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Estimats lectors i amics. Ens re-
trobem, ja a ple estiu, per presen-

tar-vos el núm. 23 de la nostra revista 
corresponent al segon trimestre de 
2021. Podreu veure que, tot i els efec-
tes negatius de la Covid-19, que fa 
més d’un any que ens afecta, a poc a 
poc tornem a la normalitat a causa de 
les vacunacions generalitzades que 
han aturat bastant els seus efectes 
negatius, especialment entre la gent 
gran més vulnerable. Gràcies per la 
vostra compressió i per la fi delitat en 
la lectura.

A més de les seccions habituals, 
que esperem que continuïn sent del 
vostre grat, podeu trobar les notícies 
sobre la festa de Santes Creus que ha 
quedat molt deslluïda per culpa de la 
pandèmia, les obres de condiciona-
ment de la carretera del Pas Nou, a 
la qual se li ha fet un rec d’asfalt, però 
que en realitat s’hauria d’eixamplar 
per poder-hi circular sense cap perill 
o també la recuperació de la Font 
dels Mosquers de Santa Maria. 

Publiquem un reportatge on podeu 
descobrir una mica més del Monestir 
de Santa Maria de Meià i les seves se-
pultures monumentals, avui encara 
oblidades en un mur de tancament 
exterior. També hi trobareu un ar-
ticle del Sr. Emili March, el mestre 
que va inaugurar les Escoles Noves 
ara fa justament 60 anys. El nostre 
redactor Francesc Cardona Fonoll 
ens parla dels antics recs de Vilano-
va en “El passat i el present”. No us 
perdeu l‘article sobre paleontologia 
del Sr. Antoni Lacasa, gran expert i 
sempre amb articles d’allò més inte-
ressants, el del Sr. Josep Roqué, so-
bre la qualitat de l’aire relacionat amb 
la crisi del coronavirus, el del nostre 
col·laborador Rubén Martínez des de 
Saigon i el del nostre redactor, Alfons 
March, sobre el biodièsel. En aquest 
exemplar, a més, també trobareu la 
tercera i última part de la “Guerra 
Civil al Montsec”, com a homenatge 
al Ferran Sánchez Agustí. És impres-
cindible llegir l’entrevista del Sr. Àn-

gel Galobart, coordinador del Centre 
d’Interpretació del Montsec de Meià. 

 Aquesta és la revista en què publi-
quem cada any els programes de les 
festes majors dels pobles del nostre 
municipi, però enguany a causa de la 
situació actual de pandèmia i si les 
mesures sanitàries Covid ho perme-
ten,  només hem pogut informar dels 
dies, ja que els programes s’hauran 
d’improvisar sobre la marxa. 

Podreu comprovar que reprenem 
les Jornades Culturals que vam sus-
pendre l’any passat per culpa de la 
pandèmia, de moment amb quatre de 
les activitats que teníem programa-
des. Ens anirem retrobant a poc a poc 
els dissabtes de juliol. Enguany tam-
poc tindrem el tradicional dinar dels 
Amics de LO PAS NOU, tot el bo es fa 
esperar. Tot això i molt més constarà 
en aquest número. Des del Consell de 
Redacció us desitgem un bon estiu, 
salut i que gaudiu amb 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
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Notícies del municipi

VISITA DE LA SRA. MONTSE MACIÀ DE L’INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS
AL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL MONTSEC DE MEIÀ

El dia 14 d’abril diferents membres 
del govern municipal, juntament amb 
l’historiador Ramon Bernaus vam 
rebre al Centre d’Interpretació de 
Vilanova de Meià, la visita de la Sra. 
Montse Macià. Allí l’Àngel Galobart, 
coordinador del centre, juntament 
amb l’Anna Puig, guia del museu, li 
van fer la visita i l’explicació corres-
ponent sobre les diferents peces que 
ens han estat cedides i que ara, per fi , 
han tornat al seu origen.

Des d’aquí volem agrair la visita 
de la Sra. Macià,  la qual va ser tot un 
plaer.

Text i fotos: Núria Jaime
Regidoria de Cultura

VISITA DELS ALUMNES DE CICLE SUPERIOR A L’AJUNTAMENT 

El dijous 15 d’abril vam rebre a 
l’Ajuntament una visita molt espe-
cial, els alumnes de cicle superior 
de l’escola de Vilanova amb la seva 
tutora i professora Cinta Arbonés. 
Volien conèixer de fons les depen-
dències de la Casa de la Vila i tam-
bé fer-nos unes quantes preguntes 
sobre el funcionament d’un ajunta-
ment: les gestions que s’hi fan, qui-
na feina fan els regidors i les secre-
tàries i de què es parla en un Ple. 
Tenien molta curiositat per saber 
de totes aquestes qüestions, ja que 
ho estaven estudiant a classe. 

Juntament amb el Xavier, l’al-
calde i jo mateixa, els vam fer una 
visita guiada per les entranyes de 
l’edifi ci, l’ofi cina i recepció, secre-
taria i el despatx de l’alcalde on van 
poder veure els quadres amb les 
imatges dels diferents presidents 
de la Generalitat de Catalunya que 
han passat al llarg dels anys, des 
del president Francesc Macià fi ns a 
l’últim, Joaquim Torra. Va seguir la 
visita a la sala del Punt Tic amb els 
ordinadors a disposició del públic i 
la sala de lectura, on se’ls va expli-
car el funcionament del préstec de 

llibres. Per acabar, la Sala 1 d’Octu-
bre, on van continuar amb el torn 
de preguntes. Abans de marxar, 
 se’ls va fer entrega d’uns detallets 
a nom de l’ajuntament que els van 
agradar molt.

Molt agraïts per la vostra visita, 
esperem haver donat resposta a to-
tes les preguntes i inquietuds que 
teníeu. 

Seguiu així!

Text i fotos: Núria Jaime Marcó
Regidoria d’Educació
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SANTES CREUS. APLEC DE MEIÀ 2021

El primer diumenge de maig (enguany el dia 2) , amb 
moltes ganes i alegria, ja que l’any passat a causa de 
la pandèmia no va poder ser, vam celebrar la festa 
de Santes Creus. Dins dels actes que es varen poder 
programar, tenint en compte les mesures Covid-19 del 
moment, a les 11.30 h davant l’ermita, Mossèn Pich va 
fer la benedicció del terme i juntament amb la nostra 
patrona la Mare de Déu del Puig de Meià va tenir lloc 
la missa solemne.

Després a les 13.00 h a la plaça de l’ermita vam po-

der gaudir d’un concert esplèndid a càrrec del grup 
Pop Piano Quartet, que ens van fer emocionar amb 
unes esplèndides peces actuals i de sempre, tocades 
amb els instruments de corda. 

Des d’aquí volem agrair a tothom la seva presència 
i esperem que passéssiu una bona festa major petita.

Text: Núria Jaime
Regidoria de Cultura 

Fotos: Núria Jaime i F. Cardona Fonoll

Mossèn Antoni Pich fent la benedicció del terme.

Missa a l’exterior de l’ermita del Puig de Meià. A causa de les mesu-
res sanitàries per a la protecció de la Covid-19, l’acte solemne no es 
va poder celebrar a l’interior.

Mossèn Pich, amb la Regidora de Cultura, Núria Jaime i l’agutzil, 
Francesc Cardona Fonoll. Imatge de la Patrona del Puig de Meià.

El grup Pop Piano Quartet.
Públic assistents a l’actuació de Pop Piano Quartet, a la plaça de 
l’ermita del Puig de Meià.
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OBRES DE CONDICIONAMENT A LA CARRETERA L-913 

Durant aquest mes de juny, el departament de Vies 
i Obres i Conservació de la Diputació de Lleida, han 
dut a terme unes obres de condicionament a l’asfaltat 
de la carretera L-913 (Vilanova de Meià - Camí de Lli-
miana), al territori coneguda com la carretera de Lo 
Pas Nou.

L’actuació que ha consistit en l’aplicació d’una capa 
de MICROF LB-8, s’ha realitzat entre el 8 i el 14 de juny 
(ambdós inclosos). Durant aquests dies, la carretera 
s’ha hagut de tancar al trànsit durant unes hores, bà-
sicament de 8 h a les 18 h, mentre els operaris i les 
màquines hi  estaven treballant.

El mateix dia 14 de juny, cap al tard, s’ha restablert 
al trànsit aquesta via amb tota normalitat.

Text: Ajuntament de Vilanova de Meià
Fotos: Diputació de Lleida

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.
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PRÀCTIQUES REALS DEL MANEIG DE LES CUBES ADF SANT MAMET

El passat 20 de juny, per mitjà de 
l’ADF Sant Mamet i comptant amb 
la cuba que l’ADF té instal·lada a 
Cal Bolló, es va dur a terme unes 
maniobres-pràctiques reals. Aques-
tes van consistir a estendre les mà-
negues, llançant aigua i omplint la 
cuba des de l’hidrant. També es va 
fer un recorregut per tenir una visió 
real del punt d’aigua on poden car-
regar els helicòpters.

Aquestes pràctiques també van 
servir perquè l’Oriol i el Daniel, 
molts interessats en el que estaven 
fent, poguessin obtenir el carnet 
verd, ja que és un dels  requisit que 
els demanaven. Un cop va acabar la 
sessió de pràctiques es va comuni-
car a la direcció de l’ADF. 

Text: Pere Farràs
Fotos: Santi Inglavaga

NOTÍCIES D’ARGENTERA

L’ANTIGA CASA DE PAGÈS. ENFANGAR ELS PALLERS

Des de sempre a les cases de pa-
gès es procurava guardar les 

coses per tot l’any, ja que només es 
feia una collita i les persones i els 
animals domèstics menjaven cada 
dia, tocava ser previsor perquè els 
aliments no arribarien fi ns a la pro-
pera recol·lecció. 

Avui parlarem una mica dels 
pallers, de la palla o de l’herba. 
Primer parlem de com es feia un 
paller amb l’herba. Es començava 
plantant un pal ben alt a l’era o a un 
tros que fos accessible i poder anar 
els dies que fes falta al voltant del 
pal. Allí s’anava amuntegant l’her-
ba que prèviament s’havia segat i 
s’havia deixat assecar. Aquest tipus 
de paller era rodó i s’anaven posant 
capes d’herba seca, una al damunt 
de l’altra, fi ns que es considerava 
acabat. Les últimes capes es deixa-
ven inclinades de manera que quan 
plovia funcionés com una teulada.

Amb el temps es va anar prospe-
rant i quan es portaven les garbes 
de blat, ordi o trepadella a l’era per 

batre-les a potes amb els animals, 
la palla o l’herba que sortia de cada 
batuda es posava a la pallera, si és 
que es tenia el cobert, si no s’havia 
de guardar a l’exterior en forma de 
pallers.

El moment més important dels 
pallers va ser quan es va començar 
a batre a màquina. Es portaven to-
tes les garbes de la fi nca a l’era i, 

quan et tocava, venia la màquina de 
batre que funcionava amb la politja 
del tractor. La màquina xafava les 
garbes i separava el gra de la palla. 
El gra es posava en sacs, mentre 
que la palla es deixava al paller. De 
les persones que feien funcionar la 
màquina de batre, sempre hi havia 
l’expert pallerista. Aquest, era el 
nom que es donava a la persona 

Fent el paller.
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que feia els pallers. La mateixa mà-
quina de batre tirava la palla cap al 
paller amb un gran tub que es po-
dia moure cap a un costat i l’altre 
i que també es podia aixecar. Es 
podien fer pallers rodons, quadrats 
o rectangulars. El primer que es 
feia era rectangular i el pallerista 
l’anava pujant del terra fins més o 
menys a un metre d’alçada. Ales-
hores l’anava tancant, a poc a poc, 
fins a arribar a l’alçada que es volia 
fer, donant-li una forma de teulada 
molt pronunciada, a doble vessant, 
fins a arribar a la carena que el tan-
cava. L’alçada podia ser de quatre o 
cinc metres i quan ja s’havia tancat, 
si encara quedava molta palla, se 
solia fer un altre paller més petit al 
seu costat. 

En acabar el paller, s’agafava una 
canya llarga o una perxa i s’anava 
polint cada vessant de la teulada, 
de dalt a baix, perquè no quedés 
palla solta. La palla que queia en 
fer aquesta operació es recollia per 
posar-la als llits de les ovelles o de 
les mules. Quan el paller ja s’havia 
polit, s’agafaven unes cordes d’es-
part i es tiraven d’un costat a l’altre 
del paller, penjant-hi a cada punta 
una pedra. D’aquestes cordes se’n 
posava una a cada 40 o 50 cm de 
cap a cap del paller, d’aquesta ma-
nera el vent no se n’emportava la 
palla en cas de tempesta o d’alguna 
altra incidència climàtica. 

Havia arribat l’hora d’enfangar 
el paller, ja que era la millor mane-
ra de què la palla es pogués guardar 

dos o més anys. Aquesta era una 
feina manual i molt laboriosa que 
ara a continuació expliquem.

S’agafava el carro bolquet amb 
la mula i s’havia d’anar a buscar 

l’argila per enfangar. Es feien tants 
viatges com fessin falta. Quan es 
tenia l’argila a l’era es preparava 
el paller. En primer lloc es treia la 
primera corda amb els contrape-
sos i aquest seria el primer tram 
que s’enfangaria. Per arribar fins al 
cim del paller tenien una escala de 
fusta amb “barrillons” molt llarga 
i pesada, que s’anava canviant de 
lloc cada tramada de 40 o 50 cm, 
fins que s’havia acabat d’enfangar. 

Abans de tot, però, s’havia de pre-
parar l’argila. Amb el munt de l’argi-
la neta, es feia una mena de basseta 

i s’hi posava aigua. Després, a poc 
a poc, s’anava remenant i amassant 
fins que formava una pasta una 
mica espessa i es pogués modelar 
amb les mans. L’argila pastada es 
posava en galledes i es pujava amb 
l’escala al vessant del paller, el pa-
gès amb les mans l’anava estenent 
per damunt de la palla formant una 
capa uniforme i compacta. I així, a 
poc a poc, fins que tenien tapat tot 
el paller. D’aquesta manera, quan 
l’argila amassada s’assecava for-
mava una capa impermeable que 
resguardava la palla de la pluja, la 
neu, el vent o de qualsevol incle-
mència del temps. 

Quan s’havia d’encetar un paller 
per consumir la palla, es comença-
va per una punta i aquesta s’estira-
va amb un ganxo fet expressament. 
Aquest era més curt quan s’havia 
d’estirar més la palla de més a prop 
o portava un mànec més llarg, si 
quedava més alta. La palla es por-
tava cap a les menjadores dels 

animals amb grívies (havien de ser 
dues persones per portar-les, una a 
cada punta), amb borrasses o amb 
unes panistres que eren fetes ex-
pressament per aquesta feina.

Si es donava el cas que alguns 
anys quedaven pallers vells, la palla 
es venia als negociants i aviat es va 
disposar de màquines embaladores 
manuals que la lligaven amb filfer-
ros. 

Text: Pere Farràs
Imatges cedides per Miquel Pont

Embaladora manual de palla.

Enfangar el paller.
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NOTÍCIES DE LLUÇARS

PRIMER CADASTRE A LLUÇARS I BOADA DE L’ANY 1716

L’objectiu d’aquest article és reconstruir com era el 
poble de Lluçars l’any 1716, any en què es va docu-
mentar el primer cadastre a la Baronia de la Vansa. 
Aquesta informació tan interessant, ens l’ha facilita-
da el Cinto Puigpinós i pertany a l’Arxiu Històric de 
Lleida, podreu veure com dona idea de com vivien els 
nostres avantpassats. 

S’ha transcrit tot a l’ordinador amb la mateixa redac-
ció original i és clar, que en l’antiguitat, algunes ex-
pressions són diferents de les que tenim actualment. 
Està escrit en català i en castellà i els dibuixos que es 
poden veure són molt expressius.

“Respostes fetes per Ventura Ariet y Pere Joan Vidal 
pagesos dels llochs de Llusas y Buada, Baronia de la 
Vansa, en presencia del Honorable Antón Más, Batlle 
Generall de dita Baronia per ausensia del Reverent Dn. 
Anton Lloret Prevere y Rector de aquella y del Doctorr 
Matheu Torres, comissari elegit per lo Il·lustre Sr Dn 
Joseph Patiño per la informació de les cases propie-
tats y bens de dita Baronia.

1.- Responen que lo terme consisteix amb una ora 
de llargaria, mitja ora de amplaria y cuatre ores y mitja 
de ruedo o circunferencia. Confronten a llevant amb 
lo terme de Monmagastre, a migjorn amb Vallebrera, 
Alentorn y Baldomá, a ponent amb Argentera y Vilano-
va de Meya y a tramuntana amb dita Vilanova de Meya 
y Montodó com bé al marge expressa la fi gura.

2.- Se compon de part de terra de sembradura, part 
de vinya, part de olivers, part de orts, part de bosch, 
par de erm, part de erbes y part de fruiters y que produ-
exen blat, mestall, sivada, espelta, llegums, canem, vi 
y oli”. (El mestall, és una barreja de diferents espècies 
de cereals, sobretot de blat i sègol o bé de blat i ordi. 
Aquet conreu era tan generalitzat que hom suposa que 
el pa corrent als sectors rurals i part dels urbans era 
de MESTALL.)

Continuarà.

Informació: Cinto Puigpinós Riart
Text: Alfons March Cases

Terme de la Baronia de la Vansa l’any 1716. Llinda de la porta de cal Cabalé de Lluçars de l’any 1722.

Imatge antiga amb la vista de Lluçars al fons. 
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NOTÍCIES DE SANTA MARIA DE MEIÀ

SANTA MARIA RECUPERA LA FONT DELS MOSQUERS

Neix el grup “Sta. Maria Activa”, que aglutina per-
sones voluntàries que volen recuperar elements del 
paisatge com antics camins, corriols, fonts… propers 
al poble de Santa Maria de Meià i que amb el pas dels 
anys han quedat en desús.

L’objectiu és poder gaudir-los, ja sigui per practicar 
senderisme, running i btt. Unes activitats saludables, 
sostenibles i de proximitat que es poden fer en un ter-
reny de joc de gran valor ambiental i històric.

Gràcies a les indicacions d’en Josep Simó, u na de 
les primeres actuacions ha estat recuperar i adequar 
la Font dels Mosquers, desbrossant el corriol d’accés 

i l’entorn de la font, que després de molts treballs, ha 
tornat a rajar.

Parlant amb la gent del poble, plens de memòria his-
tòrica, s’han obert nous objectius i ja s’ha començat a 
netejar l’antic camí dels horts al molí.

Per fer tot això possible, totes les persones aporten 
el seu gra de sorra de forma voluntària. Aquest és el 
gran èxit d’aquest projecte que acaba de néixer!

Text: Ivet Eroles i Dani Boix
Fotos: Ferran Rotger, Joan Lladós, Marta Vidal i 

Martí Salvadó
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 AMPA ESCOLA MARE DE DÉU DEL PUIG DE MEIÀ

A l’escola de Vilanova de Meià hem gaudit d’unes 
sessions de bicicleta al pati de l’escola i al nostre po-
ble. Ha estat subvencionat per l’AMPA i el Pla Català 
de l’Esport i el procés s’ha dut a terme des de l’àrea 
d’educació física i el Bike Adventure de Vila-sana.

Ens ho hem passat genial fent esport i és per aquest 
motiu que el dijous 17 de juny, anirem a Vila-sana d’ex-
cursió  a gaudir molt de totes les activitats que tenen 
allà.

Ho estem desitjant!

Text i fotos: Eva Sala Jaime

Associacions

Interessats envieu les vostres dades a
lopasnou@gmail.com

i contactarem el més aviat
possible amb vosaltres

Anuncieu-vos-hi!
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Mossos d’Esquadra de la Noguera

QUAN MARXEU DE VACANCES

https://mossos.gencat.cat/ca/consells_de_seguretat/de_seguretat_al_domicili/vacances-segures/

• Deseu els objectes valuosos en llocs segurs.

• Comproveu que portes i fi nestres quedin ben tancades i connecteu l’alarma.

• Aviseu persones de confi ança de la vostra absència.

• Demaneu a algú que us reculli la correspondència i doni un cop d’ull de tant en tant a l’habitatge.

• Sigueu discrets a l’hora de comentar l’absència, eviteu donar detalls a les xarxes socials o comen-
tar-ho amb gent desconeguda.

• No tanqueu del tot les persianes o porticons no deixeu senyals visibles que facin pensar que sou 
fora de casa.

• Demaneu a algú que us reculli la correspondència.

• No deixeu al contestador automàtic cap missatge en què es dedueixi que sou fora. Podeu activar 
el desviament de trucades per poder respondre sempre.

• És convenient que tingueu un inventari d’objectes amb el número de sèrie, la marca i el model: 
facilita la identifi cació dels objectes en cas de robatori.

Els consells de les víctimes i els testimonis
• No digueu a desconeguts que marxeu de vacances ni ho publiqueu a les xarxes socials.

• Si veieu alguna persona sospitosa intentant robar en una casa, truqueu al 112.

• No deixeu senyals que mostrin que heu marxat de vacances.

• No amagueu claus a espais exteriors de la casa.

