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Editorial
Estimats lectors i amics. Teniu a les mans el setè número de LO PAS NOU i aquest contacte perllongat amb
tots vosaltres per mitjà de la lectura de la nostra revista, fa que entre tots, es vagi establint una relació que va
una mica més enllà que la d’uns simples redactors-collaboradors i lectors, per això, pensem que a poc a poc
es va creant aquest vincle d’amistat i complicitat. Procurarem no decebre-us i que pugui durar molt de temps.
En aquest número, veureu que hem editat a tot color les
contraportades amb la intenció de captar alguns anunciants més per anar fent caixa. Les notícies ocupen les
quinze primeres pàgines i aquest és un dels objectius
d’aquesta publicació municipal: donar a conèixer totes
les activitats que es fan als nostres pobles, i podeu veure que cada vegada se’n fan més, ja que a part de les
festes majors de primavera, s’ha realitzat el III Aplec
de Geologia i s’han presentat dos libres per escriptors
d’aquí i amb temes del nostres pobles. Les diverses associacions ens mostren les activitats trimestrals i tam-

bé el ﬁnal del cus. En el reportatge hem continuat el
tema de les escoles iniciat en el número anterior, ara
amb les de Gàrzola Lluçars i Tòrrec. També hi ha un
petit reportatge sobre els Homenatges a la Vellesa que
es va realitzar els primers anys de la dècada dels 60 del
segle XX. En el “Passat i el present” posem l’interessant
l’article sobre la construcció de la carretera del Pas
Nou. És tot un luxe per la nostra revista tenir “l’Espaia
gastrocultural” del nostre cuiner i convilatà, Sergi de
Meià. A l’entrevista trobareu la que hem fet a la Carme
i el Ricard, els encarregat de les Piscines. No us perdeu
la secció d’esports amb el “Fem ruta” i la 4ª Vertical de
les Ànimes. Per acabar, i molt important, trobareu els
programes de totes les activitats d’estiu i de totes les
fester majors dels nostres pobles; aproﬁtem-les i gaudim-ne! Molt bona la portada del nostre artista i col·laborador, Cisco García. Us desitgem una bona lectura i
un bon estiu.
El Consell de Redacció
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Notícies del municipi
LA SORPRESA DEL MES DE MARÇ

E

l passat dia 25 de març tots ens
vam llevar amb una inesperada
sorpresa, una gran nevada. Les previsions meteorològiques no anunciaven pas nevada per les nostres
contrades, però amb el temps mai
se sap.
Tot va començar més o menys
cap a les dos de la matinada quan
començar a nevar, en un primer
moment no semblava pas que la
neu quallés, però amb les hores va
anar agafant força i alhora de llevar-nos tot estava ben emblanquinat. I no es va quedar aquí la cosa
va continuar nevant ﬁns gairebé les

Vall de Meià.

Arbres pesants de neu a Santa Maria de Meià.

Església de Santa Maria de Meià.

HOSTAL
MONTSEC
C. Església, 3
25736
Santa Maria de Meià
La Noguera - Lleida
T. 973 41 51 04
676 781 545
info@hostalmontsec.cat
www.hostalmontsec.cat
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LLENCERIA
MITGES
BANYADORS
Carme, 15
25007 LLEIDA
Tel. 973 237 499
monraballenceria

Piscines de Vilanova de Meià.

Vista darrere església de Vilanova de Meià.

