivera, va 
donar un cop d’estat 
militar amb el beneplà-
cit del rei Alfons XIII i 
el suport d’una part im-
portant de la burgesia 
catalana. Va suprimir 
la Constitució de 1876, 
va tancar el parlament 
espanyol, va dissoldre tots els 
ajuntaments elegits més o menys 
democràticament, posant-hi per-
sones addictes al nou règim mili-
tar i governava el país amb mà de 
ferro amb un directori format no-
més per militars. A Catalunya, ara, 
Primo de Rivera estava en camí de 
suprimir del tot la Mancomunitat 
que des de 1914 governava el país 
quasi de forma autonòmica i es-
tava modernitzant-lo, recuperant 
la llengua i la cultura catalanes. 
El dictador la va dissoldre del tot 
el 20 de març de 1925. Ara es feia 
de nou obligatori l’ensenyament 
exclusivament en castellà a les es-
coles i es prohibien totes les ma-
nifestacions catalanistes des de la 
llengua fi ns a la senyera. Potser als 
camps de futbol, possiblement el 
camp de les Corts del Barça que 
tenia com a president Joan Gam-
per, era un dels pocs llocs on en-
cara es podia manifestar més o 
menys lliurement aquest rebuig 
al règim militar-espanyol i tot allò 
que representava. 

14 de juny de 1925. Era la tem-
porada 1924-1925. Aquell any el 
Barça havia guanyat la Copa d’Es-
panya a l’Arenas de Guetxo per 2 
gols a 0 i també la Copa Catalunya. 
El dia 14 de juny de 1925 el Barça 
va organitzar un partit en home-
natge a l’Orfeó Català, que acaba-
va d’arribar d’una exitosa gira per 
Itàlia. Com que les dues entitats 
tenien fama de ser molt catalanis-

tes, va trigar molt a tenir el permís 
de l’autoritat competent perquè es 
pogués jugar el partit i això va es-
clafar els ànims entre l’afi ció blau-
grana. Finalment es va autoritzar 
el matx i el camp de les Corts va 
registrar una entrada de 14.000 
espectadors, amb els ànims força 
exaltats per l’eufòria esportiva i la 
conjuntura política adversa El par-
tit amistós es va jugar contra el Jú-
piter i el va guanyar el Barça per 3 
a 0, però el resultat va ser el menys 
important. A la mitja part del partit 
(algunes versions parlen abans de 
començar), una banda de música 
anglesa d’un vaixell de la British 
Royal Marine ancorat al port de 
Barcelona, va amenitzar la festa 
interpretant els himnes espanyol 
i anglès des del centre del camp. 
En tocar la Marxa Reial, l’himne 
espanyol (aquell que no te lletra i 
la que te és de l’època de la dicta-
dura), tot l’estadi va xiular i escri-
dassar els seus acords, mentre que 
a la tribuna el president Gamper i 
la resta de les autoritats no van ai-
xecar-se del seient. A continuació 
van sonar les notes del Déu salvi 
la reina (l’himne anglès), que va 
ser celebrat amb una gran ovació. 
Joaquín Milans del Bosch, Capità 
General de Catalunya i màxima 
autoritat de la dictadura al país, 
va considerar aquest fet com una 
greu ofensa a Espanya i als seus 
símbols i com a càstig va clausu-
rar el camp de les Corts i va prohi-
bir el funcionament del Barça du-

Llotja del camp de les Corts l’any 1925  amb Joan Gamper.
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rant sis mesos. Aquesta sanció va 
afectar greument el club ja es va 
perdre la meitat de la competició 
de la propera temporada amb els 
ingressos econòmics que això su-
posava. Però en aquell moment el 
Barça ja començava a ser més que 
un club i una part molt important 
dels socis van continuar pagant 
les seves quotes per ajudar l’eco-
nomia del club i algunes entitats 

bancàries (la Banca Jover, va fer 
una aportació de 50.000 pessetes 
de l’època) també van col·laborar 
econòmicament amb l’equip i el 
club no sols no va desaparèixer 
sinó que va acabar aquell exerci-
ci amb superàvit. Fins i tot amb 
el nou president, que ja era nome-
nat pel règim, els van reduir tres 
mesos la sanció. La nota més ne-
gativa d’aquest afer va ser que el 

president Gamper, que va defensar 
el club davant les autoritats espa-
nyoles, va haver d’exiliar-se a Su-
ïssa d’on era fi ll. Per poder tornar 
a Barcelona va haver de prometre 
a les autoritats competents deixar 
la presidència del Barça. I així ho 
va haver de fer.