RECORDEU: Per presentar una
 denúncia cal...
• Es recomana demanar cita prèvia en una 

comissaria de Mossos d’Esquadra
(https://mossos.gencat.cat/cat/ca/serveis_i_
tramits/Cita_previa/index.html)

• Adreçar-se a qualsevol comissaria dels Mos-
sos d’Esquadra per denunciar.

• Portar un document d’identifi cació perso-
nal.

• Dur una llista dels efectes sostrets amb el 
màxim de dades de cadascun.

• La vostra col·laboració és imprescindible 
per prevenir i investigar els delictes. Les co-
missaries dels Mossos d’Esquadra són ober-
tes les 24 hores del dia, tots els dies de l’any.

IMPORTANT
Si sentiu un soroll estrany o advertiu la pre-

sència de persones amb actitud sospitosa a la 
rodalia  del vostre domicili, no dubteu a tru-
car a la policia.

Si observeu portes o fi nestres forçades o in-
dicis que s’hagi pogut produir un robatori, no 
toqueu res i aviseu a la policia.

Seguiu sempre les indicacions que us dona 
la policia
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fontaneria  calor  fred  aigua  llum  energies renovables

696 145 650
   moc.liamg@igreneivres

Lluís Cases Vidal
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fontaneria  calor  fred  aigua  llum  energies renovables

696 145 650
   moc.liamg@igreneivres

Lluís Cases Vidal

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
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LA COMA DE MEIÀ

Preciosa vista on podem veure 
el poble de Vilanova i la Coma 

de Meià. La imatge està presa des 
del Puig de Meià, on antigament hi 
havia el poble de Meià. És una tar-
geta postal, exclusiva de Modesta 
Batalla de cal Tatx, més o menys 
de la dècada del 1960.

En primer lloc veiem el poble 
de Vilanova de Meià. A la dreta ve-
iem el carrer de la Perdiu, les ca-
ses no passaven de cal Farré Nou, 
ni de cal Pere del Verné (avui cal 
Tardà). A la dècada de l’any 1960, 
Joan Castejón va parcel·lar el tros 
de conreu que li quedava fi ns al 
barranc dels Calderers, marcant 
així un carrer que avui dia és el 
carrer Catalunya. Aquest queda-
va tallat a sòl Rius, una parcel.la 
que hi ha més endavant. Tal com 
es pot veure a la postal antiga, ja 
es començava a construir al nou 
carrer Catalunya, però al barranc 
dels Calderers encara no s’hi ha-
via construït cap edifi ci i no estava 
feta la variant de la carretera fi ns 
a la rotonda.

Antigament, pel poble, venien 
sovint algunes famílies de gitanos 
que estaven de pas. Portaven els 
carros carregats i anaven tirats 
per dos o tres animals. Quan ar-
ribaven feien parada en un petit 
planell que hi havia al costat del 
que és avui la bàscula municipal, 
però la seva estada solia ser curta, 
de dos o tres dies tan sols. Un cop 
instal·lats, els més petits i les do-
nes anaven per les cases del poble 
per si la gent tenia cadires de bova 
o boga per reparar. La boga és una 
planta que es cull i es deixa asse-
car i quan s’havien de reparar els 
culs de les cadires, es posava en 
remull per tal de poder treballar el 
producte i evitar que es trenqués. 
També reparaven paraigües tren-
cats o foradats; calderes de coure 
que hi havia a totes les cases per 
fer bullir el menjar dels animals 
a la llar de foc, les conserves, les 
botifarres de la matança del porc, 
el sabó i moltíssimes coses més. 
D’aquí prové el nom del Barranc 
dels Calderers, el qual baixava pel 

costat de la Placeta de les Bruixes. 
A la dècada de 1980 es varen po-
sar uns tubs grans per poder con-
duir l’aigua de les riuades i es va 

fer l’esplanació del terreny. Això 
va fer que hi hagués una entrada 
al poble més gran, ampla i pràc-
tica, sobretot, per la maquinària 

Abans i Ara

Imatge feta a la dècada del 1960. Estiu-tardor des del Puig de Meià. És una targeta postal que 
es venia a la botiga de roba i records de cal Tatx.

Imatge presa el 3 de maig de 2021, Festa de Santes Creus. Cinquanta-cinc anys se paren 
aquestes dues imatges.
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agrícola i camions que hi transiten 
diàriament. També va ser un accés 
més avinent pels veïns que anaven 
a Santa Maria de Meià, ja que l’al-
tra entrada de Vilanova pel Portal 
d’Ajòs era més estreta i incòmoda.

La Coma, la podíem veure neta 
i en totes les rieres encara es po-
dia veure les fi leres de pollancres 
pròpies d’una bona aigua. Llavors 
encara no hi havia granges, ni pu-
rins dels porcs, ni sulfats. També 
podem veure l’antiga entrada, que 
avui encara l’utilitzen els veïns per 
accedir a la part alta del poble o 

per continuar amb el cotxe per 
la carretera del Pas Nou cap a la 
Conca de Tremp. 

A la nova imatge del 3 de maig 
de 2021, dia de la Festa de Sants 
Creus, podem veure el carrer de 
la Perdiu més poblat de cases i 
sobretot, el carrer Catalunya amb 
edifi cis ambdós costats i que con-
tinua baixant fi ns al tros del sòl 
Rius, on hi ha cases particulars i 
adossades. Aquest carrer nou tra-
vessa per l’antiga carretera de cal 
Modesto la Morós, avui el Refugi, 
passant per l’era del Massanés fi ns 

al nou carrer dels Calderers, és la 
Travessera Catalunya i on es po-
den veure grans edifi cis agrícoles. 

S’albira la carretera que puja 
d’Artesa de Segre, tota reformada 
i molt més ampla, amb dos carrils 
i una rotonda on s’ajunta l’antiga 
carretera i el nou carrer Calderers. 
Les granges de porcs, vedells i po-
llastres es poden veure escampa-
des per tota la Coma de Meià, can-
viant la preciosa imatge de l’antiga 
postal.

Text i fotos: F. Cardona Fonoll

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



18   •   LO PAS NOU

Fem ruta
TOSSAL DE COSTA I D’ASTELL. Un retrobament d’alçada

Distància total: 9,3 km
Total desnivell positiu: 930 m
Total desnivell negatiu: 930 m 
Difi cultat: Moderada (sense 

neu) i alta (amb neu i gel)
Durada: entre 3 h 30’ (a bon rit-

me) i 5h’ (ritme suau) comptant les 
possibles parades 

En aquest fem ruta, hi trobareu 
un recorregut i una sortida 

d’alçada! 

El dia 10 de desembre em torna-
va a retrobar amb el Joan Cebrián 
després de molts mesos sense veu-
re’ns. Havíem quedat per fer una 
sortideta pel Montsec, ja que, dies 
enrere havia nevat i l’havia deixat 
ben blanc. Aquell dijous al matí 
pujàvem amb la furgoneta cap a 
l’Hostal Roig, des d’on vam inici-
ar la ruta. Com que no disposava 
de molt de temps, només vam po-
der arribar al Coll de Mirapallars i 
vam haver de fer mitja volta. Tot 

i això, vam poder aprofi tar per 
posar-nos una mica al dia de les 
nostres vides. La Covid ens impe-
dia veure’ns més del que voldríem 
com, segurament, us haurà passat 
a vosaltres amb familiars, amics i 
coneguts. 

Bé, uns mesos més tard, el Joan 
i el Sergi ens feien una visita per 
comprovar quant havia crescut el 
Roc. 

Abans d’acomiadar-nos i tornar 
cap a Vilanova, el Joan i jo quedà-
vem per l’endemà fer una sortida 
pel Pirineu (aquest cop, amb més 
temps que l’anterior). 

Així, un bon dia d’abril, ja ini-
ciada la primavera a les nostres 
contrades, recorríem la carretera 
que duu a la Vall Fosca. Passat el 
poble d’Espui, agafàvem la pista 
que condueix a la Vall de Filià. La 
pista permet arribar fi ns on, anys 
enrere, es pretenien fer unes pis-
tes d’esquí. 

Aparquem el cotxe en una zona 
preparada per a tal, just davant 
d’una tanca que ens impedeix el 
pas. 

Agafem les motxilles i el mate-
rial d’alpinisme i, des de la nostra 
posició, li explico el recorregut de 
la sortida molt per sobre al Joan. 
Amb les vistes del circ de Filià po-
sem fi l a l’agulla a la ruta. 

Agafem la pista que marxa a mà 

Vistes des del pàrquing.
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esquerra, per sota de la tanca on hi 
ha el prohibit el pas. Travessem el 
riu en diverses ocasions i comen-
cem a guanyar metres en alçada. 

En tot moment seguim pel cos-
tat esquerre el tancat del bestiar 
fins a arribar a una esplanada on 
trobem restes de l’estació d’esquí. 
Abans d’arribar a l’Estany de Filià, 

trobem una pista que marxa cap 
a l’oest i una cresta que s’inicia al 
sud-est. Aquella és la nostra cres-
ta, la que ens durà al cim del Tos-
sal de la Costa de 2.604 m.

També hi hauria l’opció de se-
guir caminant fins a arribar a l’es-
tany i, des d’allí, començar-la. 

A la cresta comencem a tro-

bar-nos les primeres plaques de 
neu, on a uns 2.300 metres és con-
tínua, i ens veiem obligats a pro-
gressar amb l’ajuda del piolet en 
cas de caiguda. 

Arribar al cim resulta més com-
plicat que en ocasions anteriors a 
causa de la neu i el gel que ens tro-
bem pel camí. Si no fos per aques-
tes condicions, la pujada resulta 
cansada, però senzilla, amb algu-
na grimpada puntual per aquest 
motiu, aconsello fer-la de cara a 
l’estiu o tardor (depèn del grau de 
dificultat que vulgueu trobar-vos). 
A nosaltres ens toca parar comp-
te i avançar amb passos segurs. 
Per evitar algunes plaques grans 
de gel, ens veiem en l’obligació de 
grimpar i/o escalar alguns trams 
de III i IV grau (evidentment, sen-
se assegurar, ja que no dúiem ni 
corda ni material per crear asse-
gurances naturals o flotants). 

Amb paciència arribem al cim 
del Tossal de la Costa. Des d’allí, 
podem visualitzar la llarga cresta 
(d’uns 700 metres) que ens tocarà 
fer per arribar al coll i, des d’allí, 
poder pujar al segon cim. El pri-
mer tram de la cresta és molt sen-
zill i ens permet caminar amb tran-
quil·litat, ja que no hi trobem cap 
pas complicat i té una amplitud 
considerablement bona. A meitat 
de cresta, però, el terreny es com-
plica per nosaltres. És important 
el fet que, si es vol, podem no res-

Passos d’escalada de III i IV grau. Desgrimpant per accedir al Tossal d’Astell 
(zona de més exposició).

Pujant al Tossal d’Astell amb el Tossal de la Costa al fons.
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seguir la cresta per dalt i anar tro-
bant formes de progressar per sota 
d’aquesta. Per tant, podríem dir 
que la dificultat la posa cadascú. 
Ara bé, si volem ser puristes i fer-
la bé, la cresta ens demanarà aten-
ció i precaució en alguns trams. 
Nosaltres, a més a més, vam haver 
de picar fort el piolet per assegu-
rar-nos amb la seva punta, ja que 
tornàvem a trobar-nos amb el gel. 

Una vegada al coll, l’última puja-
da ens exigia, de nou, l’ús del piolet 
per progressar. Això si, sense cap 

dificultat afegida que la pròpia in-
clinació del terreny. (Sense neu, 
podem trobar un camí que serpen-
teja fins al cim).

Una vegada arribats al Tossal 
d’Astell, punt més alt de la jornada, 
a 2.620 m, comencem a caminar pel 
llom de la muntanya. En direcció a 
les Tres Muntanyes, arribem a l’ini-
ci del primer d’aquests tres sortints 
(d’aquí el nom del cim) i, allí, inici-
em el descens de nou al cotxe. 

Trobem algun tram on la des-
grimpada cal fer-la amb una mica 

de compte, ja que en aquest tram és 
on trobem el major grau de pendent 
en baixada (62%), gairebé vertical, 
però, tot i això, podem progressar 
amb més o menys facilitat, ja que el 
terreny ho permet. 

Deixem les roques i caminem per 
un terreny pla on un turó s’aixeca 
prominentment davant nostre. El 
passem per la seva esquerra i se-
guim baixant en direcció a l’estany. 
Una vegada allí, fem un parell de 
fotografies i observem com encara 
està glaçat, fet que contrasta amb 
el Sol que s’ha imposat al llarg de 
la jornada. 

Ara, senzillament, ens tocava 
seguir les pistes (preparades en el 
seu moment per acollir esquiadors 
i surfistes) per arribar, de nou, al 
pàrquing. De passada, allarguem 
una mica la sortida i passem per 
la Cabana del Pastor de Filià, que 
quedava a uns centenars de metres 
del cotxe. 

Recordeu: aquesta sortida té una 
dificultat moderada, per tant, és 
totalment assequible si no trobem 
neu i/o gel durant el recorregut 
sobretot a les crestes o parts més 
aèries.

Salut i muntanya!

Text i fotos: Ivan Balagueró 
Masanés

El Joan assenyalant els dos cims de la jornada des dels peus de l’Estany de Filià.

Baixant a l’estany, encara glaçat.
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GELAT DE SÍNDRIA

Ara que arriba el bon 
temps i la calor de l’estiu, 
ens ve de gust  menjar coses 
fresques i lleugeres de pair.

Avui us porto una recep-
ta molt fàcil i ràpida de fer, 
fi ns i tot amb infants, que 
gaudiran a l’hora de prepa-
rar-los.

Ingredients:
500 g de síndria
suc de mitja llimona
2 cullerades de sucre (a gust de 

cadascú)

Preparació:
Pela la síndria, retira les llavors i 

talla-la a bocins.
Posa al vas de la batedora la sín-

dria, el sucre (opcional) i el suc de 
la llimona. Tritura-ho fi ns a tenir 
una massa homogènia.

Agafa els motlles per a gelats 
i aboca-hi la barreja i posa-ho al 
congelador, mínim unes 5 hores, 
fi ns que estiguin completament ge-
lats.

A l’hora de menjar-ho, treure’ls  
uns minuts abans per poder-los 
desemmotllar millor. Una altra 
manera és posar-los sota l’aigua de 
l’aixeta durant uns segons.

Si no tenim motlles de gelats, 

podem posar la barreja en un vas 
amb un palet al mig.

Aquests gelats es poden fer amb 
molts tipus de fruita, com meló, ta-
ronja, llimona, xocolata... i barre-
jant també diferents tipus de fruita.

Espero que ho gaudiu fent-ho  
igual que quan us ho mengeu.

Joana Bernaus Clavera

Cuina i remeis de la padrina

SINTO SALA
C/ Església, 32
25735 Vilanova de Meià
Tel. 636 889 942

. Construccions

. Rehabilitacions

. Reformes en general
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Medicina natural, salut i vida

DEPRESSIÓ O ESTAT D’ÀNIM BAIX...

La depressió és una patologia 
mental que actualment és molt 

freqüent en la nostra societat. És 
un trastorn mental caracteritzat 
per sentiments de tristesa, confu-
sió, abatiment, desorientació, pèr-
dua d’interès pel present i d’espe-
rança.

A diferència de la tristesa normal 
o la del dol, que la segueix la pèr-
dua d’un familiar o un ser estimat, 
la depressió és una tristesa sense 
raó aparent que justifi qui aquest 
trastorn. Hem de saber que moltes 
vegades es confon depressió amb 
un malestar intern o una baixada 
d’ànim, i per tant, cal saber segur si es tracta amb tota 
certesa d’aquesta patologia o senzillament la persona 
està passant per un mal moment emocional. El nostre 
cos és com un semàfor que ens avisa que no estem bé 
i cal escoltar-lo i respectar-lo, si no  podem arribar a 

un estat depressiu. A la depressió l’acompanya tras-
torns de son, pèrdua de gana, l’abandonament, inac-
tivitat, i sobretot la incapacitat pel plaer i desinterès 
en allò que fi ns llavors havia estat la seva motivació. 

Pot afectar tant en homes i a dones de qualsevol edat i 
classe social, en èpoques de canvis, adolescència, me-
nopausa períodes de crisis o canvis importants. Quan 
es diagnostica una depressió hem de saber en quin 
estat es troba, si es lleu, moderada o profunda. No 
totes les depressions necessiten fàrmacs, s’ha de tenir 
en compte que quan es pren un antidepressiu quasi 
sempre l’acompanya un ansiolític, ja que el mateix an-
tidepressiu provoca ansietat. Aquests fàrmacs creen 
dependència i moltíssim efectes secundaris, entre ells 
que la persona no pot prendre decisions per ella ma-
teixa. Des de La Medicina natural entén la depressió 
com un crit més fort de l’interior de la persona, on no 
es troba en harmonia ni en la mateixa freqüència la 
personalitat i l’anima. La Medicina natural ens ofereix 
un gran ventall de teràpies per poder millorar aquesta 
patologia. En primer lloc anar a la consulta del na-
turòpata, la teràpia l’ajudarà a fer-se responsable de 
la seva vida i on la persona haurà de treballar-se en 
si mateix, preguntar-se el perquè l’hi passa. Les fl ors 
de Bach és una teràpia vibracional i connecta amb el 
sistema emocional per tant disminuirà les emocions 
més negatives. En planta medicinal hi ha l’hipèric, 
anomenada la “fl or de l’alegria”, coneguda com la fl or 
de Sant de Joan, el seu nom ve perquè es recull el dia 
de Sant Joan, el dia més llarg de l’any per tant tindrà 
més energia solar. És un antidepressiu per excel·lèn-
cia en la fi toteràpia. L’Hipèric augmenta la serotonina, 
responsable del benestar, de la relaxació i de l’auto-
estima, per tant serà necessària en estats depressius. 
En acupuntura els seus resultats són la garantia que 
seguir una teràpia continuada redueix l’ansietat i l’es-
tat depressiu. Altres eines que poden acompanyar a la 
persona és la meditació, ioga, tallers de creixement 
personal on s’aprèn pautes de manera de pensar i 
d’actitud de vida. Consell de la secció: decideix com 
vols viure, no siguis un pacient.

Montse Vall,
naturopàta

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
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El reportatge

LA COL·LEGIATA ROMÀNICA DE SANTA MARIA DE MEIÀ I LES SEPULTURES 
MONUMENTALS

Aprofi tant que el 15 d’agost 
se celebra la Festa Major de 

Santa Maria de Meià i alhora es 
commemora els 388 anys en què 
el prior, Josep de Jalpí i Julià, va 
prendre possessió de la prelatura 
de Meià, farem memòria de l’anti-
ga església romànica prioral i par-
roquial de Santa Maria i de les vuit 
sepultures monumentals adorna-
des amb notables escultures en 
relleu que hi havia abans de ser 
enderrocada durant la segona mei-
tat del segle XVII, quan es va cons-
truir l’actual col·legiata barroca. 
La informació sobre el temple, les 
sepultures i la seva situació exacte 
prové del llibre del p. Roig i Jalpí 
sobre el priorat de Meià i també de 
la informació que sobre la col·legiata dona el prior 
Josep de Jalpí i Julià en la primera visita pastoral que 
hi va realitzar i en el Llibre General del Priorat que va 
manar redactar.

Quan el 1668 el p. Roig descriu l’església i el mo-
nestir, ja estaven desmuntant el temple romànic i 
excavant els fonaments de l’actual, per això quan 
comença la descripció diu textualment: “Para que 
no tengan justa quexa de mi los venideros, quiero 
hacer aquí una descripción del Antiguo Monasterio 
y Iglesia Antigua de Nuestra Señora de Meyá, que 
si ahora, es que no sea leyenda gustosa, serálo de 
aquí a cien años y aun mucho antes, en que de lo 
uno y de lo otro habra ya el tiempo hecho alguna 
trasnformacion”.

El temple romànic
Era un temple d’una sola nau amb planta de creu 

llatina i l’absis major encarat cap a l’orient, situat a 
l’indret on avui es troba la torre del campanar. Les 
naus estaven cobertes amb volta de canó. Al centre 
del creuer, quatre grans pilars que encara es con-
serven, aguantaven mitjançant trompes un cimbori 
octogonal amb casquet interior semiesfèric. Quatre 
petites fi nestres de mig punt servien per il·luminar 
l’indret. Sobre el cimbori s’elevava el campanar, tam-
bé de planta octogonal, amb fi nestrals de mig punt 
i segurament amb decoració d’arcuacions cegues i 
lesenes llombardes. El temple tenia tres portals: el 
portal major estava situat al mur de ponent de la nau 
principal, donava al fossar i per aquí s’entrava a l’es-
glésia des de l’exterior baixant cinc esglaons. Davant 
d’aquest portal, hi havia una porxada sostinguda per 
columnes de pedra, segurament una mena d’atri. El 
segon portal també mirava a ponent i es trobava al 
mur del braç del creuer esquerra, des d’on se sortia al 

claustre sense cap esglaó. El tercer portal, el més pe-
tit, també es trobava en aquest braç del creuer, obert 
al mur del migdia, el qual baixant cinc esglaons co-
municava directament el temple amb la Casa Prioral.