onze del matí, quan el temporal va
anar perdent força i va deixar de
nevar.
Es va tractar d’una neu primavera que té unes peculiaritats que
la fan lleugerament diferent que la
de ple hivern. La neu de primavera té una consistència molt densa
i pesa molt. Això i juntament amb
la durada de la nevada va ocasionar nombrosos desperfectes en els
boscos del nostre entorn, el pes va
provocar que es trenquessin moltes
branques de roures, pins i alzines, i
també alguns fruiters.
Però no tot va ser negatiu, els
més petits van gaudir d’un magníﬁc dissabte blanc, van poder fer
ninots de neu, batalles de boles,... I
els més grans també van participar
fent multitud de fotograﬁes de les
quals en trobareu un recull a continuació.
I tot va acabar a la tarda, quan de
mica en mica la neu es va anar fonent i es va recuperar la normalitat.
Però mai oblidarem que una vegada va nevar més d’un pam sense esperar-ho el vint-i-cinc de març del
2017, com la recordada nevada de
l’any 1944 que va ensorrar el pont
de la Font del Porró.
Text: Rosa Rosa
Fotograﬁes: Ramon Bernaus,
Josep Maria Eroles, Jordi
Mitjans, Maria Jesús Novau i
Iolanda Masanés.

Vista nevada a Santa Maria de Meià.

TOTA LA INFORMACIÓ DEL MUNICIPI A L’APP SMARTVILA!
Fa un any que Vilanova de Meià forma part de la xarxa
smartvila i et volem seguir informant de tot el que passa a
prop teu.
“smartvila” és una aplicació mòbil d’ús intuïtiu i simple
que centralitza la comunicació dels municipis amb els seus
ciutadans. L’app, estructurada per mòduls, permet ﬁltrar el
contingut i conﬁgurar els avisos segons les nostres preferències. Aquests mòduls són els següents:
Agenda
Descobreix tots els actes del teu poble organitzats per diferents categories i ﬁltra’ls per no perdre’t res.
Avisos
Estigues al dia de tot el que passa a la teva vila amb els

canals d’avisos i conﬁgura quina informació vols rebre i quina no.
Serveis públics
Consulta la principal informació dels serveis públics del
municipi en un sol punt i de manera fàcil i ràpida.
Comerços
Tots els comerços de la teva localitat amb la principal informació que necessites pel dia a dia.
Entitats
Ara, totes les entitats del teu municipi ja tenen el seu espai
propi. Consulta’n la principal informació i estigues al dia de
tot el que fan.
A més, amb l’app de smartvila no només podrem accedir
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EL SINDICAT

BAR - RESTAURANT
CASAL MUNICIPAL

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

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

6

•

LO PAS NOU

. Construccions
. Rehabilitacions
. Reformes en general

a la guia més completa del municipi de
Vilanova de Meià: també podrem veure la informació dels altres municipis
que formen part de la xarxa. Balaguer,
La Pobla de Segur, Arbeca, Castellserà, Nalec, Bellpuig, Maldà, Raimat,
Preixana, Vilagrassa, Sant Jaume de
Llierca, Sant Joan les Fonts, Riudaura
o Viladrau.
L’aplicació està disponible per a telèfons intel·ligents Android i IOS, i es pot
descarregar des de lla botiga virtual de
cadascuna de les plataformes.
l
També
es pot accedir a la informació a través
de la web: www.smartvila.cat
Descarrega’t gratuïtament l’app,
conﬁgura el teu telèfon seleccionant la
icona del cor al menú del poble, tria els
canals de notiﬁcacions que t’interessi
rebre... i tindràs tota la informació a
les teves mans.
Sigues smart, fes vila!

Eloi Gabaldón Ponsa
Equip de comunicació smartvila

ARGENTERA. RECORDS DE QUAN ANÀVEM A L’ESCOLA

A

l setembre de 1960 vaig començar a anar a l’escola de
Gàrzola i el meu germà Josep va
començar a anar-hi dos anys més
tard. Hi anàvem a peu des de casa
nostra, cal Bolló d’Argentera. Baixàvem pel serrat de la Mata cap a
cal Cisteller, on ens ajuntàvem amb
l’Enric i el Ramon, que eren més
grans que jo, i amb la Mercè que va
començar a anar a estudi el mateix
any. Travessàvem tots junts el barranc del Pigó, el coll de l’Auliver,
el riu Boix per una palanca, i cap a
Gàrzola. Aquell mateix any també
va començar la Rosa Maria de cal
Solé. A més dels xiquets i xiquetes
de Gàrzola, també venien a l’escola la Rosa de cal Petit d’Argentera
(poc temps); el Josep de cal Boliart
i el Jaumet de cal Reguera, els dos
de la Vall d’Iriet; el Joan de cal Cabàs, el Josep París de ca l’Arió i una
noia que es deia Anita i s’estava a
cal Perdigués (poc temps), tots tres
de Boada.
Al migdia, nosaltres ens quedàvem a dinar a cal Gili ja que som
família, la nostra padrina Dolores,
era ﬁlla d’aquesta casa.