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

•  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

Iolanda Masanés Martos

Alfons March Cases

Rosa Roca Rosell

Xavier Terré Boliart

Montse Puig Andreu

Gaspar Burón Leandro

Salvador Rendé Sala

Roldán Martínez López

Francesc Cardona Fonoll

Joana Bernaus Clavera

Josep Tresserres Ariet

Teresa Bonillo Gómez

Marta Bonet Uriach

M. Carme Alastuey Fornies

Montse Porta Novau

Antònia Quílez Almansa

Joan Mora Roig

Pilar Martínez Hualda

Maribel Farràs Salud

Pilar  Basurte Calvo

Mar Eroles Novau

Angela Novau Rosell

Victòria Latorre Sala

Jordi Triginer March

Joan Soldevila Rosell

Núria Sala Ponsa

Serafina Sala Ponsa

Daniel Castells Castells

Josep Vilana Solé

Miquel López Barceló

Josefa Tresens Rocaspana

Xavier Viñals Capdepon

Emili Castells Mañé

Ramon Maria Puig Andreu

Mª Dolors Colomés Oriola

Montserrat Polo Oriola

Carmen Roldán Bravo

Joan Capdevila Colell

Maria Novell Puig

Mercè Castells Batlló

Assumpció Novau Santacreu

Lluís Català Masobro

Antoni Lacasa Ruíz

Josep Martí Trepat

Ivan Balagueró Masanés

Emili March Jordana

Josep Cabiol Belmonte

Lola Serra Eroles

Esperança Puig Mont

Francesc Cardona Sangrà

Maria Bonet Ginesta

Dolors Gabaldón Bonet  

Joaquim Santacreu Trepat

Joaquim Triginer Marh

Climent Durich Solé 

Montse Masanés Triginer

Rosa Caubet Badia

Josep Porta Novau

Oleguer Bernadí Pérez

Mario Yusta Bertrán

René Zaragüeta Borchardt

Francesc Gessé Olives

Ramon Vila Rica

Martine Bénajean Marsà

Anna Monpart Penina

Francesc Borràs Xavier

Ferran Sánchez Agustí

Àngel Galobart Lorente

Nicolàs Serra Eroles

Carmen Guàrdia Porta

 Esther Guerra Novau

Rosa Terré Boliart

Enriqueta Miranda Torrent

Antonio Bernaus Llorens

Magda Barbosa Farré

Josep Mª Miranda Torrent

Enric Miranda Barbosa

Albina Salud Terré

Marisa Prunera Basurte

Ciprià Giurgi Giurgi

Joan Pellicer García

Josep Maria Eroles Novau

Carmina Giménez Gambandé

Jordi López Camps

Núria Jaime Marcó

Maria Brescó Arnau

Arturo Ruiz Fernández

Arcadi Figuera Vidal

Mª Lluïsa Bernabé Armengol

Carme Antonio Nogueras

Elisenda Estarellas Molla

Lluís Bernaus Ossmann

Enriqueta Sarradell Pascual

M. Teresa Sarradell Pascual

Antonio Fité Boixadós

Mª Lluïsa Rebordosa García

Toni Viñas Serra

Eva Otín Vilanova

Ricard Masanés Torres

Carme Solans Ariet

Joan Serra Corts

Joan Maria Pagés Tartera

Alexandre Martínez Mullor 

Mª Carme Tresserres Ariet

Mª Antonieta Bernabé Armengol

Miquel Vilanova Vilanova

Antonio Colom Ariet

Concepció Niubó Fàbregas

Serafina Jaime Trepat

Joan Jaime Farrando

Núria Marcó Tarré

Joan Jaime Marcó

Miquel Galtés Castells

Josep Mª Coma Cabot

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 €.

NOTA DE CONDOL

El Consell de Redacció de Lo Pas Nou expressa el 
més sentit condol a la família de Francisco Vilella 
Sala, Amic de Lo Pas Nou i qui sentia un gran afecte 
per aquesta revista, sempre que ens venia a visitar 

ens deia: – Quina gran revista, continueu molt de 
temps!
Moltes gràcies per les teves paraules rebudes Fran-
cisco i que la llum et guiï en aquest llarg viatge.
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Entreteniments

Per  Gaspar Burón

A la imatge de sota hi ha vuit diferències respecte a la de dalt.

Les 8 diferències
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El naixement de la societat de consum va propiciar l’aparició de 
l’imprès comercial i de la pu- blicitat, convertint-se el cartell en 
el suport publicitari ideal. Catalunya serà pionera en l’estat on els 
cartells modernistes van contribuir a la popularització de l’art.
L’autor d’aquest cartell, va néixer a Barcelona a la �  del segle XIX. 
La seva obra va partir d’un sim-b olisme social; però va derivar cap 
a un convencionalisme re� ectit en molts dels seus retrats. Es va 
dedicar al cartell, a la il·lustració i a la decoració mural. Va ser 
cofundador i va formar part de la primera junta directiva del Cercle 
Artístic de Sant Lluc.