El claustre estava situat entre el mur del migdia de 
la nau principal, el braç del creuer, la Casa Prioral i 
la primitiva església del Monestir. Al segle XVII, ja no 
es considerava un lloc sagrat i no gaudia de cap mena 
d’immunitat. Segurament que per aquesta causa, en 
les reformes que van fer al temple no es va respectar 
i actualment, no en queda cap vestigi. És una llàstima 
que no es conservés, ja que amb tota seguretat era un 
petit claustre romànic força notable. 

Vista aèria de la vila closa de Santa Maria de Meià amb el Monestir 
situat a 300 passes a ponent.

Gravat de J Pahisa de la Casa Prioral i la col·legiata de Santa Maria de Meià a començaments 
del segle XX.
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Les sepultures monumentals
Diu el prior Jalpí al Llibre General del Priorat: En 

la Església al claustre i fossar hi ha vuit sepultures 
en túmuls de pedra altes sobre pilars tots de la ma-
teixa pedra a modo de unes caixes grans totes molt 
pintades i gravades però en ninguna hi ha armes 
sinó en una los senyors que ho son del llinatge dels 
Cerveres la qual es dita sepultura al claustre al cos-
tat del portal a mà esquerra. 

A l’atri, a dintre del temple i al claustre, hi havia 
vuit sepultures monumentals, les quals malaurada-
ment no les van respectar en construir-se el nou edi-
fici al segle XVII. Cinc de les quals les van posar al 
mur de tancament per tapar l’arcada que donava pas 
al braç del creuer del migdia que van enderrocar. Es 
troben avui a la intempèrie i han estat totes elles pro-
fanades. Les altres tres que falten, es desconeix on 
es poden trobar, potser estan també encastades en 
algun mur, avui arrebossat i que queden dissimula-
des o potser les van trencar i les van posar en alguns 
fonaments. Algunes d’elles, per la descripció que en 
tenim, estaven recolzades sobre columnes, de les que 
no se’n conserva cap. 

Primera sepultura (1). Diu Jalpí d’aquesta sepul-
tura: Una en defora del portal major que mira a po-
nent a mà dreta a modo de una capelleta o volteta ab 
unes armes que es diu són dels Vilanoves, cavallers 
i carlans de Vilanova de Meià. A on algunes vegades 
se és vist que los hereus de la casa de dits Vilanoves 
són vinguts algunes vegades a fer absoltes davant de 
dita sepultura.

 Es trobava sortint a mà dreta a la part exterior del 
portal major de ponent, a sota l’atri. El frontal està 
repartit en dos espais diferenciats: el de l’esquerra 
n’ocupa les 2/3 parts i porta esculpits, a banda i banda, 
en baix relleu, dos escuts heràldics amb cinc llunetes 
bolcants a cadascun; estan separats per una creu bo-

1 PARRAMON, Antonio M. ILERDA núm 33. Santa Maria de Meyá, p. 69. Seguint les explicacions donades per Roig i Jalpí, fa una inter-
pretació força lògica i creiem bastant correcta, de l’església romànica, però les dependències de la de la Casa Prioral no corresponen a la 
realitat.

Planta de l’antiga església romànica de Santa Maria de Meià i del 
Monestir o Casa Prioral, segons la interpretació que en feu A. Par-
ramon1.

4. Mur romànic de l’antiga església prioral, reaprofitat al mur del 
migdia del temple actual. Al fons les cinc sepultures que tanquen 
l’obertura de l’antic braç dret de l’antic creuer. Just en aquest indret 
està situat el petit claustre romànic.

A, Fossar. B, Indret on se suposa que hi havia el temple primitiu 
o capella de la Verge. C, Claustre. D, Torre primitiva de defensa. 
E, Monestir o Casa Prioral, ara força ampliat. a, b, c, Capelles 
o absidiols del braç del creuer nord. d, capella de Sant Benet. 
1,2,3,4,5,6,7,8, Sepultures monumentals. L’absis major estaria situ-
at a l’indret de l’actual torre del campanar.
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tonada que en cada quadrant porta esculpit un cercle 
a mode de flor amb sis pètals. La 1/3 part de la dreta 
portava un escut heràldic amb un puig coronat amb 
una flor de lliri (avui destruït per un forat matusser), 
a la seva dreta porta també una altra creu botonada 
amb el braç horitzontal reduït als botons. Si no fos 
pel forat que van obrir a la part dreta, està en bon 
estat de conservació. 

Cal recordar que el 1458 era prior de Meià Pere de 
Vilanova, fill d’aquesta família. No saben de moment 
si aquesta era la seva tomba, però Jalpí tampoc ho 
sabia. Aquesta sepultura és la quarta de les que es 
troben col·locades a la paret del migdia de l’església.

A l’absis de l’església de Vilanova, a la imposta del 
capitell núm. 5 hi ha gravat el símbol d’una lluna bol-
cant, segurament relacionat amb la mateixa família, 
així com uns cercles amb sis pètals inscrits, iguals 
que els que hi ha en aquesta tomba. A l’escut heràldic 
de cal Guerra (casa pairal dels Vilanova) també estan 
representats alguns d’aquests símbols.

Segona sepultura (2). Estava situada a mà es-
querra del portal major, entrant a l’església. Tenia 
quatre pams de llarg i tres d’ample i no hi havia escul-
pits escuts d’armes, sinó gravats decoratius amb flors 
i fulles i uns quadres amb escuts i cavallers armats 
amb arc i llança al coll. Sembla que es correspon a la 
primera sepultura, la que toca a terra, de les incrusta-
des al mur. És una mica difícil de reconèixer-la, ja que 
es troba molt desgastada per la humitat i per haver 
estat profanada amb el trencament de la meitat de la 
cara frontal. 

Tercera sepultura (3). Estava situada dins la ca-
pella de Santa Susanna, a la part esquerra del temple. 

Era semblada a l’anterior i no portava cap element 
decoratiu. Segons el p. Roig es podria tractar de la 
tomba de la Sra. Trilla, que feu testament a finals del 
segle XI (1070) i que va deixar els seus béns al mones-
tir de Meià, que són una quadra de terres a la masia 
de cal Baraner de la Vall d’Ariet, prop de la Torre de 
la Trilla. Al segle XVII aquesta quadra de terra encara 
era propietat del Priorat. Aquesta tomba podria ser 

la tercera de les que estan incrustades al 
mur del migdia de l’església, ja que porta 
el frontal sense esculpir. 

Quarta sepultura (4). El prior Jalpí 
en parla en aquests termes: En un cap de 
dita isglesia, ço és avui sota lo Cor, hi ha 
altra sepultura sens armes ni lletres però 
està molt ben gravada de vàries fullatges 
i roses i en lo cobertor que és de pedra hi 
ha un forat de un poc més de un pam en 
quadro ab son tancador de fusta grossa 
ab una anella de ferro per obrir-lo, i dins 
és sepultat Arnau de Llordà, cavaller se-
nyor de la Vall que vui se diu del Priorat; 
lo qual Arnau de Llordà feu testament 
i llegà dita Vall ab los drets i pertinen-
ces de ella qui die chalendas septembris 
1348. La qual sepultura fonch per dit Il-
tre. Sr. Prior oberta i tret lo cap de dit 
senyor fonc tornat dins dit sepulcre ben 
tancat. Déu lo tingue en la sua santa glò-
ria. Amen. . 

Es trobava al mur del braç del creuer 
del migdia, davant de l’altar de Sant Benet. 
Estava recolzada sobre sis columnes ben 

obrades i coberta de decoració amb flors i elements 
vegetals. Al damunt portava una finestreta, des d’on 
es veien els ossos del difunt, el cavaller Arnau de 
Llordà, senyor i baró dels termes de la Vall del Priorat 
(Sant Miquel de Castell Jussà, Sant Cristòfol de la Vall 
i de Sant Martí de Barcedana). Aquest, segurament 
un descendent de la família Meià, en no tenir fills, en 
el testament fet el 1348 va deixar tota la jurisdicció i 
rendes de la seva baronia al Monestir de Meià. Quan 
va morir, el seu cos es va portar per enterrar-lo al ce-
nobi, juntament amb el seu cavall i les seves armes 
que van ser ofertes a la Mare de Déu.

Aquesta sepultura s’ha d’identificar amb la quarta 
de les incrustades al mur, essent també la que té els 
relleus en més bon estat de conservació.

Cinquena sepultura (5). Estava situada al claus-
tre, arrimada al mur, sortint a mà dreta per la porta 
de l’església. Portava esculpits en relleu dos escuts 
d’armes: a l’un hi havia dues àguiles com en l’escut 
imperial, mentre que a l’altre hi havia un lleó rampant 
amb una flor de lliri que li sortia de la boca. Aquesta 
tomba no se sap a qui corresponia i avui no està lo-
calitzada.

 Sisena sepultura (6). També es trobava al claus-
tre, situada al costat de l’anterior. Hi havia esculpides 

Detall de la sepultura de la família Vilanova, carlans de Vilanova de Meià (1). Al 
seu damunt la del prior Berenguer de Sos, feta de guix i molt malmesa (8).



26   •   LO PAS NOU

en relleu: una església amb un campanar, de 
la que sortia en processó tot el clergat, amb 
creu alta, aigua beneïda i isop, els quals van 
a rebre un difunt, posat en un taüt sobre un 
cavall. Segons el p. Roig i Jalpí, era la tom-
ba d’Arnau de Fontllonga, el qual va donar 
el 1186, al monestir de Santa Maria de Meià 
el delme que tenia al poble de Fontllonga i 
al terme de Figuerola. Posà com a condició 
que, si moria a dues jornades del monestir de 
Meià, el seu cos fos portat per enterrar-lo allí 
amb tots els honors. Avui aquesta tomba no 
està localitzada.

Setena sepultura (7). Estava situada a mà 
esquerra sortint pel portal del claustre. Hi ha-
via esculpits en relleu sis escuts d’armes amb 
un cérvol a cadascun. Era la tomba de Jaume 
de Cervera, senyor de Vilanova de Meià i de 
gran part de la Coma a la segona meitat del 
segle XIII i també un gran benefactor del Mo-
nestir de Meià al que va concedir el molí d’oli 
de Vilanova de Meià i va incorporar el mones-
tir femení de Sant Pere de l’Obac. Avui tampoc 
està localitzada. 

A la imposta del capitell núm. 5 de l’absis de l’esglé-
sia de Vilanova, i al portal gòtic (Porta Baix) del ma-
teix temple, formant part d’un relleu en forma de se-
pulcre, es troba també el símbol heràldic dels Cervera.

Vuitena sepultura (8). El prior Jalpí en parla 
en aquests termes: Altra sepultura feta de ges molt 
obrat i pintat ab algunes figures qui apareixen al-
gunes armes, també a ma esquerra a part del predit 
Cervera, en lo qual diu és lo cos del arquebisbe Sa-
ternens que era primer en lo Priorat Prior lo any de 
1486 que es deia lo Il·lustríssim i Reverendíssim 
Berenguer de Sos.

Estava situada al claustre, tocant a la de Jaume de 
Cervera, dintre d’una petita capella que antigament 
havia estat dedicada a la Verge del Roser. Estava feta 
de guix, portava gravades figures i fulles i estava molt 
ben policromada. Era la tomba del prior de Meià, Be-
renguer de Sos, el qual també va ser arquebisbe de 
Sàsser (Sardenya) i en morir l’any 1500 va voler ser 
enterrat a la col·legiata de Meià on havia estat prior. 
És l’únic prior que se sap amb seguretat que estava 
enterrat a Santa Maria. Josep de Jalpí en continua 
parlant en aquests termes: I en dita de l’arquebisbe 
també fiu obrir i posí dintre unes imatges i figures 
de bulto del temps antic que era bé no estigueren en 
públic. Una era de Sant Quirze que va fer retirar de la 
capella de Rúbies mig abandonada dedicada aquest 
sant; altres imatges gastades i corcades que va manar 
retirar de Sant Martí de Castelló i de Nostra Senyora 
de Castelló, i una tercera del Sant Crist feta retirar 
de la capella de Sant Jaume que hi havia mig abando-
nada al cap de l’Obac de Vilanova, en vistes a la Vall 
d’Ariet. 

Aquesta correspon a la cinquena sepultura incrus-
tada al mur de l’església, però en ser de guix i situa-

da a l’exterior està molt malmesa. És una pena que 
l’únic prior de Meià, que també era arquebisbe, i que 
sabem del cert que està enterrat a la col·legiata del 
Monestir, el seu sepulcre estigui tan malmès i oblidat. 

A més d’aquestes vuit sepultures monumentals, 
dintre el temple, al claustre i al fossar situat a po-
nent, hi havia moltes més sepultures a terra; algunes 
cobertes amb lloses de pedra, de les que no se n’ha 
conservat cap. La major part van ser destruïdes en 
construir-se els fonaments del temple actual.

Ara que els mitjans tècnics ho permeten, és una 
llàstima que la part més important de la història me-
dieval del monestir de Meià, la nostra història i les 
nostres arrels representada en aquestes sepultures 
monumentals, restin encara del tot oblidades i aban-
donades. Fora molt bo treure-les de la seva ubicació 
actual i col·locar-les de forma digna, restaurada i 
ben documentada a l’interior de l’antiga col·legiata. 
Conèixer el nostre passat, respectar-lo i sentir-nos 
orgullosos de ser els seus hereus, fa més grans els 
nostres pobles i la nostra nació. 
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 Ramon Bernaus i Santacreu 

6. Sepultura d’Arnau de Llordà (4) amb relleus florals de molta qualitat, sego-
na de les encastades al mur. El relleu format per palmetes entrellaçades que 
emmarca el frontal el trobem també a la imposta del portal romànic i a la clau 
de l’absis de l’església de Vilanova. La de sota (2 , molt malmesa, és la primera 
encastada al mur.
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60È ANIVERSARI DE LES NOVES ESCOLES PÚBLIQUES DE VILANOVA DE MEIÀ 
(3a part)

El Consell de Redacció de la revista “LO 
PAS NOU” em va demanar una col·labo-

ració amb motiu de la celebració del 60è ani-
versari de la inauguració de les escoles. No 
tan sols vaig acceptar-ho de bon grat, sinó que 
agraeixo l’oportunitat que m’ofereixen per a 
donar la meva versió d’aquells fets.

Vaig prendre possessió com a propietari de-
fi nitiu de l’escola Unitària de Nens de Vilano-
va, el dia 1 de setembre del 1959. La diligència 
està signada per l’alcalde Joan Triginer March 
i pel secretari (habilitat) Aurelio Balagué Ra-
mos.

El dia setze de setembre, l’endemà de la fes-
ta major, ens incorporàvem a l’escola amb la 
Pepita Balagueró, acompanyats del Sr. Antoni 
Masanés que ens lliurà les Claus i ens va mos-
trar totes les dependències de l’edifi ci. El seu 
estat deplorable i ruïnós no ens va causar cap 
estranyesa. La Pepita venia de Perves, i jo de 
la Pobleta de Bellveí. L’estat de l’escola no era 
molt diferent.

Després de fer la corresponent neteja, aju-
dats pels alumnes més grans, iniciàvem la 
nostra tasca docent amb tota la il·lusió del 
món. Ella s’hostatjava a casa la Sra. Lluïsa, als 
baixos de l’ajuntament, i jo, a casa la Tereseta 
de l’Hostaler, davant el quarter de la Guàrdia 
Civil.

Aquella mateixa setmana ens va visitar el 
Sr. Carrascal, inspector d’ensenyament de la 
Noguera. Anava acompanyat del Sr. Mejón, 
arquitecte del Departament d’Ensenyament. 
Després d’una breu xerrada amb nosaltres i d’haver ins-
peccionat l’estat de l’edifi ci, es reuniren a l’ajuntament 
amb el Sr. Alcalde. Una reunió pactada que va durar 
unes hores. En fi nalitzar la reunió aparegueren un altre 
cop a l’escola per a dir-nos que procedien a fer els trà-
mits pertinents per a declarar l’estat ruïnós de l’escola. 
I que l’alcalde s’havia compromès en buscar uns locals 
provisionals en un termini prudencial de temps.

Els terminis es compliren al peu de la lletra, i al cap 
de poc temps, ocupàvem unes sales habilitades a cal 
Xen que utilitzaríem fi ns a la conclusió de les obres de 
les noves escoles.

Un cop inaugurades les noves escoles vàrem proce-
dir, amb la Srta. Sarri, a l’elecció de l’aula. Jo tenia pre-
ferència per ser el més antic, però vaig cedir-li a ella la 
prioritat. Ella em va contestar, que si jo tenia intenció 
d’ocupar el pis, m’aniria molt millor la que donava a po-
nent.

El dia de l’arbre vàrem decidir plantar-ne quatre al 
pati, dos davant de cada una de les aules. Amb el com-
promís de què les nenes en cuidarien dos i els nens, els 
altres dos.

Estrenàvem les escoles amb renovada il·lusió. Com 
que no va haver-hi adjudicació de mobiliari, no ens va 

quedar cap altre remei que emprar el vell, els típics pu-
pitres d’aquells temps.

El tractor del Pubill descarregava aquella mateixa 
tarda una càrrega de llenya al pati de les escoles, i aque-
lla mateixa setmana,  la Nieves del Barrena s’ocupava 
de la neteja. Més tard, en marxar la Nieves a la Pobla 
de Segur, la neteja va passar a mans de la Reyes de cal 
Cunyeró. Dues persones que es mereixen el més pro-
fund agraïment pel gran servei que van donar a l’esco-
la, i recordades entranyablement com a protagonistes 
d’aquells esdeveniments que commemorem en aquesta 
efemèride.

Durant nou anys vaig tenir el gran privilegi d’exercir 
la docència amb dues companyes meravelloses: l’An-
tonieta Sarri i la Maria Pascual. La Srta. Pascual no va 
poder gaudir de les escoles noves, ja que les autoritats 
no van preveure la posterior creació d’una classe de 
pàrvuls i la inclusió d’una aula més en el projecte.

Sempre he guardat un gran record de la meva etapa 
com a docent a Vilanova de Meià, i sempre he profes-
sat una perseverant estimació per a tots i cadascun dels 
meus deixebles.

Emili March i Jordana

Curs 1960-61. Primer curs a l’escola. Professor Emili March. 

Escola nova i mobiliari vell.
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El passat i el present

ELS REGADIUS DE LA COMA DE MEIÀ 

A Lo Pas Nou número 22, vaig 
mencionar un projecte molt 

esperançador per regar més ter-
renys de la Coma, però que no es 
va arribar a dur a terme, el pantà 
de la Vall de Barmó. La Coma de 
Meià és travessada de nord a sud 
pel riu Boix, i per l’est, pel riu Obac 
o de Sant Pere, és per això que la 
Coma té moltes partides del ter-

me que són de reg. Finques grans 
on es recollien centenars de sacs 
de trumfos, blat de moro o al-
fals, entre altres collites. Algunes 
d’aquestes fi nques són: la Planeta 
del Castejòn, sòl Masanés, sòl Rius, 
i altres al Rec de la Vila; sòl Bisbe, 
sòl Porta, la Masia, entre altres, al 
Rec de les Aspassades, on estava 
la Bassa Gran. I dotzenes d’horts al 

costat del riu, els quals eren tots de 
regadiu, aquests horts que durant 
segles varen donar vida al poble. 
Totes les cases tenien almenys un 
o més horts, el quals tenien molt 
ben cuidats. Tot l’any se’n collia 
verdura i per moltes cases l’hort 
era la millor fi nca que tenien, avui, 
malauradament, la majoria estan 
abandonats.

Els recs de la Coma

A continuació us detallo els 
noms dels recs de la Coma: Rec de 
la Vila, el Rec del Rentador, el Rec 
de l’Hom de la Part (Endelapart ), 
el Rec de les Aspassades (les Pas-
sades), el Rec de Barmó, el Rec de 
la Font Blanca, el Rec del Siscar 
(Xisclar)i el Rec de Sant Pere.

El Rec de la Vila. Creiem que 
és tan antic com la portada d’aigua 
del riu Boix prop de la vila. L’aigua 
s’agafa encara en una peixera sota 
la font de l’Hedra, baixa pel marge 
esquerre del riu fi ns a l’indret cone-
gut com la Canal. Aquí, la sèquia 
passa per damunt del Boix formant 
un petit aqüeducte, antigament una 
canal que ha donat nom a l’indret. 
Continua al descobert seguint el ni-
vell de terreny fi ns a la planta del 
Gramenet, on la sèquia es posava 
en una mina excavada al terraplè, 
seguint aproximadament per sota 
la carretera i el camí de les piscines 
fi ns a la planta del Duro. Segueix 

per la Plaça de la Creu i entra al di-
pòsit de la font de Caps. Des d’aquí 
l’aigua es portava mitjançant cano-
nades a unes fonts repartides pel 
poble i així, a tot arreu, la gent la 
tenia avinent. La segla que hem des-
crit servia també per regar els horts 
del marge dret del riu Boix, amb 
dues entrades a la mina per poder 
fer sortir l’aigua. Una estava situada 
a l’hort de cal Tatx i era coneguda 
com la Pedra Foradada, mentre que 
l’altra és situada al peu del camí, 
sota la planta del Duro i avui és 
coneguda encara com la Mina. Mit-
jançant un tampanell que es troba 
a la Plaça de la Creu, es pot entrar 
al dipòsit de la Font de Caps. L’any 
1950 es va cimentar la segla del 
Rec de la Vila, traient-la de la Mina 
i fent un recorregut a cel obert pa-
ral·lel aquesta, passant per dins el 
poble junt amb les clavegueres de 
les cases, pel carrer de la Segla avui 
carrer la Font, Plaça Major, carrer 
Migdia, carretera d’Artesa i fi ns al 

pont del Molí de Mig. Al Portal de 
d’Ajós, al costat de l’arc, estava l’as-
toledó per poder desviar l’aigua per 
regar tots els horts de sota el carrer 
de la Perdiu. En la dècada de 1980, 
se separa l’aigua de les clavegue-
res i la del rec, fent una canonada 
nova de la font de Caps passant pel 
carrer de la Costa Codina, seguint 
pel carrer de Sòls i al Portal d’Ajós, 
ajuntar-se a la segla per regar els 
horts de sota el carrer la Perdiu que 
ja tenia les aigües destriades.