Pere i Josep Farràs Terré, Mercè Vidal Rabaiget i Rosa M Novau Pujol , el dia que van fer la
primera comunió, amb els companys que anaven a estudi a Gàrzola.

En començar a l’escola era mestra la senyoreta Carme Calveres,
que vivia a l’ediﬁci de l’Estudi amb
la seva mare la Senyora Florència.
El primer que fèiem cada matí en
arribar era cantar el “Cara al sol”
i el “Viva España”, tots dempeus.
Després passàvem als respectius
pupitres. Sempre havíem de parlar

en castellà i ens ho feien estudiar
tot també en castellà.
Al dematí sortíem una estona al
pati per fer l’esbarjo (“el recreo”),
on jugàvem amb la resta de companys. Durant uns anys a aquesta
hora ens feien beure un vas de llet
en pols que preparaven abans. Jo
no la podia fer baixar de cap maneNúm. 7 - Segon trimestre 2017
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ra. Moltes vegades a aquesta hora
anaven a jugar a la “Catamoixa” o a
pilota, al davant mateix de l’escola
o a l’era de cal Puig. Tots els nens
i nenes portàvem a l’hivern la llenya que cremàvem a l’estufa. També anàvem a buscar romer sec per
poder-la encendre cada matí. Anàvem d’excursió a les fonts i també
a l’església vella d’Argentera. Cada
matí quan baixàvem trobàvem el
padrí de cal Vilanova que anava a
tancar la bassa d’aigua que servia
per fer funcionar la turbina i el generador de la llum de Gàrzola. Al
vespre anava a aviar l’aigua cap a la
centraleta hidroelèctrica per poder
tenir llum tot el poble durant unes
hores de la nit.
Durant el mes de maig es feia el
Mes de Maria i ens portaven cada
dia a resar el rosari a l’església.
També ens feien classes de catequesis. El primer mossèn que vam
tenir era Ramon Solé (mossèn
Ramon), amb qui més endavant
vàrem fer la primera comunió juntament amb el meu germà Josep,
la Rosa de cal Solé i la Mercè de

cal Cisteller. Els dissabtes al matí
abans de plegar s’havia de resar el
rosari, i durant el curs també ens
feien confessar i combregar un dia
a la setmana.
Quan plovia molt, que en aquells
anys era molt freqüent, i el riu baixava amb molt cabal, alguna vegada l’aigua s’emportava la palanca
amb que el travessàvem i no podíem passar a l’altre costat. Aleshores havíem d’anar a voltar a cal
Solé i travessar el riu pel pont de
la carretera. Això no durava gaires
dies ja que de seguida el Josep Buscó (lo Bepet del Catarí), l’anava a
buscar amb la seva euga, la Xata,
i tornava a posar la palanca al seu
lloc.
Durant els primers quatre anys
vaig tenir la mateixa professora.
Després, vam tenir la senyoreta
Maria Lluïsa Perera, que també
vivia a l’ediﬁci de l’Estudi amb la
seva cosina la Maite Capdevila. Les
dues eren de Torregrossa. Aquell
curs vaig estudiar l’Ingrés per poder continuar el Batxillerat i el
vaig superar. Ens havíem d’anar a