Endevina qui ha pintat el quadre

Ramon Casas
Antoni Utrillo
Alexandre de Riquer

Solució al número anterior: 
Lluís Masriera i Rosés

Per  Gaspar Burón

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. Mol-
tes gràcies a les veïnes i veïns per les vostres 
aportacions.
Tot i això, la recerca continua i tothom que 
vulgui participar, pot fer-ho enviant directa-
ment 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 im-
portant que ens digueu l’autor si el sabeu o bé 
qui cedeix la imatge, per tal de poder publicar 
el seu nom.

Imatge del 1917, cedida per Pere Farràs Terré .
Foto dels padrins del Pere Farràs : Pere Farràs 
Vilanova, nascut a Argentera el 8 de desembre 
de 1891 i Dolores Rocaspana Santolari, nascuda 
a Gàrzola el 13 de març de 1893.

Endevina qui ha pintat el quadre

Per Gaspar Burón

Solució al número anterior: Lluís Masriera i Rosés

El naixement de la societat de consum va propiciar l’aparició de l’imprès comercial i de la pu-
blicitat, convertint-se el cartell en el suport publicitari ideal. Catalunya serà pionera en l’estat on 
els cartells modernistes van contribuir a la popularització de l’art.
L’autor d’aquest cartell, va neixa Barcelona a la fi del segle XIX. La seva obra va partir d’un sim-
bolisme social; però va derivar cap a un convencionalisme reflectit en molts dels seus retrats. 
Es va dedicar al cartell, a la il·lustració i a la decoració mural. Va ser cofundador i va formar part 
de la primera junta directiva del Cercle Artístic de Sant Lluc.

Ramón Casas
Antoni Utrillo
Alexandre de Riquer
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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 nú-
mero de la revista.

QUI SÓN?

Solució del número anterior

Ajudeu-nos a reconèixer aquests  xi-
quets tan simpàtics que l’any 1968 es 
van fotografi ar a l’eixida del Sindicat. 
Foto cedida per Ramon Bernaus. 

En aquesta imatge de nenes i nens de Vilanova de Meià, ce-
dida pel Josep Cabiol Belmonte, una veïna ens ha ajudat a 
reconèixer unes quantes persones.
La imatge en qüestió té uns quants anyets, a veure si podem 
posar-hi nom a tots, tot i que alguns cops és una mica difícil.
Fila de darrere, d’esquerra a dreta: amb el braç aixecat, el 
Josep Boixadós de cal Serra, al costat el Joan Triginer de cal 
Joaquim, dos fi lles de guàrdies civils, l’Antonio Conill de cal 
Gallego i el Josep Cabiol de cal Dentista.
Fila de davant, d’esquerra a dreta: la nena que aguanta una 
nena petita en braços és la Lluïsa Boixadós de cal Serra, al 
costat el Daniel Casanovas de cal Blandino i davant seu, la 
Montserrat Triginer de Cal Joaquim, al costat una nena de cal 
sirvant i els dos nens de davant eren parents del Josep Cabiol. 

La veïna que ens ha ajudat en la cerca d’aquestes persones és 
la Montse Masanés.
Montse, moltíssimes gràcies per la teva col·laboració!

i així conjuntament participarem
a fer més gran la revista.

Informeu-vos-en
al telèfon 973 415 005

Feu-vos AMICS
DE LO PAS NOU!
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Imatges per recordar

Gàrzola 1964. Comunió del Josep Brescó. 
Fila del darrere, d’esquerra a dreta: Josep Farràs, Pere Farràs, Maria Lluïsa Perera (mestra), Mercè Vidal, Maria 
Teresa (cosina de la mestra) i Rosa Mari Novau .
Fila de davant, d’esquerra a dreta: Maria Brescó, Domènec Puig, Josep Brescó, Ester Novau, Robert Berné, Pere 
Gabaldón i Miquel Novau .
Foto cedida per Josep Antoni Novau.

Gàrzola 1952. Comunió de la Maria Brescó i el Miquel Vilanova . 
Fila del darrere, d’esquerra a dreta: Maria Jové, Maria Arnau, Carme Vilanova, Elvira Vilanova, Miquel Vilanova, Manuela Pons, 
Antoni Brescó, Josep Sebrià i Antoni Rius.
Fila del davant, d’esquerra a dreta: Conxita Garcia, Maria Brescó, Miquel Vilanova, Anna Maria Costa, Ramir Pons i Rossend Moles.
Foto cedida per Josep Antoni Novau.