El Rec del Rentador. És un al-
tre dels antics recs del terme que 
pren l’aigua al riu Boix en una pei-
xera situada a la Font de la Sarge-
ra. Baixa pel seu marge dret i ser-
veix per donar aigua als Rentadors 
Públics (avui en desús), per això 
aquesta séquia també es coneix 
com la Segla del Rentador. Aquests 
estan situats a la partida de San-
ta Llúcia, sota el camí que porta a 
Sant Ponç. L’aigua d’aquest rec ser-

Peixera del Rec de la Vila situat sota la Font de l’Hedra.
La Canal. Aquí la sèquia passa per damunt del riu Boix en una mena 
d’aqüeducte, antigament una canal que ha donat nom a l’indret.
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via per omplir les basses del 
Molí de Caps, el Molí de Mig 
i també la del Molí de Sols.

El Rec de l’Hom de la 
Part (Endelapart). Es 
coneix també com el Rec de 
la Canal, ja que la peixera 
agafa l’aigua del riu a l’altura 
de la Font de la Canal, rega 
tot de petits bancals i horts 
al marge esquerre del riu 
Boix fins a la Troïda. És citat 
a finals del segle XVIII quan 
es volia construir l’embasa-
ment, avui gran part de la 
segla està entubada, no per 
regar horts que estan erms, 
sinó per donar aigua a les 
granges.

El Rec de les Aspassa-
des (Les Passades). Aga-
fa mitjançant una peixera situada 
passat el pont del Molí de Mig, al 
marge dret del riu Boix. Alimenta 
primer la bassa del Molí de Sòls i 
després porta l’aigua a la Bassa 
Gran, des de la qual es pot regar 
la partida de les Aspassades (les 
Passades) fins a la Masia. Llàsti-
ma que avui aquesta bassa està 
totalment abandonada, quan esta-
va plena d’aigua sempre hi havia 
ànecs silvestres i polles d’aigua que 
donaven vida i alegria a la Coma. 
És l’únic rec que està legalitzat per 
la Confederación Hidrográfica del 
Ebro (Saragossa), que és on per-
tany el riu Boix.

A més d’aquests recs propers 
a la vila, podem donar notícia del 

Rec de Barmó repartit en dos: 
Rec de Barmó de Dalt, que aga-
fava directament l’aigua de la Font 
de la Figuera i el Rec de Barmó 
de Baix, que l’agafava d’una peixe-
ra situada a sota la Font del Boix. 
Aquest rec va dur moltes discussi-
ons, quan el poble de Vilanova vo-
lia fer baixar l’aigua de la Font de la 
Figuera que era molt més cabalosa 
i segura que la Font l’Hedra, que 
en aquells temps encara no s’havia 
assecat mai, però s’afluixava molt a 
l’època de l’estiu, avui queda seca 
del tot. Però els regants de Barmó 
es van oposar rotundament, no vo-
lien donar l’aigua de la Font de la 
Figuera perquè la necessitaven per 
regar, després de moltes discussi-
ons, es va decidir de fer una bassa 
gran feta de totxanes i formigó per 

tenir un bon romanent d’aigua per 
poder regar, així és com els regants 
de Barmó van permetre que el po-
ble agafés l’aigua de la Font de la 
Figuera. La bassa un cop acabada, 
la van omplir i es va asclar per di-
ferents llocs, no aguantava l’aigua i 
per tant, mai es va poder utilitzar.

El Rec de la Font Blanca. 
Aquest emmagatzemava l’aigua 
d’aquesta font en dues basses (una 
encara existeix), estava feta de 
terra, avui està reformada i feta de 
formigó. Regava per un costat sòl 
Cardona i per l’altra, la partida del 
Paradís fins a sòl Mateu.

El rec del Siscar (Xisclar). 
Pren l’aigua per la dreta del riu 

En la dècada de 1950 es va cimentar la segla del 
Rec de la Vila.

Els rentadors públics, situats a la sèquia per regar els horts i que també 
s’utilitzava per portar aigua als molins.

La Bassa Gran des de la qual es regava la partida 
de les Aspassades fins a la Masia. Avui està to-
talment abandonada. Tot i això, és l’únic rec que 
està legalitzat per la Confederación Hidrográfica 
del Ebro (CHE).

La bassa de Barmó que es va trencar el primer dia que es va 
omplir, a causa de la força de l’aigua. Aquesta bassa mai es va 
poder utilitzar.
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Boix prop d’on s’ajunta amb el Ri-
uet, a sota el camí de Gàrzola.

El Reg de Sant Pere. Agafa l’ai-
gua del riu de l’Obac per una peixe-
ra situada prop del Saltant, i rega 
bancals pel marge esquerre del riu 
a la vora de l’antic monestir de Sant 
Pere. 

A més, cal tenir en compte que al 
terme de Vilanova hi brollen mol-
tes fonts, l’aigua de les quals es po-
sava en petites basses que servien 
per regar horts i bancals no massa 
grans. Tots els recs tenien formada 
la seva junta amb un president, se-
cretari, tresorer i vocals. La junta 
era l’encarregada de reparar tots 
els danys de la sèquia principal i 
netejar-la anualment, els ramals 
però, si tenien algun desperfecte 
o s’havien de netejar, ho havien de 
fer els veïns dels horts. També eren 
els encarregats de cobrar la quota 
del rec, que cada hort havia de pa-
gar per costejar desperfectes que 
poguessin sorgir a la sèquia prin-
cipal. El Rec de la Vila i el Rec de 
l’Hom de la Part, solia tenir un re-
gador en l’època d’estiu que era el 
temps quan més es regava. S’encar-

regaven de vigilar la sèquia que no 
hi hagués cap desperfecte, a més 
de controlar i avisar els regants per 
anar a regar quan els tocava. Quan 
el cabal del riu baixava de nivell 
a fi nals d’estiu, l’aigua anava molt 
més controlada, es regava nit i dia 
per no perdre aigua, i fi ns i tot, a 
hores, segons les porques que tenia 
cada hort. 

La porca és una mesura de super-
fície agrària tradicional de Catalu-
nya, el valor del qual és molt vari-
able segons les localitats, però en 
general equival a 1/12 del jornal. La 
porca de Balaguer creiem que és la 

que pertoca a la Coma de Meià, una 
mesura de 363,17 m2, és una mesu-
ra petita i la feien servir tant a les 
fi nques com als horts. Les quotes 
del rec es cobraven per les porques 
de terra que tenia cada hort i aques-
ta quota depenia de les despeses 
de conservació de la segla general 
i el sou del regador. Algunes dades 
estan extretes del llibre “El Muni-
cipi de Vilanova de Meià, escrit per 
Ramon Bernaus Santacreu i Ferran 
Sánchez Agustí.

Text i fotos: F. Cardona Fonoll

Antiga bassa de la Font Blanca que servia per regar. Avui està reconstruïda amb formigó.
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L’Ajuntament informa

RESUM ACORDS DELS ÚLTIMS TRES MESOS

Mes de març

Llicències d’obres:
 Portada subministrament elèctric a Santa Maria de 

Meià.
 Construcció d’una piscina a Vilanova de Meià.
Aprovar augment capacitat explotacions apícoles.
Aprovar renunciar subvenció ACA.
Aprovar sol·licitud subvenció ACA per la Construc-

ció del pou d’abastament en alta al nucli de Gàrzola.
Aprovar reparcel·lació del PAU 4.1 de Santa Maria de 

Meià.
Aprovar inici expedient contractació obra: Construc-

ció de pavelló doble poliesportiu PAV 2 (fase 0) i pilars.
Aprovar contractació mitjançant procediment obert 

simplifi cat de l’obra: Construcció de pavelló doble po-
liesportiu PAV 2 (fase 0) i pilars.

Aprovar ajut a Fundació Esclerosi Múltiple.
Aprovar sol·licitar subvenció per atorgar compen-

sacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè 
abonin retribucions a determinats càrrecs electes lo-
cals, per a l’exercici 2021.

Aprovar projecte tècnic dels treballs d’execució de 
les actuacions del sistema d’abastament en alta al nucli 
de Gàrzola del TM de Vilanova de Meià i la seva docu-
mentació annexa.

Aprovar arrendar fi nca per pàrquing per visitants al 
Centre d’interpretació del Montsec de Meià.

Aprovar modifi cació de crèdit 1/2021.
Aprovar inicialment ordenança municipal de la taxa 

per visites a museus i visites guiades a llocs d’interès 
patrimonial.

Aprovar inici activitat explotació porcina.
Aprovar posar barana al pont del riuet.
Aprovar posar bandes rugoses al Carrer de la Perdiu.
Aprovar actes festa major de Santes Creus.
Aprovar inici activitat explotació ovina i cabrum.
Aprovar llista provisional admesos i exclosos al pro-

cés de selecció d’un agutzil.
Aprovar tallada de xops al barranc de Fondorta al 

Departament de Territori i Sostenibilitat.
Donar compte de l’informe resum anual de l’Ajun-

tament de Vilanova de Meià dels resultats del control 
intern que s’estableix a l’article 213 del text refós de la 
llei reguladora de les hisendes locals, de l’exercici 2020.

Aprovar posar aire condicionat a una sala de l’Ajun-
tament.

Mes d’abril

Aprovació prèvia expedient ampliació explotació 
porcina pol. 8 parc 126. 

Llicències d’obres: 
 Cuina i enrajolat de l’habitatge a Lluçars.
 Remodelació i muntatge del terra d’una explotació 

ramadera a Santa Maria de Meià.
Aprovar iniciar activitat explotació d’autoconsum.

Aprovar llista defi nitiva d’admesos i exclosos a la 
convocatòria de la plaça d’agutzil en règim de tempo-
ral.

Aprovar concedir permís per agafar aigua sobrant del 
camí de Comallonga.

Aprovar la contractació de servei ordre públic dels 
mesos de juliol i agost. 

Aprovar comprar obsequis per publicitat ajuntament.
Aprovar fer publicitat al Diari Segre pel Centre d’In-

terpretació del Montsec de Meià.
Aprovar contractació de dues persones, per la tem-

porada d’estiu, pel cobrament d’entrades a les piscines 
municipals.

Aprovar renovar contracte auxiliar administrativa.
Aprovar addenda de pròrroga pel 2021 del Conveni 

de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Nogue-
ra i els ajuntaments de la comarca en matèria de ser-
veis socials, altres programes relatius al benestar social 
i polítiques d’igualtat per al període 2016-2019.

Mes de maig 

Llicències d’obres: 
 Reforma de cuina, bany i refer teulada a Vilanova 

de Meià.
 Arranjament de façana i canvi d’una biga a Boada.
Aprovar rebaixa del 50% de import del coto de caça 

major de Lluçars, Boada, Argentera i Garriga de Bo-
ada.

Aprovar adjudicar instal·lació de càmeres de segu-
retat i alarma a l’escola municipal.

Aprovar adhesió al contracte 2019.03-D1 de l’acord 
marc de subministrament d’energia elèctrica amb des-
tinació a les entitats locals de Catalunya.

Aprovar conveni d’encàrrec de gestió de diferents 
serveis d’assistència tècnica informàtica entre l’ens 
local “Ajuntament de Vilanova de Meià” i la Diputació 
de Lleida.

Aprovar contracte d’encarregat de tractament vin-
culat al conveni d’encàrrec de gestió de diferents ser-
veis d’assistència tècnica informàtica.

Aprovar llicència de segregació al C/ Coll del Cas-
tell, 25 de Vilanova de Meià.

Aprovar llicència de primera ocupació d’habitatge 
en sò l rústic.

Aprovar adjudicació de treballs de millora als ce-
mentiris dels nuclis de Vilanova de Meià i Boada.

Aprovar nomenament de delegat de protecció de 
dades.

Aprovar nova gestió del rocòdrom.
Aprovar modifi cació de crèdit 2/2021.
Aprovar declarar deserta la convocatòria de la li-

citació pública per a l’adjudicació del contracte del 
“projecte bàsic i executiu per la construcció de pave-
lló doble poliesportiu pav 2 (fase 0)” i aprovar el pro-
cediment de contractació negociat per a contractar 
l’obra esmentada.
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MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2021 

Altes i suplements en aplicacions de despeses

Aplicació Descripció Crèdits 
inicials

Suplement 
de crèdit

Crèdits 
fi nals

Progr. Ec.

459 619.00
Posar barrera de seguretat metàl·li-
ca a la ctra. de Lluçars

2.000,00 3.520,00 5.520,00

459 619.01
Posar gas c/ piscines a Vilanova de 
Meià

4.000,00 5.082,00 9.082,00

TOTAL 6.000,00 8.602,00 14.602,00

Altes en concepte d’ingressos

Aplicació: econòmica Descripció Euros

Cap. Art. Conc.

 8 87 870.00
Romanent Tresoreria per a Despeses

Generals
8.602,00

TOTAL INGRESSOS 8.602,00

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2021 

Altes i suplements en aplicacions de despeses

Aplicació Descripció Crèdits 
inicials

Crèdit ex-
traordinari

Suplement 
de crèdit

Crèdits 
fi nals

Progr. Ec.

454 610.00
Reconstrucció del pont del camí de 
l’Obag

0 7.000 0 7.000

920 625.00 Mobiliari 1.500 0 2.000 3.500

TOTAL 1.500 7.000 2.000 10.500

Altes en concepte d’ingressos

Aplicació: econòmica Descripció Euros

Cap. Art. Conc.

 8 87 870.00
Romanent Tresoreria per a Despeses

Generals 9.000,00

TOTAL INGRESSOS 9.000,00

Quota reguladora de la taxa per visites a museus i visites guiades a llocs d’interès patrimonial

Individual : Fins a 14 persones. Col·lectiva: A partir de 15 persones.

ENTRADES MUSEU:
Individual: 3,50€. Col·lectiva: 2,50€. Reduïda: 2,50€. 

VISITES GUIADES [cal concertar-les prèviament]. 
Visita d’una hora: -20 persones 60€; +20 pers. 4€
Visita de 2 hores: -20 persones 90€; +20 pers. 7€

VISITES PEDAGÒGIQUES [cal concertar-les prèviament]. 
TALLERS I VISITES DIDÀCTIQUES: Fins a 3 hores, 100 €
Els grups es dividiran en un nombre aproximat de 20 alumnes per taller o visita didàctica.
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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

 

 

 

AVÍS ALS NUCLIS AGREGATS 

- El ciutadà que vulgui deixar voluminosos, ha d’avisar a l’Ajuntament de Vilanova de Meià 
(telf. 973415005)  amb una setmana d’antelació, concretant els objectes que deixarà. 

- Els voluminosos s’han de deixar  al costat dels contenidors de l’entrada del poble, el dia 
abans de la data de recollida que marca el calendari, NO més dies enrere. 

- Si no s’avisa a l’ajuntament, els voluminosos no es podran recollir. 
- Respectar aquestes condicions és garantia del bon funcionament de la recollida, demanem 

que tothom les dugui a terme. 

MOLTES GRÀCIES 
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Festes Majors

2021

TÒRREC

GÀRZOLA

BOADA

LLUÇARS
VILANOVA DE MEIÀ

SANTA MARIA DE MEIÀ

AGOST

SETEMBRE

7 i 8
13, 14 i 15

20 i 21

3, 4 i 5
10, 11, 12 i 13

17, 18 i 19
Programació i celebració d'actes atenent

 les mesures sanitàries covid vigents
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JORNADES

GASTRONÒMIQUES

BOADA - LLEIDA

Sergi de Meià

Arnau Masterchef
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Espai Gastrocultural
EL LLIBRE DEL COCH, DE RUPERT DE NOLA, EL PRIMER CUINER MODERN, UNA 
GRAN EVOLUCIÓ, SEGLE XVI

El principal problema que 
es va haver de superar va 

ser la manca d’un llibre de cui-
na catalana pròxim a l’època. 
El primer que es va publicar en 
català va ser el Llibre del C och, 
del Mestre Robert, que data del 
segle XVI. La primera edició és 
de Barcelona, de l’any 1520, i 
es tracta d’un llibre d’alta cuina 
cortesana; l’autor declara ser 
cuiner de la Cort del rei Ferran 
de Nàpols. Representa la cul-
minació de la tradició medie-
val i l’eclosió d’una nova cuina 
renaixentista, catalana i medi-
terrània, destinada a triomfar 
a l’edat moderna. Era una cui-
na cortesana del més alt nivell 
gastronòmic, encara que també 
incorporava plats més senzills, 
de procedència popular, però 
renovats. El llibre estava diri-
git als joves que volien entrar 
a servir a la cort per educar-se 
i fer carrera. Començava indicant una sèrie de normes 
sobre la manera de tallar la carn a la taula i, a continu-
ació, seguien les receptes, que n’hi havia prop de 200. 
Es distingia entre dies ordinaris, de carn (entorn de 
140 receptes), i dies d’abstinència (unes 50 receptes). 
La gran varietat de receptes de peix refl ecteix molt bé 
el caràcter mediterrani d’aquesta cuina i la preocupa-

ció per la salut es manifesta en una 
sèrie de plats destinats als malalts i 
convalescents.

El llibre va obtenir un gran èxit, 
atès que la impremta va facilitar 
molt la seva difusió.

Al llarg del segle XVI, se’n van fer 
diverses edicions en català. El 1525, 
es va traduir al castellà amb el títol 
Libro de guisados Manjares y Pota-
jes, intitulado Libro de Cocina, fi gu-
rant com a autor el nom de Ruperto 
Nola. Segons indicava el pròleg de 
l’edició castellana, la iniciativa de 
la publicació del llibre en català va 
partir del rei Ferran de Nàpols. És 
possible que la idea de traducció al 
castellà sorgís de l’emperador Carles 
V, que va poder conèixer la cuina i el 
receptari de Nola durant la seva es-
tada a Barcelona, entre 1519 i 1520. 
A més, l’emperador es trobava a To-
ledo quan es va fer la traducció del 
català al castellà i va aparèixer la pri-
mera edició castellana. El 1929 es va 

tornar a publicar, aquest cop a Logronyo, i totes dues 
edicions van ser publicades amb privilegi imperial. La 
relació del receptari amb el cercle cortesà de l’empera-
dor va ser important i va contribuir a augmentar el seu 
prestigi i difusió.

No apareixerà un altre gran llibre de cuina en català 
fi ns a mitjan segle XIX, “La cuynera catalana”. 

Llibre de cuina de Rupert Nola.

SOPA DE CARABASSSA

Ingredients per a 6 persones:
1 kg de carabassa tallada
150 g d’arròs
2 cebes
1 fulla de llorer
500 ml. brou de pollastre
oli
sal
pebre
aigua
300 gr. de botifarra negra

Elaboració:
En una olla amb oli afegiu-hi la ca-

rabassa amb la ceba i la fulla de llo-
rer i deixeu- la ofegar amb l’olla ta-
pada. Afegiu-hi aigua i, quan la cara-

bassa estigui a mig coure, afegiu-hi 
l’arròs. Rectifi queu-ho de sal i pe-
bre. Deixar coure durant 20 minuts, 
triturar i rectifi car de líquid perquè 
ens quedi una textura crema/sopa. 
Acabem el plat amb la botifarra ros-
tida o en brasa o en paella.

Variacions: s’hi poden afegir 
mongetes o castanyes bullides.

PANADA DE CARN

Ingredients per a 4 persones:
Per fer la massa

250 g de farina
100 g de mantega o llard
1 ou
aigua freda
un pols de sal
sucre

Feu un volcà amb la farina sobre 
una superfície. Talleu la mantega 
a dauets i aneu-los mesclant amb 
la farina, tot treballant-ho bé amb 
els dits fi ns que la mantega s’hagi 
esmicolat tota i la farina es quedi 
de color groc. Feu un volcà amb 
la farina resultant i tireu-hi l’ou i 
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l’aigua. Afegiu-hi la sal i el sucre en 
funció de si us agrada més dolç o 
més salat. Treballeu-ho amb les 
mans fi ns a obtenir una massa ho-
mogènia. Si disposeu de temps, 
deixeu reposar la pasta a la nevera 
una estona.