examinar per lliure a l‘Institut de
Lleida. Durant aquell curs, el bisbe
de la Seu, ens va impartir el sagrament de la conﬁrmació i ens van
fer aprendre el catecisme de cap
a cap. Però com que a l’escola tot
ho fèiem en castellà, ens vam haver
de comprar el catecisme en català i
aprendre’l en la nostra llengua. Encara el guardo.
Després va venir la senyoreta
Mª Carme Mulet Millà, que era de
Torrelameu. Vivia a cal Catarí, i el
capellà que ens feia la religió era
mossèn Serrano. Aquesta mestra
em va preparar pel primer i segon
curs de Batxillerat. Quan la senyoreta Mª Carme va marxar, nosaltres
vam anar a l’escola d’Artesa.
A casa nostra els pares ens venien a acompanyar pel dematí un
tros de camí quan marxàvem cap
a l’escola, i al vespre, ens venien
a rebre. Vull ressaltar la voluntat
i constància que tenia la nostra
mare, Rosita, en aquesta feina.
Pere Farràs i Terré

FESTA DE SANT ISIDRE A TÒRREC

E

l dia 20 de maig vàrem tornar a
fer la festa de Sant Isidre amb
un dinar per tots els Torregalls, tots
ho vàrem passar molt bé.
Va ser un dinar molt divertit, tothom col·labora, dels petits als més
grans.
És bo veure un poble amb aquestes ganes de festa i tots junts, que
és el millor de tot, Tòrrec sempre
ha estat a l’alçada quan es tracta de
fer una cosa plegats.

8

•

LO PAS NOU

És un poble molt especial, tota la
gent fa pinya en els moments bons
i dolents, per això em sento molt
orgullosa de viure aquí, la paraula
família, aquí va més enllà del que
signiﬁca realment.
És molt bo saber que a qualsevol hora o dia, si tens un problema
pots conﬁar amb ells, perquè si hi
ha una cosa clara és que ningú és
autosuﬁcient, en un moment donat
podem necessitar molt més del que

ens imaginem, per això Tòrrec és el
millor poble, i és per això que hem
de fer que els nostres pobles siguin
els millors.
I si voleu saber com es fa, parleu
amb la gent de Tòrrec i us ho explicaran.
Per molts anys i moltes felicitats
a tots els Torregalls i ﬁns l’any que
ve.
Teresa Bonillo Gómez

CASA DE COLÒNIES DE SANTA MARIA DE MEIÀ

D

issabte 13 de maig, vam dur a terme la inauguració de les obres de millora i condicionament de la
Casa de Colònies de Santa Maria de Meià, juntament
amb la presentació d’un nou projecte per a infants,
DESCOBREIX EL MONTSEC. L’acte fou presidit per
l’Arquebisbe d’Urgell Mons. Joan Enric Vives i els representants de la Casa de Colònies.
Les obres de millora han consistit fonamentalment en
la instal·lació de la calefacció a la Casa perquè puguin
dur-s’hi a terme activitats durant tot l’any i una petita
ampliació de les places disponibles, així com millores
en l’extern dels murs.
El projecte DESCOBREIX EL MONTSEC, un projecte per a escoles, consisteix en fer descobrir als infants
de les nostres contrades el petit tresor que tenim a les
nostres terres, el Montsec.
Text i foto: Mossèn Jordi Proﬁtós, Maria Jesús
Novau i tot l’equip de la Casa de Colònies.

Pati del Monestir de Santa Maria de Meià.

III APLEC DE GEOLOGIA DE LES TERRES DE PONENT I DELS PIRINEUS
Vilanova de Meià 26, 27 i 28 de maig del 2017