La pasta brisa es treballa amb 
un corró. Un cop estesa, folreu els 
motlles i punxeu tota la pasta amb 
una forquilla abans d’introduir-la 
al forn, per tal que no s’infl i. Al-
guns plats amb pasta brisa tenen 
dos temps de cocció: primer es 

precuina la pasta uns 10-15 minuts 
al forn, fi ns que agafa una mica 
de color. Es treu del forn, s’omple 
amb el que es vulgui coure i es tor-

na a fi car al forn el temps que cal-
gui per a cada recepta.

Per fer el farciment, podeu fer-la 
amb carn picada o amb les sobres 
d’algun plat de carn o d’aviram. A 
més, també hi podem afegir bolets, 
carxofes, pèsols, bledes, espinacs, 
panses, pinyons, ceba, etc. Fregiu 
aquests ingredients, farciu la pana-
da i poseu-la al forn fi ns que la mas-
sa estigui cuita.

Gaudiu de la cuina i bon profi t!

Sergi de Meià

Ja
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ARTESA DE SEGRE
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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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Centre d’Interpretació del Montsec de Meià
MISCELÀNIA PALEONTOLÒGICA. Curiositats dels fòssils en l’antiguitat

L’home, des de la seva aparició 
al planeta, ha demostrat una 

enorme curiositat per tot allò que 
l’envolta. En el transcurs dels mil-
lennis, els pobles, en el seu desen-
volupament cultural, van voler ex-
plicar el món on vivien, elaborant 
una sèrie de creences i llegendes 
que es transmetien de generacions 
en generacions.

Entre els objectes naturals al seu 
abast, els fòssils no van escapar a 
la seva atenció. Per tal de poder 
donar explicacions, es generaren 
tot un munt d’interpretacions fan-
tàstiques, irreals i misterioses de-
gudes a l’absoluta ignorància del 
que representaven. Nombroses 
idees perduraren molts segles i de 
les explicacions escrites, ens que-
den alguns documents dels quals 
autors grecs com Heròdot, Xenòfa-
nes, Teofrastre o bé els llatins Plini 
el Vell i Pausanias entre altres, van 
expressar les seves observacions i 
creences. Posarem a continuació, 
solament cinc exemples d’aquestes 
llegendes i mites, dels molts que 
existeixen. 

1.-SERPS DE PEDRA
- Així doncs, entre aquells “pe-

trefactes” que captaren l’atenció 
de moltes persones, tenim als am-
monits, pops marins amb closca de 
cargol que visqueren pels mars de 
la Terra durant més de 160 milions 
d’anys i que es van extingir farà 
uns 66 milions. Són fòssils molt 
típics que tenen la closca cargo-
lada amb costelletes ornamentals. 
La seva conquilla fossilitzada, cri-
dà l’atenció i així, per exemple, 
Plini el Vell anunciava que si algú 
es posava la pedra al cap mentre 
dormia, tindria somnis premoni-
toris. Altres veien en aquestes for-

mes, serps petrifi cades. Santa 
Hilda, abadessa anglesa de 
la població de Whitby, diu 
la llegenda, que es topà amb 
multitud de serps vives quan 
cercava lloc per a construir 
la seva abadia, per allà l’any 
664. Com a signe de perill 
i del mal, les expulsà amb 
força i les abocà per un pe-
nya-segat. En caure, les serps 
es petrifi caren i es trencaren 
el cap. Per aquest motiu, les 
“serps” petrifi cades (les clos-
ques dels ammonits) no tenen 
cap. En realitat les contrades 
de Whitby contenen multitud 
de fòssils d’ammonits. Inclòs, 
aquestes despulles podien actuar 
com a contraverins i sanadores. El 
nom d’Ammonit li ve de les banyes 
de cabrit que lluïa el gran deu Zeus 
i a les que es coneixia com a Cor-
nu Ammonius. Durant moltíssims 
anys, els ammonits eren deman-
dats com amulets i els venedors, 
amb tota picaresca, esculpien en el 
fòssil, el cap d’una serp.

2.-CÍCLOPS D’UN SOL ULL
- Recordarem també les històries 

dels Ciclops, aquells gegants de la 
mitologia grega, que tenien un sol 
ull al bell mig del front. Tots recor-
dem la llegenda de Polifemus, allà 
per l’illa de Sicília, quan Odisseu 
(Ulisses) desembarcà per tal de cer-
car aigua i aliments en el seu viatge 
de retornada a Ítaca. Segons ens 
conta Homer en l’Odissea, Polife-
mus va agafar i empresonar a Odis-
seu i als seus companys al fons de 
la seva cova i se’ls anava cruspint. 
Es van escapar gràcies a l’astúcia 
d’Ulisses, emborratxant-lo amb vi 
i quan el gegant va anar a dormir 
la mona, li van clavar a l’únic ull, 

una gran estella ar-
dent, deixant-lo cec. 
La història del ciclop 
prové, molt versem-
blantment, dels cra-
nis fossilitzats d’ele-
fants nans que vis-
queren a l’illa fa més 
de mig milió d’anys. 
En efecte, el crani 

d’un elefant presenta el forat del 
nas al mig del front, on s’instal·la la 
trompa, mentre que les fosses dels 
ulls són laterals i poc visibles. Els 
grecs desconeixien els proboscidis 
i van ser vistos per primer cop i 
amb gran sorpresa, durant les guer-
res d’Alexandre el Gran amb els 
perses, uns 500 anys després que 
el llibre de l’Odissea fos escrit per 
Homer. Així doncs van confondre 
la zona nasal del proboscidi amb el 
gran forat de l’ull.

3.-HOMES GEGANTS
-Pel que fa a les diferents llegen-

des de gegants, a Europa, tenim 
relats fantàstics de la troballa de 
grans ossos quan es treballaven 
fonaments per construir edifi cis, 
trinxeres, vies de pas o inclús de 
manera fortuïta. En desenterrar-los, 
els ossos descomunals de mamuts 
i mastodonts, aquelles gents ente-
nien que eren enormes humans que 
van viure en temps immemorials. 
Els esquelets dels elefants eren to-
talment desconeguts en l’Europa 
medieval i algunes semblances amb 
restes humanes van fer creure que 
es tractava d’homes i dones gegan-
tins Amb el descobriment d’Amèri-
ca, es van trobar nombroses despu-
lles d’aquests superbs animals i tam-
bé els indígenes parlaven d’éssers 
monstruosos, cosa que donà lloc a 
la creença d’uns habitants titànics 
per tot el món. Tot això va durar fi ns 
a principis del segle XIX.

Conquilla fossilitzada d’un ammonit on es pot veu-
re el cap gravat exprés d’una serp. Al costat la re-
construcció en vida d’un amonit.

El gran os de la cuixa d’un mastodont Gomphotherium, con-
fós amb un fèmur d’un home gegant.
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A Viena es descobrí un fèmur de 
mamut allà per l’any 1443. Les auto-
ritats, ben sorpreses per la troballa, 
van fer inscriure al mateix fòssil 
unes sigles que feien menció al po-
der de la gran Àustria, i tot seguit 
van penjar l’os en la porta principal 
de la catedral de Viena per admira-
ció de tothom. També a la catedral 
de Cracòvia, avui dia es poden veu-
re suspesos en un lateral del temple, 
tres grans ossos que la tradició diu 
que eren del drac Smok, una besti-
ola que tenia esfereïts als habitants 
de les contrades de la zona. Aques-
tes despulles lligades amb una cade-
na no són altra cosa que una coste-
lla de balena, els fòssils d’un fèmur 
de mamut i el cap d’un rinoceront 
pelut del període glacial europeu. 

4.- ELS DRACS
- Al bonic poble alemany de Kla-

gensfurt existeix una escultura 
d’un drac feta el 1590 al bell mig de 
la plaça. La llegenda fa referència 
a un drac que rondinava el poble. 
El 1335 els habitants trobaren un 
estrany i gran crani en els terrenys 
comunals el qual van atribuir-lo a 
un drac devorador de donzelles, tal 
com Déu mana. Sobre aquest fòssil 
es va construir l’esmentada està-
tua. El famós crani se li atribueix 
també al d’un antediluvià rinoce-
ront pelut (uns 30.000-8.000 anys) 
com el que penja en la catedral de 
Cracòvia. La presumpció de dracs 
fou molt comuna en l’Europa medi-
eval i no ens ha d’estranyar la nos-
tra llegenda catalana de Sant Jordi 
i el drac. 

5. ELS MITOLÒGICS GRIFONS
-Existeixen molts més exemples 

d’aquestes anècdotes històriques, 
com és el dels temibles grifons, 
animals mitològics amb un cap 

d’àliga gegantina de fort i ganxut 
bec, proveït d’orelles, cos de lleó 
amb potes armades d’urpes i de 
vegades, amb ales. Durant molts 
segles aquestes bèsties apareixien 
dibuixades en pergamins, cuiras-
ses d’emperadors romans i en anti-
gues escultures representatives de 
la desapareguda ciutat de Persèpo-
lis. Les runes de la dita Persèpolis 
mostren encara estàtues d’aquests 
fantàstics animals. Sembla que la 
idealització del grifo es basa en els 
cranis fossilitzats d’uns dinosaures 
que visqueren per les terres, de fa 
uns 90 milions d’anys, que avui són 
el desert del Gobi, 
per allà la Mongò-
lia. Les caravanes 
de fa més de 2.000 
anys que transpor-
taven mercaderi-
es, seda i or de les 
mines del lloc, en 
passar per camins 
del desert, les sor-
res dels turons dei-
xaven al descobert 
les restes esquelè-
tiques fossilitzades 
d’aquells dinosau-
res, coneguts com a 
Protoceratops, (en-
tre altres) que te-
nien el cap guarnit 
amb un sorprenent 
bec i una clatelle-
ra òssia cosa que 
van fer imaginar 
a aquells viatgers, 
una temible bèstia 
ferotge. D’aquesta 
forma, doncs, s’ori-

ginà la figura i l’existència del terri-
ble Grifó. 

Com podeu veure, molts dels 
mites i creences de la Humanitat 
provenen d’objectes desconeguts 
segons els quals se’ls hi atribuïa po-
ders especials, en especial pel que 
fa a la salut, cosa que en el passat, 
propicià un intens comerç.

Antoni Lacasa Ruiz.
Comunicador de ciència 

paleontològica

Els grifons de Persèpolis que encara es poden veure en les 
runes de la ciutat. És molt possible que la llegenda d’aquests 
animals mitològics provingui de la troballa del cap del dino-
saure Protoceratops del desert del Gobi de fa uns 90 milions 
d’anys. Compareu imatges. (Imatges Internet)

Catedral de Sant Estanislau a Cracòvia, on tenen penjats el fèmur 
d’un Mamut, la costella d’una balena i el crani d’un rinoceront pe-
lut. (Foto J. J. Lozano)

El monument a Klagensfurt d’un drac. La troballa d’un crani fossilitzat 
d’un rinoceront pelut donà cos al mite d’un drac. (Foto J. J. Lozano)
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Terres del Marquesat

LA QUALITAT DE L’AIRE A EUROPA I LA CRISI DEL CORONAVI-

RUS (II part)

Infl uència de la pandèmia so-
bre la contaminació de Barcelo-
na

La pandèmia del Coronavirus ha 
afectat el comportament del trànsit 
de la ciutat de Barcelona notant-se 
una forta davallada durant el confi -
nament, segons podem apreciar en 
la fi gura 61.

La disminució del trànsit ha por-
tat a una reducció del nivell de 
contaminació de l’aire de la ciu-
tat, malgrat que malauradament la 
qualitat d’aquest va empitjorant-se 
a mesura que es torna a l’activitat 
anterior, inici del curs escolar i re-
presa de l’activitat laboral (vegeu 
fi gures 7-92) . La tendència sembla 
que és la d’apropar-nos als nivells 
anteriors al confi nament.

La disminució de la contamina-
ció de NO

2
 segueix una evolució 

similar a Barcelona i en altres ca-
pitals europees3 , com podem veure 
en les fi gures 8 i 9:

En la Figura 8 veiem la disminu-
ció dels nivells de NO

2
 en l’aire de 

Barcelona durant la pandèmia i la 
comparació respecte als mateixos 
períodes dels anys 2015-2019.

Solucions
La contaminació deguda a la cir-

culació de vehicles és funció de 
l’estructura urbana, la qualitat del 
transport públic, de la superfície 
vegetal i de les condicions atmos-
fèriques.

Les mesures per rebaixar la con-
taminació poden ser de dos tipus4,5:

Socials i Organitzatives 
Realitzar polítiques efi caces con-

tra l’increment de la contaminació 
per complir amb els acords de Pa-
rís sobre el canvi climàtic.

Assolir els objectius marcats pel 
Pacte Nacional per a la Transició 
Energètica i per la llei del canvi cli-
màtic. 

Figura 6: Disminució del trànsit de Barcelona per efecte de la pandèmia

Figura. 7: Concentració de partícules en suspensió de mida inferior a 10 micròme-
tres en l’aire de Barcelona durant la pandèmia i els anys 2015-2019.

Figura. 8: Comparació dels nivells de NO2 en l’aire de Barcelona durant la pandè-
mia i els anys 2015-2019.
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Potenciar les zones de baixes 
emissions: Solució adoptada per 
l’ajuntament de Barcelona a princi-
pis del 2020.

Implantar aparcaments perifè-
rics als voltants de la ciutat, lligats 
amb la millora del transport públic. 

Limitar o impedir l’accés a la ciu-
tat dels vehicles més contaminants.

Institucionalitzar l’ús del cotxe 
d’acord amb el nombre parell i im-
parell de les matrícules.

Incentivar l’ús compartit del ve-
hicle.

Fomentar la utilització de bici-
cletes i patinets.

Tècniques
Transformar el transport públic 

contaminant en elèctric (autobu-
sos, taxis, empreses de lloguer de 
vehicles sense conductor).

Incentivar la transformació dels 
serveis urbans de transport de mer-
caderies en elèctric.

Millorar les grans infraestructu-
res de transport (Metro i Rodalies).

Incentivar la creació de parcs eò-
lics i fotovoltaics al nostre país.

Realitzar una política activa per 
fomentar la instal·lació de filtres 
reductors de contaminants (NO

2
, 

CO, Hidrocarburs, Partícules en 
suspensió).

Reduir la contaminació per mit-
jans naturals: Incrementar la co-
berta vegetal i arbòria, a les places 
dures i els carrers.

Convertir els edificis en superfí-
cies vegetals.

Josep Roqué i Buscató 
(Dr. Ciències Químiques) 

Associació Cultural “Les Terres del 
Marquesat”

Figura 9: Evolució de la contaminació per NO2 en diverses capitals europees du-
rant el confinament per la pandèmia del coronavirus.

Figura 10: Valors estàndards de la Unió Europea per a contaminants atmosfèrics

Referències
1 https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2020/04/200413-NP-Represa-activitats-no-essencials_OK.pdf
2 https://contaminacio.barcelona/2020/10/01/informe-la-contaminacio-de-setembre/
3 https://www.ft.com/content/b3bdc038-5125-4d09-9480-f7b5351105ca
4 https://conversesacatalunya.cat/els-grans-reptes-de-barcelona-que-el-nou-consistori-ha-dafrontar/
5 https://conversesacatalunya.cat/contaminacio-una-altra-politica-es-millor/ (18 de setembre 2019)
6 https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/planaire2017-2019_tcm30- 
436347.pdf

Una versió “ampliada” la podem trobar en castellà al “Plan Nacional de Calidad del AIRE 

2017-2019 (Plan Aire II)”6.
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Els lectors escriuen
ENTOMOLOGIA URBANA

Passa una jove en moto amb la 
seva esquena recta com un pal 

d’escombra. La inclinació sobre 
el manillar és un angle perfecte, 
un nombre auri de la trigonome-
tria com ho és la corba dels seus 
malucs per a la geometria. Serà 
per avorriment o potser per què
em sorprèn el seu vol erràtic, so-
vint irritant, que he pres la reso-
lució d’efectuar un estudi taxonò-
mic de les espècies sobre rodes 
de la ciutat de Saigon. Per a ser 
rigorós i a risc de resultar avorrit, 

hauria de començar per disposar 
d’una sèrie de calaixos, (de fusta, 
corcats i polsosos), uns dins dels 
altres, amb tota mena de cartellets 
de paper, el zelo groguenc, la tinta 
de bolígraf correguda per la humi-
tat o menjada per algun caragol 
diminut, on es llegís en cursiva: 
família, espècie, classe, gènere, 
ordre, branca i diverses divisi-
ons més que repetirien la fracta-
litat amb la qual els naturalistes 
en general, i els entomòlegs en 
particular, classifi quen els éssers 

vius (habitualment un cop morts). 
Però una activitat d’aquesta mena 
queda lluny de la meva naturalesa 
mandrosa i desorganitzada i per 
això procediré d’una manera més 
lliure, per intuïció o per pura asso-
ciació emocional.

La primera espècie que em crida 
l’atenció és la de les espatlles rec-
tes. Les veig navegar pels carrers 
amb la mirada perduda en els seus 
pensaments, el telèfon a l’orella, o 
els braços estirats i rectes sobre el 
manillar. Compte que ve una corba 
i no podràs girar. Al seu voltant tot 
sembla vulgar, pesat, abonyegat, 
suat, fosc. Són les princeses dels 
somnis de fades, descendides a la 
jungla urbana tropical per aturar 
el temps i l’alè de qui les mira. Són 
les que han canviat els miralls per 
a veure la seva imatge refl ectida a 
la pantalla del mòbil, les que encai-
xen com la mà en guant de seda en 
aquests vestits delicats i coloristes 
heretats dels xinesos, els vestits 
llargs o Ao Dais. Vigila que no et 
mirin, o cauràs tornat en pedra, 
com la maledicció de la Medussa. 

La següent espècie que em sor-
prèn és la dels malabaristes sobre 
rodes. Si els mongols van apren-
dre a cavalcar des de nens, els 
vietnamites es van iniciar en l’art 
del transport sobre una moto a 
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la mateixa edat. Ho porten a la 
sang. Pots portar un armari en una 
moto? O quaranta dotzenes d’ous 
en bosses de plàstic sense que es 
trenquin? O els pastissos del teu 
casament en una columna? Un 
llistó de sis metres? Bombones de 
butà mida míssil intercontinental? 

Dues palmeres? 
Una corona de 
pompes fúnebres? 
Un aquari amb 
els seus peixos? 
Cinquanta avions 
de plàstic? Més 
globus que la pel-
lícula Up? Un mi-
rall o un vidre de 
dos metres agafat 
amb les mans? Sí, 
puc, i molt més. 

En calaixos 
secundaris i pe-
titons fi caria als 
que parlen per te-
lèfon amb el braç 
creuat cap a l’ore-
lla contrària per-
què no els hi ro-
bin; a les noies de 
cames llargues tot 
just cobertes per 
una faldilla o pan-
taló que sembla 

un cinturó ample; als conductors 
que dormen sobre la moto aturada 
o als passatgers que dormen a so-
bre l’esquena del conductor quan 
condueix; a les que transporten 
nens dins de cadiretes de bambú 
entre el conductor i el manillar, 
sense casc i amb mosquitera al 

cap; a les que condueixen mirant 
únicament el seu telèfon mòbil 
mentre xategen; a tots els que s’in-
corporen a un trànsit dens i peri-
llós sense mirar; als que circulen 
preferentment per la vorera; als 
que es tapen la cara amb màscara 
de drap; als que ho fan amb pas-
samuntanyes de llana amb calors 
de 38 graus; a les que cobreixen 
els braços amb guants llargs tipus 
Gilda de color carn; a les que car-
reguen més de quatre passatgers 
(en una moto? sí, sí) i així aniria 
construint el meu bestiari, col·lo-
cant cada insecte dins d’una caixa 
de suro, d’aquestes de bombons 
gelats, travessats per agulles. Per 
desgràcia molts d’aquests indivi-
dus sobre rodes visiten abans la 
sala de traumatologia i neurocirur-
gia de l’hospital de Cho Rai.

Les úniques que se salven sem-
pre, perquè la seva lleugeresa les 
sostreu dels avatars d’aquest món, 
deesses inconscients del seu po-
der, preses difícils per l’entomò-
leg, són les de l’esquena recta, les 
libèl·lules de Saigon, que sempre 
em produeixen la màgica sorpresa 
d’una papallona quan es posa al 
dors de la mà.

Rubén Martínez Castejón

Interessats envieu les vostres dades a
lopasnou@gmail.com

i contactarem el més aviat
possible amb vosaltres

Anuncieu-vos-hi!
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Homenatge a Ferran Sánchez Agustí

GUERRA CIVIL AL MONTSEC (i III)

Per Ferran Sánchez Agustí

Homenatge a l’historiador, convi-
latà i amic Ferran Sánchez Agustí. 
Aquesta és la tercera part de la ver-
sió íntegra de l’article “Guerra Civil 
al Montsec”, que va publicar al llibre 
El municipi de Vilanova de Meià
(1999), juntament amb Ramon Ber-
naus i Santacreu. 

Aquesta tercera part abasta el 
període des del 23 desembre de 
1938, quan els franquistes comen-
cen l’ofensiva al front del Montsec, 
fi ns a Cap d’Any quan després de 
conquerir la Coma de Meià, baixen 
cap a la vall del Segre. Per sort, dis-
posem d’algunes fotografi es inèdi-
tes d’aquest període de la gerra. 

Nadal de 1938: neu i sang al 
Montsec

La infanteria nacional aconseguí 
gràcies al suport aeri, en aquell 24 
de desembre de 1938, dia de mal 
temps, aigua i neu, refermar defi ni-
tivament el Cap de Pont de la Baro-
nia de Sant Oïsme, trencà el front 
prop d’aquest indret d’agradables 
tebiors romàniques i ascendí per 
les asprors del ferotge muntanyam, 
per “senderos de cabra” a trenc 
d’alba cap a Fontllonga agafant per 
sorpresa l’enemic quan feia el cafè 
d’esmorzar, i a desgrat que feia dies 
gallejava tot dient: “Quan vindrà el 
toro? Vinga que ja ens estem tros-
sant les espardenyes per córrer!”. 

De fet, l’atac s’esperava al Cap 
de Pont de Tremp o al de Balaguer 
però no per aquells escabrosos pa-
ratges. Després ocuparen Figuerola 
de Meià. Perauba caigué el 25 de de-
sembre de 1938 després de patir un 
bombardeig segons ens explicà Sal-
vador Bernaus, nat en aquest poblet 
i fuster de Vilanova. Perauba també 
havia estat evacuat. Els seus mora-
dors s’havien refugiat en el barranc 
de Sant Pere, arraulits al peu dels 
penyals que hi ha davant per davant 
d’aquest llogarret abandonat des de 
1970, past de la solitud i de la incú-
ria inexorable de les bardisses.

Vicente Rojo escrigué el 24 de 

desembre al cap del govern Juan 
Negrín: “Continua la acción ene-
miga muy intensa. Han sido rec-
hazados los ataques a Roca Alta”. A 
les 8 d’un matí d’intens fred, des de 
la serra de la Campaneta l’artilleria 
franquista obrí foc en massa contra 
la Roca Alta. La serra del Cucut o 
serra de la Vall era l’enclavament 
més avançat del front i estava guar-
dat per una bandera falangista. La 
serra del Cucut s›inicia sobre el pla 
de les Forques. A quarts d›11 del 24 
de desembre la infanteria franquista 
havia conquerit el cimadal de la 
Roca Alta. A la una caigué tempo-
ralment el Desferrador a costa de 
15 baixes nacionals. 

El general Carlos Martínez de 
Campos, duc de la Torre i comte 
de Llobera, nebot d’Arsenio Mar-
tínez de Campos, -salvà la vida de 
Pío Baroja, uns requetès el volien 
matar- escrigué el 23 de desembre
en el seu diari, des de la Campane-
ta: “Vemos irse al adversario como 
en dirección a Montserrat, que está 
detrás de un horizonte abarrotado 
de nubarrones”. El foc artiller con-
tinuà fi ns a quarts de dues. Comen-
çà de nevar a les 3 de la tarda. Els 
nacionals no aconseguiren passar 
de la serra del Cucut, entre altres 
raons, per les difi cultats d’avançar 

perquè la neu anava quallant. 
El subministrament de les tropes 

nacionals, tothora difi cultós per 
“senderos malísimos”, es feia des 
de Fontllonga per Figuerola a lloms 
de 700 muls. El municionament pas-
sà per un pontó bastit sobre la Pa-
llaresa, els queviures nacionals i les 
baixes humanes travessaven per la 
Pasarel.la, construïda per La Cana-
denca en 1916, que va fer servei fi ns 
a 1975!

Dues divisions del Cuerpo de 
Ejército Urgel, des del Cap de Pont 
de Tremp, trencaren el front per 
Matassolana i atacaren el 23 de de-
sembre la Roca Alta des de la serra 
de la Vall, és a dir, la serra Falcone-
ra o serra del Cucut, per ocupar des 
d’aquí l’extrem llevantí del Montsec. 
Altres dues divisions del Cuerpo de 
Ejército Urgel conqueriren tots els 
parapets instal·lats entre la carrete-
ra de Sant Salvador de Toló i cap de 
la serra de Comiols. Una companyia 
republicana intentà ocupar l’estiva-
ció del Badaüll des de Perauba, as-
cendí des del despoblat de Cabrera, 
a tomba oberta, muntanya amunt: 
fou pràcticament anihilada. Durant 
molts anys la gent de la Vall de Meià 
anava fi ns al Badaüll, malgrat ser in-
dret de llunyà i difícil accés, a collir 
els préssecs que van néixer dels co-

Vilanova de Meià, vista des de les Eres, en ser ocupada per les tropes rebels del Cuerpo del 
Ejército de Urgell del general Muñoz-Grandes, a partir del 27 de desembre de 1938.
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piosos pinyols que llençaren els sol-
dats, ja que el melicotons foren una 
de les seves principals menges.

També van arremetre contra les 
fortificacions republicanes del Des-
ferrador, Pas Nou i Cogulló. Des 
d’ací iniciaren l’aproximació cap a 
Baldomar i Vernet per la Vall d’Eriet 
després de prendre el pujol de cal 
Castellar, darrera mateix del castell 
d’Eriet. Des de Baldomar i Vernet, 
el Cuerpo de Ejército Urgel prepa-
rà l’ofensiva final contra Artesa, as-
setjada des de la banda de ponent 
pel Cuerpo de Ejército Maestrazgo 
i pel Cuerpo de Ejército Aragón. 
El balanç de la primera jornada de 
l’ofensiva del 23 desembre no podia 
ser més victoriós per a Franco ja 
que les seves tropes havien trencat 
el front per 4 punts: Serós, Balaguer, 
Fontllonga i Desfarrador.

El 24 de desembre resistí sagun-
tinament al Montsec la 26 Divisió, 
comanada pel tinent coronel Ricar-
do Sanz, però no va poder impedir 
que caigués Perauba i el vèrtex de 
Sant Mamet (1.347 m). La Nit de 
Nadal, sobreposats de la sorpresa 
del matí anterior, els republicans es 
llançaren a un desesperat contraa-
tac i situaren 3 brigades de la 34 Di-
visió del tinent coronel Ginés Sánc-
hez entorn d’Artesa i una quarta al 
sud de Sant Mamet. Durant el matí 
del Dia de Nadal les Divisions 61 
i 150 del coronel García Navarro i 
el general Siro Alonso, respectiva-
ment, foren expulsades de diver-
ses posicions del Desfarrador i del 
Pelat, i hagueren de reprendre’n 
la conquesta a la tarda a costa de 
212 baixes nacionals. Tanmateix, 
no aconseguiren ocupar encara el 
santuari de Bon Repós. Enterra-
ren 500 cadàvers i van fer 57 pre-
soners republicans. Els nacionals 
s’apoderaren de tota la serra de 
Sant Mamet i la Vall d’Eriet. Pràc-
ticament tot el terreny comprés 
entre el Segre i la Pallaresa, aquell 
que els romans anomenaren cas-
trum medianum, era a punt de ser 
ocupat, mancaven, però, algunes 
muntanyes. L’aviació bombardejà 
la Vall de Meià durant l’ofensiva de 
desembre, l’artilleria de la Campa-
neta bombejà la Roca Alta i el Pe-
lat. Cal Bentut i cal Marc al carrer 
Migdia, de Vilanova, davallant cap 
al Portal de Jos foren destruïts. La 

poca gent que no havia marxat del 
poble corregué espaordida a ama-
gar-se a les cabanes de les eres i en 
sots excavats als sols de la vila que 
actuaven com una mena de refu-
gis. Vilanova podria haver celebrat 
la festa de sant Esteve alliberada 
del domini roig però quan entraren 
els nacionals no hi havia ningú. A 
l’oest, els nacionals conquistaren 
Alcanó, Granyena de les Garrigues 
i Almatret.

El 25 de desembre de 1938, en 
el seu interessantíssim “Diari de 
guerra”, Pere Tarrés, metge a les 
files republicanes, fejocista aspirant 
a sant, escrigué: “Quina parado-
xa! Nadal i una de les festes més 
roïnes de la guerra. Nadal, festa 
de la pau, però de la pau entre els 
homes de bona voluntat. Ara com-
prenc el que vol dir aquesta parau-
la: de bona voluntat”. El falangista 
reusenc Josep M. Fontana, gover-
nador civil de Granada en 1943, ha-
via enterrat feia poc una filleta i el 
seu cunyat Ramon Bertran d’Ossó, 
mort en combat, recordà en aquell 
Nadal de 1938 anteriors nadals “del 
Bon Jesuset de les panses i figues, 
i nous, i olives, i mel i mató!”. 
Joan Capdevila Serrat (Sant Hipòlit 
de Voltregà, 1920), soldat des del 6 
d’abril de la 60 Divisió ens descrigué 
en carta inèdita aquell dantesc jorn 
de Nadal, prop de Montclar: “Quan 
punteja el dia de Nadal de 1938 
ja comença l’artilleria a disparar 
contra les nostres posicions i ja de 
seguit fa acte de presència l’avia-
ció i comença a bombardejar-nos; 

era un càstig terrible, no podíem 
ni aixecar el cap i en un moment 
veiem com es desplomaven els pals 
d’alta tensió partits per la metra-
lla i ja no ens tocà altre remei que 
anar retirant-nos ja que no podíem 
oposar-hi resistència perquè eren 
superiors en material i homes”. 
L’endemà la guerra acabà per a Joan 
Capdevila, va agafar una terrible 
diarrea que l’immobilitzà fins a ser 
evacuat cap a França. Com molts 
altres, després del camp francès de 
refugiats ingressà en un batalló de 
treballadors i posteriorment va ha-
ver de fer el servei militar. Tornà a 
casa a punt de fer els 24 anys: 7 anys 
de joventut perduts per culpa de la 
guerra.

El Montsec, franquista
El dia de Sant Esteve de 1938 

la 61 Divisió ocupà les abandona-
des mines de lignit del Reguer, el 
Puig de Meià i per l’esquerra els 
vèrtexs del Cogulló i Bon Repós 
després de superar una forta resis-
tència. Comiols maldà a deixar pas-
sar l’enemic i des d’ací la 26 Divisió 
contraatacà. La 51 Divisió del gene-
ral Urrutia ocupà definitivament el 
Badaüll, Mira Pallars, Tossal de les 
Torretes, Puig del Camí Ramader i 
Sant Aleix (pronunciat aquí Santa 
Lis). Les mateixes forces davalla-
ren des de la serra de Sant Mamet 
cap als Coms, damunt d’Alòs de 
Balaguer i es van estendre fins a la 
Maçana. 

El 27 de desembre la 51 Divisió 
entrà definitivament a Santa Maria, 

Ofensiva sobre Catalunya 1-1-39. Soldats del Cuerpo de Ejército de Urgell (Muñoz-Grandes) 
rentant-se i netejant plats i peroles a la Font de Caps de Vilanova de Meià, després de l’ocu-
pació. (Foto C.I.F.R.A.).
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localitat totalment abandonada i 
la 61 Divisió a Vilanova, completa-
ment buida. Des d’aquí assoliren 
les proximitats de l’Obac. Comiols 
fou finalment conquerit. Hi hagué 
contraatacs republicans de poc re-
lleu. Ocupat el Pla de les Forques, 
la davallada franquista cap a Artesa 
fou inexorable. No obstant això, la 
150 trobà una dura oposició en uns 
corrals prop de la central elèctrica 
de Gàrzola i el cementiri de Vilano-
va, fins l’endemà 28 de desembre 
no fou vençuda. Enterraren uns 
300 cadàvers. Es rendiren 430 sol-
dats republicans. Aquest mateix 
dia, després de certa oposició, els 
nacionals ocuparen Alòs, on els 
rojos de la 46 havien convertit l’es-
glésia en quadra i la casa de l’alcal-
de en refugi. Vicente Rojo intentà 
reestructurar les tropes i refer el 
front.

El dia dels Sants Innocents, 
però, es produí la total ruptura del 
Cap de Pont de Balaguer: més de 
dos mil (2.000) morts en aquest 
punt. El general Alvaro Sueiro Vi-
llarino amb la 53 Divisió del Cuer-
po de Ejército Aragón trencà el 

front defensat per la 72 Divisió del 
XVIII Cos d’Exèrcit. A la Vall de 
Meià finalitzà la resistència de Gàr-
zola. Les baixes del 28 de desembre 
ascendiren a 237 nacionals i 640 re-
publicanes.

El 29 de desembre la 61 Divisió 
arribà a Clúa, la 150 a Benavent i 
Covet, la 53 convergí amb la 84 del 
coronel Francisco Delgado per tra-
vessar el Segre i conqueriren totes 
dues juntes el trinxerat vèrtex de 
Monteró i la sagnant posició de “el 
Merengue”, prop de la Torre del 
Figueres, tallant la carretera de 
Camarasa entre els km. 9 i 11 on 
encara resten sebollits més de 800 
soldats, la majoria canaris. Aquest 
dia en un discurs radiat de dubtós 
abast el president Lluís Companys 
encoratjà a la resistència: “Lluita 
pel que és teu, pel que és i significa 
Catalunya, per l’amor a la terra i 
l’amor a la llibertat! Lluita per la 
teva vida, que és tot això!”.

El dia 30 de desembre malgrat 
les boires que ocultaven els objec-
tius, la 61 Divisió entrà a Gàrzola si 
bé hi havia dues cotes a l’altre cos-
tat del riu Boix que resistiren de 
forma pertinaç. Baldomar encara 
no havia caigut. Mentrestant conti-
nuava l’avanç cap a Cubells des de 
ponent i cedí Camarasa.

Per Sant Silvestre de 1938, 
les impenetrables bromades i les 
baixes temperatures no impediren 
que els nacionals es situessin a 10 
km d’Artesa i prop de Montmagas-
tre s’encetà un xoc on moriren 200 
republicans i 450 van caure preso-
ners. La 53 entrà a Cubells i la 84 
va anar a Boada i per la nit va cau-
re Lluçars després de veure morir 
uns 700 legionaris i 70 republicans 
davant del cementiri. El capità Ma-
nuel Carrasco, extremeny i oficial 
d’una de les companyies de la 48 
Brigada que van defensar Lluçars 
fou capturat i afusellat, nu, l’1 de 
gener de 1939 a l’era del Parroquià 
de Lluçars. Els feixistes anaven 
justos de roba i se n’enduien la 
dels republicans. Lluçars no va és-
ser evacuat perquè l’alcalde Josep 
Solé Bové es negà rotundament. La 
pràctica totalitat dels habitants de 
Vilanova era a Lluçars. Solament a 
cal Batistó hi havia 14 famílies refu-
giades, unes 50 persones. 

El dia de Cap d’Any de 1939 

es lluità per ocupar Argentera. La 
150 s’apoderà de Tòrrec i finalment 
caigué Baldomar. De la ferotgia 
com es desenrotllava la guerra, 
el cas de l’alferes provisional An-
tonio Tabernero de la Divisió 84: 
“En la ocupación del pueblo de 
Rubió y de la cota 572, el dia 10 
de Enero último, se distinguió 
extraordinariamente este Alférez 
que al frente de su Sección, y con 
granadas de mano, conquistó las 
posiciones tenazmente defendidas 
por el enemigo, dando muerte per-
sonalmente a todos los sirvientes 
de una máquina que batía eficaz-
mente a nuestras fuerzas”.

La 84 Divisió continuà avançant 
cap a Artesa, amenaçada des de 
tres direccions. Les republicanes 
divisions 26 i 34 es van refer i altre 
cop foren delmades. Mentre s’in-
tentà reagrupar l’Exèrcit de l’Est, 
el 2 de gener malgrat la falta de 
visibilitat, la 150 ocupà Montar-
gull, la 61 entrà a Vall-llebrerola i 
Vall-llebrera a pesar d’una resistèn-
cia considerable. Els del Maestraz-
go guanyaren el vèrtex de Sant Er-
mengol i dominaren Alentorn, on 
es produií una gran explosió, però 
no el pogueren ocupar encara. “La 
Vanguardia”, Barcelona, 3 de ge-
ner de 1939, reproduí un comuni-
cat militar de l’1 de gener: “En las 
últimas horas de la tarde de ayer 
fueron rechazados contundamen-
te cuatro ataques consecutivos de 
las fuerzas al servicio de la inva-
sión contra nuestras posiciones 
del vértice de Llusás en la zona 
de Vilanova de Meyá. El enemigo 
consiguió ocupar una posición 
que fue brillantemente recuperada 
recogiéndose material”. “La Huma-
nitat”, comunicat del Ministeri de 
Defensa Nacional sobre el Front de 
l’Est: “Continua amb gran violència 
a les zones del Segre l’ofensiva de 
les forces al servei de la invasió. Es 
lluita amb extraordinària duresa 
a Serra Grossa de Boada i als vol-
tants de Cubells on les nostres for-
ces resisteixen la intensa pressió 
rebel fortament ajudada de tancs, 
artilleria i aviació”.

 Ramon Bernaus i Santacreu i 
Francesc Cardona i Fonoll 

LO PAS NOU

L’església de Sant Salvador de Vilanova de 
Meià va quedar en un estat lamentable des-
prés de ser profanada i destruïda en gran 
part pels Rojos. Vista de l’altar de Sant An-
toni destruït durant la Guerra Civil. (Foto 
Actualidades Gráficas C.I.F.R.A.- Burgos)
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La nostra gent

ÀNGEL GALOBART LORENTE 

Ja que recentment s’ha obert al 
públic al Centre d’Interpretació del 
Montsec de Meià, la important ex-
posició paleontològica permanent 
“Els fòssils de la Pedrera de Meià. 
L’inici d’un món modern”, pensem 
que és del màxim interès poder en-
trevistar al senyor Àngel Galobart, 
coordinador d’aquest centre. 

Pregunta: Explica’ns on vas néi-
xer i quins estudis s’han de cursar 
per dedicar-te al món de la paleon-
tologia. 

Resposta: Soc de Sabadell i fa 
més de quinze anys que estic mig 
instal·lat a Tòrrec. Vaig fer la car-
rera de Biologia i com que a Saba-
dell hi ha l’Institut de Paleontologia 
més famós de Catalunya, quan vaig 
acabar, cap a l’any 1985, vaig entrar 
en aquest institut, atret pels fòssils. 
Després vaig fer la Tesi Doctoral de 
Geologia i tinc el doctorat de pale-
ontologia. El qui vulgui fer paleon-
tologia té aquestes dues opcions: 
pot fer Biologia per entendre com 
funcionen o com funcionaven els 
éssers vius, o bé pot fer Geologia 
per conèixer les edats, els estrats... 
Per tant, podem dir que la paleon-
tologia és una suma de les dues 
disciplines.

P: Com és que tu i la teva famí-
lia vàreu fer cap a Tòrrec?, aquesta 
població queda una mica lluny de 
Sabadell.

R: Va ser una mica ca-
sual. La meva dona té una 
tieta que també va venir de 
casualitat a Tòrrec, ja fa 
molts anys i, havíem vin-
gut aquí amb els cosins. 
Va ser venir i quedar-me 
enamorat de la zona. Vaig 
tenir la sort de comprar 
una casa i poder-me-la ar-
reglar i des del 2001-2002, 
que estem per aquí. Ara, 
en treballar tant al museu 
d’Isona, Coll de Nargó i 
també al de Vilanova, cada 
setmana m’hi estic tres o 
quatre dies, a més de les 
vacances.

P: En quins projectes estàs treba-
llant actualment? 

R: Per una banda, estem treba-
llant en el tema dels dinosaures, 
ja que la Conca de Tremp i Coll de 
Nargó són una zona molt rica on es-
tem fent excavacions i el treball ci-
entífi c. El segon punt de treball és a 
la Pedrera de Meià perquè hi ha un 
noi que està fent la Tesi Doctoral, 
més aviat enfocat cap a la Geologia 
i en aquest indret es pot conèixer 
com es va formar aquest jaciment, 
a més de poder-hi fer campanyes 
d’excavació. Després, aquests dies 
passats, hem estat també treballant 
a Mallorca en uns jaciments molt 
antics, d’uns dos-cents vuitanta, 
dos-cents noranta milions d’anys, 

situats a la costa on tenim també 
un doctorand que està fent la Tesi 
Doctoral sobre aquest jaciment. I 
ara sobretot, estem treballant el 
tema de la divulgació, preparant un 
projecte sobre la realitat virtual que 
consisteix a situar-te en el jaciment 
com era en el moment que funci-
onava i també intentarem fer una 
reconstrucció de la Pedrera perquè 
es pugui veure amb les ulleres de 
visió tridimensional, així des del 
museu, el visitant podrà submer-
gir-se en el jaciment, sense haver 
de pujar a la Pedrera. Ara elaborem 
tota la redacció del projecte, però 
això són molts diners i esperem 
que es pugui dur a bon termini.

P: Explica’ns quina relació hi ha 
entre el museu d’Isona, el de Coll 
de Nargó i el Centre d’Interpreta-
ció de Vilanova. De quina mane-
ra es relacionen i complementen 
aquests centres?