A

mb motiu de la setmana dels
Geoparcs Europeus del 2017.
L’Associació Cultural “Les Terres
del Marquesat”, conjuntament amb
l’Ajuntament de Vilanova de Meià i
sota l’impuls del Dr. Josep Ma Mata-Perelló va organitzar el III Aplec
de Geologia a Vilanova de Meià.
Aquest Aplec continua el camí
iniciat fa uns 24 anys pel Dr. JM Mata-Perelló i l’Associació “Les Terres
del Marquesat” per donar a conèixer el nostre País des de tots el
àmbits culturals (naturalístic, geològic, històric, artístic, costumista,
gastronòmic, industrial, etc.).
El divendres 28 de maig el Dr. JM
Mata-Perelló inaugurà l’Aplec i a
continuació ens parlà sobre l’interès
de crear un “Parc Geològic i Miner
a la Noguera”, projecte d’àmbit comarcal en el que intervenen la majoria dels municipis del nord de la
Noguera i que complementa i omple
els buits del projecte del Geoparc
de la Conca de Tremp i del Montsec
i en el que hi estan representats tres
municipis de la Noguera: Àger, Camarasa i Vilanova de Meià.
Si es vol conèixer bé un territori és imprescindible comptar amb

una bona base cartogràﬁca. En
Juan Carlos Borrego, de l’Editorial
Piolet, ens va presentar mapes dels
Montsecs i del Montroig amb tots
els senders i punts d’interès excursionista i turístic a una escala molt
detallada (1:20.000).
La Judit Sogas en mostrà com
l’agermanament entre la geologia
de Rubió de Sòls, el seu microclima particular i un procés de cultiu
ecosostenible, han permès la recuperació d’una varietat autòctona de
raïm, el Xarel·lo i l’elaboració d’un
vi blanc, el SOLSXAREL, de notables qualitats organolèptiques.
En Ramon I. Canyelles ens parlà
d’una proposta innovadora al territori que relaciona el paisatge, les

Nit d’astronomia de Ramon I. Canyelles.

vinyes, el vi, la gastronomia i les estrelles. Es tracta de visitar les vinyes
de Rubió de Sòls a la posta del Sol,
el seu celler i fer un tast guiat pel vi,
seguit d’un sopar a base de productes del territori i acabant amb una
sessió d’observació directa del cel.

Després d’un sopar de germanor
en Ramon I Canyelles, assistit amb
un punter làser, ens explicà les diverses constel·lacions que podem
observar en el magníﬁc cel del
Montsec i gràcies a un potent telescopi vàrem poder veure Júpiter i
els seus quatre satèl·lits més grans,
Ganimedes, Cal·listo, Ió i Europa.
El matí del dissabte 27 de maig en
Ramon Bernaus ens portà a donar
una volta per la zona del Montsec

Sortida de camp a la Cova de les Monges de
Fabregada.
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Dinar de germanor després de l’excursió.

Homenatge a Francisco Miguel Bravo.

Dr. Josep Mª Mata i Montse Verdeny.

anomenada “La Fabregada”. Desprès d’una pujada a l’antic castell situat dins la cova de les monges ens
enﬁlarem al turó de ponent on estan les restes de l’Església de Sant
Serni. Per tot arreu es pot gaudir
de la majestuositat del paisatge i la
geologia del Montsec. Pel camí apareixen petits bancs de gresos amb
impregnacions de minerals de ferro
que s’utilitzaren a l’edat mitjana per
obtenir aquest important metall.
Després de dinar es va fer una
visita a l’església parroquial de
Sant Salvador de Vilanova de Meià
guiats per en Ramon Bernaus. Ediﬁci excepcional des del punt de
vista arquitectònic i escultòric, declarat el 1984 bé d’interès cultural
d’àmbit nacional.
La tarda del dissabte va estar
dedicada íntegrament a diverses
conferències sobre temes d’interès
geològic.
L’Albert Vidal ens parlà sobre algunes de les intervencions paleon10
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Visita a l’església de Sant Salvador de Vilanova de Meià.

Conferència de Josep Roqué i Rosell.

tològiques fetes a Catalunya. Una
de les que ens va cridar l’atenció
fou la recuperació d’un crani d’Entelodont de l’Oligocè de la zona de
Tàrrega. L’estiu del 2012, les “Terres
del Marquesat” van fer una sortida
pels voltants d’Alberola per veure
unes petjades fòssils d’aquest curiós animal de la mida d’una vaca.
En Josep Roqué i Rosell ens va
mostrar el potencial de la radiació
de sincrotró en l’estudi de la composició química en molts àmbits
de les ciències (materials, medi
ambient, química, geoquímica i
cristal·lograﬁa). Aquesta tècnica
no tan sols permet conèixer la presencia de la majoria dels elements
coneguts sinó ﬁns i tot el seu estat
d’oxidació, el seu entorn atòmic i la
seva evolució química en el transcurs del temps. Tot això realitzat
en mostres que poden arribar a mides de només mil·lèsimes de mil·límetre (micres).
Una presentació d’en Joan Escuer ens va fer reﬂexionar sobre la
sostenibilitat de la nostra societat
i els límits ecològics de les energies renovables. Ens va mostrar les
grans avantatges de les modernes
tecnologies així com alguns dels
perills potencials d’una mala aplicació de les mateixes: cracking,
emmagatzematge subterrani en
llocs on no s’han fet estudis geològics acurats. etc.

La Núria Verdeny ens va parlar
de la creació, evolució i situació
actual del projecte Geoparc de la
Conca de Tremp-Montsec i del seu
potencial com a mitjà de desenvolupament sustentable del turisme
dins del territori.
Per últim, l’Antoni Lacasa, ens
va explicar la història i el desenvolupament d’un dels jaciments més
importants de la paleontologia de
Catalunya i d’Europa “la cantera
de Meià o de Rúbies”, relat que ha
plasmat en el seu llibre “De la litograﬁa a la paleontologia”.
A mitja tarda es va donar una placa commemorativa a en Francisco
Miguel Bravo per la seva tasca de
recolzament al coneixement de la
geològica del nostre País i a la donació d’una col·lecció de minerals
al Centre d’Interpretació del Montsec de Meià.
La jornada es va tancar amb una
entrega de Certiﬁcats d’Assistència
i Participació Activa als inscrits a
l‘Aplec.
Com activitat lúdica nocturna,
l’Ajuntament de Vilanova de Meià
va organitzar una magníﬁca audició d’havaneres a càrrec del grup
Boira.
Com última activitat de l’aplec,
el diumenge 28 pel matí en Josep
Ma Mata-Perelló ens va fer un recorregut
geològico-paisatgístic
pels voltants de Vilanova de Meià,

Antoni Lacasa.

Havaneres amb el Grup Boira.

petits mantells com els de les Serres Marginals i el del Castellot d’Artesa de Segre.
El nostre periple va abastar des
de petjades de quasi els últims dinosaures que trepitjaren la terra
(71-65 milions d’anys, Maastrichtià) ﬁns muntanyes formades per
petits microorganismes marins que
visqueren fa uns 44 milions d’anys,
Eocè) passant pel voluble recorregut del riu Segre.
En resum tot una lliçó de geologia pràctica.
Petjades de dinosaures.

Lluçars, Alentorn, Artesa de Segre, Vernet, Baldomar, Clua i la
Vall d’Ariet.

Vàrem tenir una visió global de
la tectònica de la zona, la formació
del mantell del Montsec i, el altres

Josep Roqué i Buscató
Associació Cultural “Terres
del Marquesat”
Fotos: Josep Roqué i Josep
Argerich

EMILI MARCH JORDANA PRESENTA EL LLIBRE EXERCICI DE MEMÒRIA, IV

E

l passat dia 14 d’abril, a la sala
d’actes de l’Ajuntament de Vilanova de Meià, el Sr. Emili March,
va presentar el seu llibre, Exercici de memòria, IV, “Els nens i les
nenes de la guerra”, Relats, Vivències, Episodis, Records, i també el
sofriment d’algunes famílies, entre
elles, la dels seus pares i d’algun
familiar, durant la guerra i la post
guerra. Acompanyà l’acte, l’alcalde de la vila, Xavier Terré i el seu
ex-alumne i historiador, autor de
diversos llibres de Vilanova de
Meià, Ramon Bernaus.
Francesc Cardona Fonoll

PRESENTACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE CARTELLS DE LA GUERRA CIVIL A ARTESA DE
SEGRE PEL NOSTRE COL·LABORADOR FERRAN SÁNCHEZ

U

n total de 46 cartells de l’Arxiu
Nacional de Catalunya editats
pel Comissariat de Propaganda
de la Generalitat durant la Guerra
Civil van estar exposats ﬁns al 30
de juny a la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot d’Artesa. Unes imatges, recuperades de l’oblit a partir

de la mort de Franco, que testimonien un aspecte del conﬂicte bèl·lic
i polític més tràgic del segle passat,
que persisteix en la memòria i té
un ressò permanent, progressiu en
tots els àmbits, literaris, cinematogràﬁcs, trinxeres, fosses comunes.
L’expressivitat d’aquell cartellis-

me com a eina de propaganda i
sensibilització de la ciutadania és
extrapolable a algunes situacions
actuals. Entre altres, hi havia realitzacions de destacats membres de
l’Associació de Cartellistes de Catalunya (UGT) i del Sindicat Únic
de Professions Liberals-Secció
Núm. 7 - Segon trimestre 2017
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de Dibuixants (CNT) com Carles
Fontseré, Josep Subirats, Lorenzo
Goñi, el dibuixant de gats, teulats i
de les obres de Camilo José Cela i
Joaquim Martí Bas Blasi.
Aquest últim, mort a París exiliat el 1966 als 56 anys, il·lustrà les
obres d’Henry de Montherlant, escriptor d’origen català, hispanista,
veterà de la Gran Guerra com El
caos y la noche (1963, reimpresa
sense censura el 2009), que pivota
a l’entorn de l’anarquista exiliat
Celestino Marcilla, que al tornar recorda tothora la Guerra d’Espanya
en un país mercantilitzat que no és
del seu grat.
Martí Bas va ser un dels personatges, entre d’altres, com Joan
Puig i Elias, que van centrar la presentació a càrrec del nostre company Ferran Sánchez Agustí el 5 de
maig passat ja que va fer la guerra
al Quarter General de la 31 D, la
mateixa que Francesc Boix, el re-

tratista de Mauthausen, excepcional testimoni de càrrec al judici de
Nüremberg, del qual acaba de sortir Els primers trets de Francesc
Boix (Ara Llibres) que conté nombroses instantànies quan el front es
va establir entre l’abril de 1938 i el

gener de 1939 al Montsec de Meià,
Artesa de Segre, Baldomar, Vilanova de Meià, Santa Maria de Meià.

La redacció
Foto: Josep Mª Espinal

LLUÍS MASANÉS. UN FÍSIC DESCENDENT DE CAL FIDEL, DEMOSTRA UNA LLEI DE
LA TERMODINÀMICA

E

l físic català, Lluís Masanés, un
estiuejant habitual de Vilanova de Meià, acaba de demostrar la
Tercera Llei de la Termodinàmica,
un problema que el mateix Einstein
també va intentar provar, però que
no va tenir èxit.
El pare del Lluís, el Fidel, va néixer i créixer a Vilanova de Meià,
treballant a la botiga familiar de
cal Venancio o cal Fidel, situada a
la Plaça Major. Lluís ha estat uns
dies amb la família fent vacances
de Setmana Santa al nostre poble,
pel qual sempre li agrada tenir unes
dies de festa i venir a descansar.
En aquests dies de la seva estància, les càmeres de TV3 es van
desplaçar ﬁns a Vilanova de Meià
per tal de fer-li una entrevista. El
lloc escollit varen ser les escoles
municipals, on el Lluís davant de
la pissarra, els va explicar com ha
demostrat matemàticament la tercera llei de la termodinàmica, en la
que aﬁrma que és impossible arribar al zero absolut. Lluís Masanés
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fa classes a la University College
of London i aquest últim treball,
ha estat publicat a la revista cientíﬁca Nature Communications, el
qual ha tingut un fort ressò internacional.