R: De fet, és un projecte que va 
sorgir fa uns vint anys. Inicialment 
amb el tema dels dinosaures, quan 
vam començar a treballar a Isona, 
vam veure que a cada lloc on hi 
havia alguna resta de dinosaures, 
tothom volia tenir el seu museu i fi -
nalment, vam trobar aquest acord, 
ja que no solament és Isona, sinó 
també a Coll de Nargó i Fumanya, 
que es troba al Berguedà. Vam co-

Àngel Galobart, paleontòleg

Moment de l’entrevista amb l’Àngel Galobart, Ramon Bernaus i Iolanda Masanés, membres 
del Consell de Redacció de Lo Pas Nou.
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mençar a fer una marca que va 
costar molt de concretar. Primer es 
deia “Terra de dinosaures” i, actu-
alment, “Dinosaures dels Pirineus”, 
per repartir una mica el joc. La idea 
consistia a canviar el sistema de 
com es feia abans, quan enviaven 
primer els fòssils a Alemanya i des-
prés anaven a Sabadell o a Barce-
lona. Volíem que els fòssils es que-
dessin primer en el territori, llavors 
en comptes de fer un únic museu 
en una capital de comarca, vam 
fer “museuets” que quan es visiten 
tots, és com si veiessis un gran mu-
seu. En aquest projecte s’hi ha in-
corporat el Centre d’Interpretació 
de Vilanova de Meià. Tots aquests 
museus, com el Centre d’Interpre-
tació, han de tenir un museu re-
gistrat com a museu de capçalera. 
En el nostre cas, pel que fa a la te-
màtica de paleontologia, depenem 
del Museu d’Isona del qual en soc 
el director, i pel que fa al territori, 
com que estem situats a la Nogue-
ra, depenem del Museu Comarcal 
de la Noguera, situat a Balaguer. 
En definitiva, funciona com si fos 
un museu gran amb diferents seus. 

P: Quina relació tenen aquests 
museus, concretament el Centre 
d’Interpretació de Vilanova amb el 
Geoparc Orígens de Tremp? Quin 
benefici pot portar aquesta relació 
a la Coma de Meià? 

R: La figura del Geoparc Orígens, 
jo la trobo molt interessant, ja que 
de fet és una figura aprovada per 
la UNESCO, com ho son els mo-
numents declarats patrimoni de la 
humanitat, i que aquí en tinguem 

una, quan en tot Catalunya només 
n’hi ha dues, té molta importància. 
I que Vilanova de Meià estigui dins 
del Geoparc, el trobo un fet molt in-
teressant. EL que ens dona el Geo-
parc és una marca de qualitat, ja que 
a nivell geològic i de paisatge, tenim 
unes característiques que són úni-
ques i el fet que aquesta marca sigui 
de la UNESCO, és de relleu mundial 
i el fet que nosaltres hi siguem no-
més té avantatges. Veurem com es 
va desenvolupant tot, però amb el 
temps hi haurà també productes de 
la terra avalats per la marca Geo-
parc, per tant, no hi haurà solament 
el paisatge, sinó també els produc-
tes que surten del territori. 

P: Com que el gruix de l’exposi-
ció dels fòssils que tenim al Centre 
d’Interpretació, provenen de la Pe-
drera de Meià, quina importància té 
aquest jaciment dins del món de la 
paleontologia, tant des del punt de 
vista històric com en l’actualitat? 

R: La Pedrera de Meià en l’àmbit 
científic té una importància excep-
cional. Històricament, fa molts i 
molts anys, quan es va començar a 
excavar, moltes universitats de mig 
Europa van venir a fer campanyes 
d’excavacions i els fòssils que es 
van trobar ara estant en diferents 
museus. Això ha fet que la Pedrera 
no tingui la mateixa importància 
que altres jaciments que potser no 
tenen tanta rellevància, però són 
més coneguts perquè tenen la col-
lecció més fixa en un lloc, mentre 
que nosaltres la tenim dispersa per 
tot arreu. 

Tot i això, és un jaciment impor-

tantíssim, primer per la quantitat 
d’espècies que han sortit, aproxi-
madament unes cent setanta. Això 
és molt difícil que es doni, ja que 
en un jaciment típic on excavem 
dinosaures, per exemple, només 
trobem set, vuit o deu espècies. 
En segon lloc, és molt important 
perquè com que fa molts anys que 
es va començar a excavar, molts 
d’aquests fòssils són espècies no-
ves que s’han descrit per primera 
vegada, en total unes cent catorze 
només d’aquest jaciment. A més 
és molt divertit perquè moltes 
d’aquestes espècies tenen noms 
relatius del Montsec, la Noguera, 
Rúbies... Això fa que aquests topò-
nims del territori, siguin coneguts 
a nivell internacional gràcies a 
aquests fòssils. 

P: Canviant una mica de tema. 
Explica’ns tot el procés de l’ex-
posició que sobre la Pedrera de 
Meià vàreu muntar conjuntament, 
el 2019, amb l’IEI i la Diputació de 
Lleida i com va pujar cap a Vilano-
va. 

R: El 2017-2018 es va proposar de 
fer una exposició sobre els fòssils 
de la col·lecció de l’Institut d’Estu-
dis Ilerdencs, tenint en compte que 
el punt principal seria la Pedrera 
de Meià, d’on procedien la majo-
ria. A nosaltres, l’Institut Català de 
Paleontologia de Sabadell, perquè 
soc investigador d’aquest institut, 
ens van demanar per fer l’assesso-
rament d’aquesta exposició. La di-
rectora de l’IEI en aquell moment, 
la Sra. Montserrat Macià, ens va 
dir que, ja que fèiem una exposició 

L’Anna Puig, atenció al públic i guia del Centre d’Interpre-
tació del Montsec de Meià.

L’Àngel Galobart, l’Anna Puig i l’alcalde, Xavier Terré, el dia de l’obertura de la 
nova exposició del CIMM, 20 de març de 2021.
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temporal que duraria només tres o 
quatre mesos amb tot el cost que 
representava, perquè no l’aprofità-
vem i l’adaptàvem als espais que te-
níem aquí a Vilanova. Ja n’havíem 
parlat amb l’ajuntament, on llavors 
al Centre d’Interpretació tenien 
una petita col·lecció i l’espai dispo-
nible donava de sobres per posar-hi 
aquesta de l’IEI. Fins al punt que 
quan es van fer els planells muse-
ogràfics de l’exposició, els vam fer 
per a la sala Montsuar de l’IEI, però 
també els vam adaptar als nostres 
espais. Després es va fer l’exposi-
ció a Lleida, però, el problema va 
ser que quan es va tancar, no va pu-
jar directament a Vilanova per te-
mes que no arribarem a saber. Això 
ho va aturar tot una mica, amb la 
mala sort que després va arribar la 
pandèmia de la Covid-19. 

De totes maneres, durant l’any 
2020, ja es van portar les vitrines 
i la col·lecció de fòssils. La feina 
que ens ha tocat a nosaltres ha 
estat adaptar aquella exposició a 
les particularitats del nostre es-
pai, posant-hi algun plafó nou on 
hi hem incorporat la col·lecció 
que ja teníem cedida per la família 
García-Castellanos i també del Ge-
oparc. Per tant, hem aprofitat una 
exposició que ja tenia el seu cost i 
l’hem adaptat al nostre espai. 

P: Qui treballa actualment al 
Centre d’Interpretació i quines tas-
ques hi fa?

R: En aquest moment hi treballa 
una persona que és l’Anna Puig de 
Lluçars, ella és qui fa les obertures 

durant tot l’any, els caps de setma-
na i, després quan arribi l’època 
de l’estiu i Setmana Santa obrirem 
cada dia, excepte els dilluns. Ella 
és qui ho portarà tot, però al dar-
rere tenim tot un equip del projecte 
“Dinosaures dels Pirineus” amb di-
ferent gent que estan a Isona, a Coll 
de Nargó i a Sabadell, que quan te-
nim algun problema ens donen su-
port. Pel que fa a les xarxes socials 
tenim el suport del Museu d’Isona i 
la Conca Dellà. Per tant, tenim una 
persona de cara al públic i al darre-
re, tot un equip treballant. 

P: Explica’ns de forma breu la 
col·lecció dels fòssils que s’expo-
sen al Centre d’Interpretació del 
Montsec de Meià.

R: Volem posar en relleu l’excep-
cional importància fossilífera que 
té el Montsec. Tot i que tothom que 
viu per aquí, alguna vegada ha re-
collit algun fòssil, nosaltres el que 
intentem és donar valor a aquest 
fòssil. També fer entendre que són 
un patrimoni de tots que l’hem de 
cuidar i que no hem de fer malbé 
els jaciments. El fil del discurs 
museístic que fem servir nosaltres 
és el fil de l’evolució a la Terra, 
que són molts milions d’anys i el 
que primer tenim és un plafó on 
s’explica aquest fet. Després ens 
centrem en aquells punts de l’evo-
lució que tenim representats aquí 
al Montsec, que són més o menys 
sobre els 130-120 milions d’anys i 
després més recents sobre el 80-60 
milions d’anys. Aprofitem la col-
lecció García-Castellanos per fer 

aquest tomb per la història de la 
vida de la Terra amb els diferents 
fòssils d’aquesta col·lecció, però a 
part també per explicar què és la 
fossilització: -com pot ser que un 
animal que va viure fa molts mili-
ons d’anys en tinguem encara algu-
na resta. Tot això ho trobem a la 
planta baixa de l’edifici, on intro-
duïm també el tema del Geoparc. 
Seguidament, pugem a la segona 
planta on fem una introducció de 
com i perquè es va començar a ex-
cavar la Pedrera de Meià i aquí par-
lem de la pedra litogràfica per a les 
impremtes. Després s‘explica com 
era el món fa 125 milions d’anys, 
molt diferent del nostre, i final-
ment ja entrem a conèixer quins 
animals i quines plantes l’habita-
ven, ja que tenim de tot: insectes, 
amfibis, plantes, peixos, que for-
maven part de l’ambient d’aquell 
llac de fa 125 milions d’anys. 

P: Quines creus que són les pe-
ces més importants que teniu expo-
sades i que una persona que vingui 
al museu no s’ha de perdre?

R: El fet més important és que 
tenim peces úniques que se’n diu 
holotips, que són les que perme-
ten descriure per primera vegada 
una espècie. Al nostre museu hi 
ha diverses d’aquestes espècies, 
però jo el que voldria remarcar és 
el conjunt, és el fet de poder veure 
per exemple que en la vitrina dels 
insectes n’hi ha de tots classes; es-
carabats, mosques, dípters, papa-
llones... Això és l’autèntica impor-
tància d’aquest jaciment i sobretot, 

Entrevista televisiva a l’Àngel Galobart, amb motiu de la nova 
obertura del centre.

Visitants al centre.
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el fet que s’hagin conservat tan 
bé com ho han fet, on es pot veu-
re fins a l’últim detall de l’ala d’un 
insecte i això només passa a molt 
pocs jaciments. Per això, al Centre 
d’Interpretació, estem mostrant 
una exposició de fòssils totalment 
diferents. 

P: Per una persona que visiti el 
museu, quina és la vitrina que no es 
pot perdre de cap manera? 

R: Aquesta és una pregunta difícil 
de contestar. Jo, en principi, et di-
ria que totes les vitrines. Però per-
sonalment la que més m’impressi-
ona és la dels insectes, ja que són 
molt petits i ara estem treballant 
per posar els codis QR al costat 
dels fòssils, perquè quan els enfo-
quis amb el telèfon, puguem veure 
amb detall fins a l’últim nervi de 
l’ala de la mosca, per exemple. 

P: Des de Setmana Santa que vau 
obrir el centre, heu tingut moltes 
visites? Quins dies són els més con-
correguts?

R: Parlant amb l’Anna de les visi-
tes dels caps de setmana i dels dies 
de Setmana Santa, crec va venir 
molta gent i a mi em va sorprendre 
positivament, ja que per qüestió de 
la pandèmia i les mesures sanità-
ries vigents no es va poder fer cap 
acte d’inauguració i per tant, no 
se n’havia parlat gaire. Però con-
cretament fins avui han passat pel 
centre 144 persones i això és ple-
nament satisfactori. Espero que de 
cara a l’estiu puguem tenir força vi-
sitants i que sigui una atracció més 
del poble i de la comarca. 

P: Quines activitats feu al centre 
per als adults i per a les escoles?

R: Ara el que fem és una visita 
guiada. Quan anem amb grups pe-
tits, l’Anna fa l’explicació general i 
després el que hi vulgui passar més 
estona, ho pot fer. També volem 

trucar a les portes de les escoles 
perquè vinguin a visitar-nos. Més 
endavant voldríem muntar algun 
tipus d’activitat com un taller per-
què el visitant tingui l’experiència 
de veure i treballar amb aquesta 
pedra, picar-la i fins i tot, trobar al-
gun fòssil, sempre amb el control 
estricte de les mesures sanitàries 
vigents. 

P: Com que el museu és el Cen-
tre d’Interpretació del Montsec de 
Meià, teniu previst exposar altres 
materials de la zona o dur a terme 
altres activitats complementàries a 
més de la paleontologia?

R: Ja n’hem parlat amb l’ajunta-
ment i aprofitant que tenim espai i 
alguna vitrina de més, anar posant 
alguna peça diferent potser d’ar-
queologia o fins i tot de temes més 
culturals, ja que hem d’anar fent 
coses diferents, si no quedà molt 
estàtic. 

P: El centre està obert, però en-
cara no s’ha fet la inauguració ofici-
al. Quan teniu previst de fer-la?

R: Això encara ho hem de parlar 
amb l’ajuntament perquè fer una 
inauguració en èpoques de covid 
és difícil, crec que encara s’haurà 
d’esperar una mica. Ja hem inten-
tat fer-ho dues vegades i les dues 
s’han hagut de posposar. Penso que 
a part de fer l’acte protocol·lari, 
quan es pugui, s’hauria de trobar la 
manera de convidar a algun expert 
en paleontologia a fer una xerrada 
sobre el tema com l’Antoni Laca-
sa i també aquest doctorand que 
està fent la Tesi Doctoral sobre la 
Pedrera de Meià. Hem de fer una 
mica de rebombori per donar-nos 
a conèixer. 

P: Com a cloenda de l’entrevista, 
convida als nostres lectors a visitar 
el Centre d’Interpretació del Mont-
sec de Meià.

R: La Pedrera de Meià i la Cabroa 
són uns jaciments paleontològics 
excepcionals a nivell mundial, però 
sobretot els fòssils són molt espe-
cials, ja que són com una fotografia 
dels animals. A diferència dels al-
tres fòssils que només tenim algu-
na part del seu cos, com la closca 
o els ossos, aquí tenim els animals 
sencers i això és una cosa que es 
pot veure en pocs llocs. Aquí és 
com si estiguéssim veient cromos 
dels animals i de les plantes en vida 
i això marca la diferència i la im-
portància d’aquests jaciments. 

Moltes gràcies per les teves res-
postes i desitgem que el Centre 
d’Interpretació tingui l’èxit que 
sens dubte, la col·lecció de fòssils 
es mereix. Moltes gràcies també 
en nom dels nostres lectors per-
què amb el vostre esforç i dedica-
ció heu fet possible la seva posada 
en marxa amb aquesta magnífica 
col·lecció. Una cosa que feia molts 
anys que a Vilanova i en general, a 
la Coma de Meià, s’estava esperant. 

Ramon Bernaus 
i Iolanda Masanés 
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Imatges d’algunes vitrines i vista d’una de les sales del Centre d’Interpretació.
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MANYANET
(Municipi de Sarroca de Bellera) Pallars Jussà

El nostre territori desconegut

La sortida d’avui serà a un 
dels racons complicats i no 

exempts de bellesa, ja que és una 
zona molt desconeguda i, a la ve-
gada, és natura viva on pots trobar 
cavalls al mig del camí, algun salt 
d’aigua, la neu a tocar i també al-
guna pedra al mig del pas.

El recorregut que farem és el 
següent: sortirem de Camarasa di-
recció a Tremp per la carretera del 
Doll. Continuarem fi ns a la Pobla 
de Segur i a la rotonda agafarem 
direcció Pont de Suert N-260, pas-
sarem de llarg Senterada, ja que 
si giréssim a la dreta, aniríem a la 
Vall Fosca. Continuem fi ns que tro-
bem un indicador que diu Xerallo 
(aquí comença una pista asfalta-
da), travessem el poble direcció 
Les Esglésies i també passem de 
llarg i anem direcció Benès. Passat 
aquest poble, el camí és una pista 
de terra compactada i millor por-
tar un vehicle alt. Després d’uns 3 
km en sentit ascendent, el camí fa 

un revolt a la dreta i amb 2,5 km 
arribarem al poble de Manyanet. A 
sota hi ha un altre poble que es diu 
el Mesull, al fons discorre el riu 
Manyanet. 

Una vegada vam arribar al poble 
el primer que vam fer va ser mirar 
on podíem deixar el vehicle, ja que 
tinc molts anys d’experiències de 
pobles perduts i la prudència m’ha 
ensenyat que val més rompre unes 
espardenyes que no carregar-te el 
carter i el vehicle. Recordo que 
vaig aparcar a una petita espla-
nada i el vaig deixar girat per si 
de cas. Vaig veure a damunt meu 
una casa enlairada amb la fi nestra 
oberta, vaig passar per davant de 
l’església i vaig veure que estava 
tancada. Un senyor molt amable 
ens va dir si volíem pujar a casa i 
jo li vaig dir que érem de Camara-
sa. Ell ens va dir que era el poble 
de les coques i les magdalenes de 
poma. Tant sí com no, ens va fer 
pujar, ens vam posar a parlar i ens 

va treure un porró de vi i una se-
callona. Jo li vaig dir que la mare 
d’un que tenia la carnisseria de Ca-
marasa era fi lla del poble del Me-
sull. En ser conegut del carnisser 
ens van tractar com si fóssim de la 
família i ens va dir que ens quedés-
sim a dinar. Vaig dir-li que no, que 
donaríem un tomb per l’església, si 
la podíem veure, i ens van dir que 
no hi havia cap problema.

Parlant amb ell i la seva dona, 
ens van comentar que ells quan 
arriba el rigorós hivern se’n van a 
Lleida i solen pujar a fi nals d’abril 
o a primers de maig. En aquell mo-
ment eren al poble ells dos i uns 
de la comarca del Penedès que hi 
tenen casa. Ens va explicar tota 
la història recent del poble, que 
actualment és una entitat descen-
tralitzada del municipi de Sarroca 
de Bellera, ja que fi ns al 1972 havia 
estat del municipi de Benès. En 
aquesta data van passar al de Sar-
roca de Bellera (Pallars Jussà – Ve-

Església de Sant Pere de Manyanet. L’Abadia.
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gueria de l’Alt Pirineu i Aran). El 
2019 Manyanet tenia 12 habitants 
i està situat a 1493,9 m sobre el ni-
vell del mar.

Tot parlant vam baixar a sota 
mateix de casa, on hi ha l’església 
dedicada a Sant Pere. És de cons-
trucció senzilla, per fora està ben 
conservada i la teulada també es 
veu bé. Per dintre està regular, però 
passable. Presideix l’altar major 
una talla de Sant Pere, el patró del 
poble. Aquesta església pertany al 
Bisbat de Lleida i n’és responsable 
el capellà de Pont de Suert.

Ens vam acomiadar d’aquesta 
parella tan amable i encara van 
dir-nos si volíem tornar a fer un 
traguet de vi. Vaig dir-los que per 
fer aquell tros de pista de 2,5 km, 
un havia d’estar serè, per si de 
cas. Tots vam riure amigablement. 
Amb els anys que he voltat no he 
tingut cap problema per connectar 
amb la gent. Jo sempre dic que soc 

de poble i la gent et té confiança, si 
no vas d’espavilat.

Bé, fins a la pròxima que conti-
nuarem rondant per aquests po-

blets, alguns perduts i a la vegada 
desconeguts.

Text i fotos: Francesc Gessé

Salt d’aigua al camí d’accés a prop de Manyanet.

Muntanya de Sant Quiri.
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Taller d’escriptura

UN COP DE VENT

Avui el cel està furiós, la pluja 
sembla boira i el paisatge di-

fuminat es belluga, tremola i can-
ta, canta amb xiulet llaaaarg i pro-
fuuuund com un do de pit. Un do de 
pit que viatja des d’una gola darrera 
les muntanyes i, potent i descarat, fa 
miques la meva infantesa glaçant-me 
el cor, paralitza les venes i desferma 
records plens d’olors guardats dins 
la calaixera, de perfums de l’armari 
de la mare, de l’aroma de les fl ors 
que, amb tanta suavitat, les seves 
mans dipositava dins el gerro, el ger-
ro, aquell gerro de tota la vida, el ger-
ro, cap altre sense història, aquell, 
cap altre sense solta ni volta, aquell, 
el del perfum intens d’amor i rialles, 
el centinella dels nostres jocs, el pú-
blic atent del piano a quatre mans, el 
guardià de tota una vida, la nostra. 

Avui un cop de vent com un do de 
pit envejós vingut de les profunditats 
de la tempesta l’ha espetegat a terra. 

No, no m’hi avinc..

Montse Puig

 LES MUNTANYES DEL MEU PAÍS

Les muntanyes del meu país són dolces,
tenen somnis de diumenge
en el seu fresc.
S’ajacen al sol
suaument ondulants,
esguarden el cel blau amb cara de petons. 
Esperen confi ades
el núvol que vindrà a embolcallar-les,
tendre,
amb núbil cobertor.
I un cop xopes d’amor, 
prenyades de saó,
alletaran ufanoses els pins,
sentosos de reïna.
I a l’hivern,
quan les glaçades caiguin,
quan el sol tingui mandra 
d’aixecar-se del llit,
quan tot mori,
els pins les abrigaran
amb llur fl assada verda de vellut.

Jaume Avellaneda
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Noves tecnologies

BIODIÈSEL 

L’any 2030 deixaran de fabri-
car motors dièsel i el 2040 els 

prohibiran. El dièsel és, de cop, un 
enemic i fi ns i tot, acabaran de dei-
xar de destil·lar gas-oil.

Però això que pot ser preocu-
pant per l’usuari, deixa de ser-ho 
amb el biodièsel.

En encarir-se el preu del petroli 
cru, el gas-oil anava 
pujant de preu cada 
dia, la qual cosa va 
portar a molts em-
prenedors a cons-
truir petites plantes 
de biodièsel. El ne-
gatiu d’aquest nego-
ci és que totes tenen 
problemes econò-
mics per falta de de-
manda.

El biodièsel és un 
producte que po-
dem fer nosaltres a 
casa i a un preu eco-
nòmic.

Es tracta d’apro-
fi tar l’oli que ja no 
fem servir: el de fregir, d’oliva, lla-
vors o qualsevol altre oli, el qual 
té els propis protocols a l’hora de 
preparar el nostre biodièsel. Molt 
important el fi ltratge, la humitat 
i el pH. (El pH és el grau d’alcali-
nitat o àcides del producte a trac-
tar).

En el meu cas i per fer una pro-
va, vaig utilitzar oli de gira-sol, ja 
que és net i amb el pH adequat.

El procediment em recordava 
quan era molt petit i veia a casa 
com es feia sabó. Després de ma-
tar el porc, tots els greixos que 
quedaven es posaven en un cubell 
d’aram posat al foc, s’afegia sosa 
càustica i es remenava fi ns que es-
tava tot desfet, en refredar-se es 
tallava el sabó amb porcions.

El biodièsel és el mateix amb un 
pas més pel que fa a ingredients i 
manipulació.

Així, en un recipient resistent 
posarem alcohol de cremar (me-
tanol) i sosa càustica en petita 
proporció i ho barrejarem molt bé 
fi ns que desapareguin les perles de 
sosa.

La barreja és perillosa per la 
temperatura i el risc de caiguda, 

amb el que la seva manipulació ha 
de ser ben curosa. 

A continuació, posarem la barre-
ja anomenada metoxidi de sodi, al 
recipient amb oli net i nou i també 
ho barrejarem amb força. El dei-
xarem reposar unes vuit hores al 
termini de les quals tindrem en la 
part de dalt del recipient el biodi-

èsel i a la part de baix, glicerina. 
Després de separar per gravetat 
els dos líquids, ja podem fer ser-
vir el biodièsel com si fos gas-oil 
normal amb una mica d’olor com 
a verdura.

La proporció de cada element es 
pot trobar en qualsevol tractat de 
química.

 Text: Alfons March Cases 

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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COSTUMARI D’ESTIU 2021

AGOST: Mes de 31, vuitè del nostre calendari. Era el 
sisè mes de l’antic calendari romà, i el Senat de Roma 
li va canviar el nom en honor al primer emperador, Au-
gust. 
El dia 1 el sol surt a les 06h 44m i es pon a les 21h 11m. 
El dia 31 el sol surt a les 07h 14m i es pon a les 20h 
30m.
El dia 23 el sol entra a la constel·lació de Verge.
El dia 11, eclipsi parcial de Sol, visible al nord d’Àsia 
i d’Europa.

Fases de la lluna i el temps segons el Calendari 
dels Pagesos

Lluna nova el dia 8 a les 15h 50m. Calor i bancs de 
boira a la costa

Quart creixent el dia 15 a les 17h 19m. Seré
Lluna plena el dia 22 a les 14h 02m. Molta xafogor
Quart minvant el dia 30, a les 09h 13m. Xàfecs

DATES ASSENYALADES I COSTUMARI
És considerat el mes més calorós de l’any, ja que en 

el seu curs s’escau el moment culminant de la canícu-
la. L’agost és temps de tronades, i sobretot a la segona 
quinzena sovintegen les tempestes de llamps i les pe-
dregades. 

Ni per l’agost ni pel gener
no estiguis al sol sense barret.

Quan no plou per l’agost,
pateix el camp i pateix el bosc.

Les pedres del llamp. Era creença antiga que 
el llamp és engendrat per una pedra i també que en 
produir-se aquest fenomen crea una pedra que cau si-
multàniament amb l’esclat del tro. A aquestes pedres 
se’ls dona el nom de  pedres del llamp (en realitat són 
eines neolítiques de pedra polida). Segons la creença, 
el llamp en caure deixa anar aquesta pedra amb tanta 
fúria que s’enfonsa set canes sota terra, i de seguida 
comença un moviment lent i ascendent per desenter-
rar-se. Puja tan a poc a poc que en tot un any només 
puja una cana, per tant, tarda set anys a afl orar a ter-
ra al lloc exacte on va caure el llamp. Hom creu que 
aquestes pedres, en caure, són informes i que adqui-
reixen la forma polida i contornejada amb el ròssec en 
l’esforç que fan per sortir a fl or de terra i és per això 
que també són afuades i punxegudes per un extrem. 
Aquestes pedres, les ceràunies, eren considerades 
com un preuat talismà ateses les excepcionals virtuts 
que els hi són atribuïdes.

Dia 1: Sant Feliu (Fèlix). Antigament havia gaudit 
a casa nostra d’una gran veneració i la seva festa era 
de les més assenyalades en el calendari; tant era així 
que els comtes catalans van declarar-lo dia de treva i 
en conseqüència, els anys que tal dia com avui hi havia 
una guerra, es deturava la lluita i es parava de guerre-
jar per efecte de la treva de Déu. 

Dia 10: Sant Llorenç. Com que el sant va patir mar-

tiri morint rostit en una graella, avui feien festa tots els 
ofi cis que havien d’intervenir amb foc com a element 
principal: terrissaires, vidriers, forners... Creien que si 
celebraven la festa de Sant Llorenç, restaven immunit-
zats d’incendis per tot un any, també s’asseguraven que 
la feina no els sortís esguerrada i defectuosa per causa 
del foc. El refranyer popular recorda així aquesta diada:

Sant Llorenç
escura els torrents

Per Sant Llorenç
l’avellana es menja sense dents.

En alguns indrets es creia que el dia d’avui es podien 
agafar els escurçons amb les mans sense cap por de 
que ens mosseguessin, ja que Sant Llorenç els tallava 
el verí. També es creia que aquest rèptil picava nou 
vegades cada dia i una de les picades és forçosament 
mortal per a la persona, animal o planta afectada. 

Dia 30: Santa Rosa. Avui aquesta festivitat ha can-
viat de dia. Segons la veu popular S anta Rosa gaudia 
de les gràcies de la subtilitat i del perfum de les roses, 
per això les noies la reclamaven perquè els donés be-
llesa de color, frescor, suavitat, subtilitat i aroma per 
l’estil de les que la distingien a ella. Era tinguda com 
a patrona de les fl ors, en especial les aromàtiques, per 
això la veneraven els jardiners i les ramelleres, precur-
sores de les actuals fl oristes.

Dia 15: l’Assumpció de la Mare de Déu. Festa Major 
de Santa Maria de Meià.

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.)

L’Almanac del Montsec de Meià

Santa Maria de Meià. 1922.
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CLIMATOLOGIA MARÇ, ABRIL I MAIG - VILANOVA DE MEIÀ
MARÇ
Temperatura mitjana: 9,5º C
Mitjana de les T màximes: 16,6º C
Mitjana de les T mínimes: 3,3º C
T màxima absoluta: 22,8º C Dia: 30
T mínima absoluta: 3,0º C Dia: 21
Precipitació total: 8,6 mm
Precipitació màxima en 24 h: 6,8 mm Dia: 6
Velocitat mitjana del vent: 1,7 m /s
Direcció dominant del vent: NE
Ratxa máxima absoluta: 18,0 m/s  Dia: 17
Humitat relativa mitjana: 63%
Pressió atmosfèrica mitjana: 951,9 hPa
Dies de pluja: 2
Dia: 6 i 8

ABRIL
Temperatura mitjana: 11,0º C
Mitjana de les T màximes: 17,5º C
Mitjana de les T mínimes: 5,9º C
T màxima absoluta: 24,0º C Dia: 01
T mínima absoluta: -0,9º C Dia: 18
Precipitació total: 78,9 mm
Precipitació màxima en 24 h: 17,3 mm Dia: 30
Velocitat mitjana del vent: 1,4 m /s
Direcció dominant del vent: NE
Ratxa máxima absoluta: 9,5 m/s Dia: 12
Humitat relativa mitjana: 68%
Pressió atmosfèrica mitjana: 946,4 hPa
Dies de pluja: 13
Dia: 9, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29 i 30

MAIG
Temperatura mitjana: 15,7º C
Mitjana de les T màximes: 23,2º C
Mitjana de les T mínimes: 9,2º C
T màxima absoluta: 30,5º C   Dia: 29
T mínima absoluta: 3,3º C Dia: 02
Precipitació total: 42,4 mm
Precipitació màxima en 24 h: 16,4 mm Dia: 1

Velocitat mitjana del vent: 1,2 m /s
Direcció dominant del vent: S
Ratxa máxima absoluta: 11,9 m/s Dia: 19
Humitat relativa mitjana: 63%
Pressió atmosfèrica mitjana: 947,2 hPa
Dies de pluja: 8 
Dia: 1, 9, 10, 23, 24, 29, 30 i 31

DEMOGRAFIA MUNICIPI DE VILANOVA DE MEIÀ
MARÇ
MATRIMONI a Vilanova:
Dia 29: Josep Vendrell Cortina (veí d’Alentorn) i 
María Camps Martínez (veïna d’Alentorn)

ABRIL i MAIG
Mesos sense registres.

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

Moltíssimes feli-
citats als nuvis! 

EL SINDICAT

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

BAR - RESTAURANT
CASAL MUNICIPAL
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CRÒNIQUES DES DE LA COLÒNIA

El rei Pere II el Gran

Des de l’octubre de 2017 pu-
bliquem a cada revista uns 

articles d’opinió i divulgatius quei-
xant-nos del tracte colonial i gens 
democràtic, impropi d’una verita-
ble democràcia europea consoli-
dada, que l’estat espanyol-castellà 
dona, no només a Catalunya sinó 
també a la resta dels territoris de 
parla catalana (València i Mallor-
ca) que formaven part del nostre 
estat conegut com la Corona d’Ara-
gó, que van suprimir després de la 
Guerra de Successió i dels Decrets 
de Nova Planta de 1716. 

Parem de queixar-nos i fer el 
ploramiques i fem memòria de la 
nostra història gloriosa de quan 
Catalunya i la Corona d’Aragó, en 
general, es van convertir en una 
potència marítima i econòmica de 
la mediterrània i així va continuar 
durant més de dos segles. L’artífex 
de tot plegat és el rei Pere el Gran, 
el rei cavaller, tot i la curta durada 
del seu regnat. 

Pere II el Gran (1276-1285)
Va néixer a València el 1240 i 

era el fi ll de Jaume I i de Violant 
d’Hongria. El 1262 contrau matri-
moni amb Constança de Sicília, Fi-
lla de Frederic II, amb qui va tenir 
sis fi lls. Quan el seu pare va morir 
el 1276, el va fer hereu del Princi-
pat de Catalunya com a comte de 
Barcelona, del Regne d’Aragó i del 
Regne de València. Però el Regne 
de Mallorca, juntament amb els 
comtats de Rosselló i Cerdanya 
els va donar al seu germà petit, 
Jaume (Jaume II de Mallorca). 
Aquest testament va produir l’en-
frontament entre germans. 

Les Vespres Sicilianes (31 de 
març de 1282). El regne de Sicí-
lia fou fundat pels normands i con-
querit pels musulmans al segle XI. 
Més tard el casament de l’hereva, 
Constança, amb l’emperador ro-
mano-germànic Enric IV, introduí 
la dinastia Hohenstaufen a Sicília 
i Nàpols que clogué el 1250 amb 
la mort de Frederic II. Aprofi tant 
aquest vuit de poder Carles d’An-

jou, amb l’ajut del Sant 
Pare francès Martí IV, 
aconseguí el tron de 
Sicília i Nàpols. L’ac-
tuació brutal del rei 
francès provocà a Si-
cília un gran malestar 
popular que va esclatar 
el 31 de març de 1282, 
un Dilluns de Pasqua, 
arran d’unes matances 
fetes pels francesos 
en sufocar uns alda-
rulls en una església 
als afores de Palerm, a 
l’hora de vespres, per 
això aquesta revolta 
és coneguda com les 
Vespres Sicilianes. Els 
insurrectes sicilians 
demanaren ajuda al rei 
català Pere II el Gran, 
casat amb Constança 
d’Hohenstaufen, fi lla de Frederic 
II i hereva del regne de Sicília, i li 
oferiren la corona.

El rei Pere, després de passar per 
Tunísia, es desplaçà cap a Sicília 
amb un centenar de naus manades 
per Roger de Llúria i uns quinze mil 
almogàvers. El 30 d’agost de 1282 
l’estol català arribava a Tràpani 
ocupant tota l’illa, mentre que a 
Palerm els sicilians proclamaven 
rei a Pere II el Gran. Més tard (juny 
1283) ocupaven les illes de Malta, 
Gozzo i Gerba. Les galeres catala-
nes desferen l’estol francès de Car-
les d’Anjou a la batalla de Nicòtena 
l’11 d’octubre de 1283, i aquest es 
va veure obligat a retirar-se a Ca-
làbria. D’aquesta manera, primer a 
Sicília i després a Nàpols, comença 
una dinastia de reis catalans que 
durarà fi ns a fi nals del segle XV. 
En aquesta guerra van agafar fama 
d’invencibles els almogàvers. Amb 
aquests fets comença també l’ex-
pansió mediterrània de la Corona 
Catalano-Aragonesa. 

El desafi ament de Bordeus.
L’èxit català desencadenà la ira 
del papa francès, Martí IV, pro-
motor de la presència francesa a 
Itàlia, fi ns al punt que excomuni-

cà el comte-rei i el desposseí de 
la seva corona en benefi ci del fi ll 
segon del rei de França, Carles 
d’Anjou. Aquest, per allunyar-lo 
de Sicília va desafi ar al rei Pere a 
Bordeus, ciutat que aleshores per-
tanyia a Anglaterra, a un combat 
singular en territori neutral (des-
afi ament de Bordeus) amb arbi-
tratge d’Eduard I d’Anglaterra, dia 
1 de juny de 1283. Al duel només 
podien acudir amb cent cavallers 
cadascun. Pere, com a bon cava-
ller, hi va acudir, però d’incògni-
ta, disfressat de majordom i de 
tres cavallers que s’havien vestit 
de mercaders i escuders pobres. 
Pel camí es van assabentar que el 
papa havia desautoritzat el duel i 
que el rei anglès (l’àrbitre), s’havia 
posicionat a favor de l’enemic. En 
arribar a Bordeus, el senescal del 
rei anglès li va dir que Felip III de 
França, nebot de Carles d’Anjou, 
acampava prop de la ciutat amb 
un exèrcit de 10.000 soldats a punt 
d’atacar els catalans quan arribes-
sin i fer presoner el rei. La traïció 
era de tal magnitud que el senescal 
del rei anglès va recomanar a Pere 
el Gran que fugís ràpidament. El 
rei, però, va demanar al senescal 
que un notari aixequés acta de la 

Pere II el Gran.
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seva presència al camp de com-
bat el dia i l’hora convinguts i li va 
demanar que fes córrer la notícia. 
Pere va driblar la traïció i va fugir 
d’amagat. Aquest enfrontament fa-
llit va donar una gran anomenada 
al nostre comte-rei.

El parlamentarisme català. 
A les Corts celebrades a Barcelona 
el 1283, els diputats catalans van 
presentar al rei nombroses petici-
ons, que, aprovades per ell, són a 

la base del constitucionalisme ca-
talà: les constitucions Una vegada 
l’any, Volem, estatuïm i Atorguem 
encara, a més del més conegut 
com a Recognoverunt proceres, 
que confi rma i amplia les consu-
etuds i els privilegis de la ciutat, 
són fonamentals, l’un per al dret 
municipal, les altres per al dret pú-
blic, tot establint el funcionament 
regular de les corts i convertint-les 
en assemblea colegisladora amb el 
rei, fet sense precedents a Europa. 

Bibliografi a:
- Pere II el Gran. El que la mort 

ens explica. Web de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB).

- Arnau Cònsol i Agustí Alcober-
ro. “Així es va forjar la llegenda de 
Pere II el Gran” Revista SÀPIENS. 

- “Pere II de Catalunya-Aragó.” 
enciclopèdia.cat.

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

Pere el Gran. Pere II. Reconstrucció virtual de la seva imatge.
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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
Emili Castells Prunera

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 €.

INFORMACIÓ JORNADES CULTURALS 2020. REPRENEM ACTES AQUEST 2021! 

Com ja vàrem informar en el seu moment, arran de la situació epidemiològica de la Covid-19, es van haver 
de suspendre tots els actes de les Jornades Culturals 2020 que en motiu de la celebració dels cinc anys de 
la revista Lo Pas Nou, s’havien de realitzar durant l’any passat.
Enguany, a partir del mes de juliol i davant la situació de millora de la pandèmia, sempre que el Departa-
ment de Salut de la Generalitat de Catalunya, així ho permeti, s’aniran duent a terme algunes de les activi-
tats que hi havia programades i, a poc a poc, esperem poder completar el calendari programat.
Així doncs, us convidem a participar en els actes culturals que s’aniran celebrant, tot i que hem de tenir en 
compte les mesures sanitàries vigents per assistir-hi.
Us hi esperem!

Consell de Redacció de Lo Pas Nou
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LES 8 DIFERÈNCIES

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

Per Gaspar Burón

Poble de Vilanova de Meià

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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L’autor va ser un dels artistes catalans més 
in� uents de la segona meitat del segle XX. 
Té un espai dedicat a la seva obra en una 
població de la província de Lleida en la qual 
havia nascut la seva mare i que ell sempre 
ha estat vinculat. L’obra exposada gira al 
voltant del seu territori, el seu paisatge i la 
seva gent.

Endevina qui ha pintat el quadre

Leandre Cristòfol
Joan Hernández Pijuan
Josep Guinovart

Solució al número anterior: 
Antoni Utrillo

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, algunes veïnes i veïns ens han apor-
tat imatges de l’any 1900 en endavant i totes 
són prou originals pels temps que corrien en 
l’antigor. Anys enrere aconseguir una imatge 
no és pas com ara amb el mòbil que en fem 
moltíssimes en un dia!
Tot i això, la recerca continua i tothom que 
vulgui participar, pot fer-ho enviant directa-
ment la imatge antiga al mail de la revista 
lopasnou@gmail.com o bé contactant amb Lo 
Pas Nou i els facilitarem la forma com ens la 
puguin fer arribar. De la imatge enviada és 
necessari que ens diguin de quin indret o lloc 
és, l’any i si hi surten persones, dir-nos qui 
són. També és important que ens digueu l’au-
tor si el sabeu o bé qui cedeix la imatge, per 
tal de poder publicar el seu nom.

Imatge del 1929, cedida per Alfons March Cases.
D’esquerra a dreta: Consol Cases Santacreu, Ja-
cinto Cases Galceran i Rafael Cases Galceran 
(músic dels Nois del Montsec).
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Envieu la vostra resposta al mail de la 
revista: lopasnou@gmail.com.

QUI SÓN?

Solució del número anterior

 Per ara, no reconei-
xem tots aquests joves 
del municipi que a la 
seva joventut anaven 
al camp amb el carro i 
la mula. Si ens podeu 
ajudar a reconèixer-los, 
publicarem la solució 
a la pròxima revista. 
Foto cedida per Alfons 
March. 

Els noiets de la imatge cedida pel Ra-
mon Bernaus, situats a l’eixida del 
Sindicat l’any 1968, són: 
Fila de darrere, d’esquerra a dreta: 
Ramon Bernaus, Ramon Pallarés, Va-
lentín Cabrera (fi ll d’un  guàrdia civil) i 
Josep Cardona.
Fila de davant, d’esquerra a dreta: 
Francesc Cardona Fonoll, Joaquim 
Santacreu, Joan Jaime, José Cabrera 
i Manolo Blanco (fi lls de guàrdies ci-
vils).

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

Plaça Major, veïns de Tòrrec davant de cal Botiguer vell. Imatge cedida per Roser Camps.

Veïns a la Plaça del Regalat de Tòrrec. D’esquerra a dreta: Indalecio Boix, Teresa Puigpinós, Josep Puigpinós, Maricel Bertrán 
i Emilio Camps. Davant: Josep Sala. Imatge cedida per Roser Camps.