Aquest teorema, estableix la impossibilitat de refredar qualsevol
sistema físic a la temperatura del
Zero Absolut, que es tradueix com
aproximadament uns -273 graus
centígrads. A la temperatura de

Zero Absolut, els àtoms que normalment vibren incessantment,
quedarien completament paralitzats. Però el que aquest nou resultat ens diu és que, per arribar
a aquest estat de repòs absolut,
hauríem d’esperar una quantitat
de temps inﬁnita. I qui pot gaudir
d’aquest luxe avui dia? Les lleis de
la Termodinàmica es van establir
fa més d’un segle, però no ha estat ﬁns els últims anys que la comunitat cientíﬁca ha treballat per
demostrar lleis a partir de primers
principis. En aquest nou marc, la
Primera i la Segona Llei, ja han
estat força estudiades i discutides , però ﬁns en aquest treball
d’en Lluis Masanés, no hi havia
cap resultat concloent per la Tercera Llei. Aquest estudi permetrà

conèixer millor els límits de les
tecnologies basades en les temperatures, com per exemple, la
síntesis de materials nous. Moltes

felicitats per aquest descobriment!
Text: Lluís Masanés i
Francesc Cardona Fonoll

RAMON BERNAUS PRESENTA EL LLIBRE DE L’ESGLÉSIA DE SANT SALVADOR

E

l passat 22 d’abril l’església de Vilanova de Meià
va ser testimoni d’un esdeveniment molt especial,
la presentació del llibre sobre la història i el gran patrimoni cultural que té el temple que data dels segles
XIII-XIV, escrit per l’historiador Ramon Bernaus Santacreu i que porta per títol “L’Església de Sant Salvador
de Vilanova de Meià”.
L’acte fou presidit per l’Arquebisbe d’Urgell Mons.
Joan-Enric Vives, l’alcalde de la vila, Xavier Terré i el
Diputat de la Diputació de Lleida, Eloi Bergós i més
d’una setantena de persones, atentes en tot moment
en els detalls de l’obra que anava explicant el seu autor.
És sens dubte un important recull històric que exposa en la seva introducció una breu ressenya sobre els
orígens històrics de Vilanova de Meià, en la vila vella
o Castell Sobirà de Meià. Continua després amb unes
breus pinzellades sobre el priorat de Santa Maria de
Meià, una mena de petit bisbat al que la parròquia de
Sant Salvador va estar unida durant més de vuit-cents
anys. El treball segueix donant notícies històriques relacionades amb la nostra església, des del segle XVI
ﬁns al segle XX, posant èmfasis en les notícies del 1641
i també fent especial referència a la memòria històrica
i als llastimosos fets que van succeir el juliol de 1936.
Com que l’església era excepcional, el 1921 Josep Salvany, en una visita Vilanova, va fer una col·lecció de
catorze fotograﬁes que avui podem gaudir. Però dos
anys més tard, el 1923, Joan Roig i Font del Centre Excursionista de Catalunya, li dedica una part del capítol
on explica una excursió per la Coma de Meià amb fotograﬁes incloses. En aquest apartat, es dóna notícies
de la segona meitat del segle XX, de quan el 1984 va ser

declarada monument nacional. També dels rectors de
la parròquia del segle XX.
En la vessant artística, la part més tècnica comprèn
una descripció bastant exhaustiva del temple des del
Núm. 7 - Segon trimestre 2017
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Exterior de l’església on Ramon Bernaus mostrà la importància del Parlaments de l’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives.
temple.

Portalada gòtica. Porta Baix.

Presentació del llibre per Ramon Bernaus.

punt de vista arquitectònic i escultòric. Segueix amb
el que s’anomena “De l’antiga religiositat”, on es revela informació de les confraries de la parròquia ﬁns
el 1936, de les capelles i esglésies que antigament hi
havia al terme de Vilanova i que avui quasi totes han
desaparegut, de les celebracions litúrgiques tradicionals durant un any, la majoria de les quals ara estan
acabant de desaparèixer i que només queden en el record d’aquells que com el Ramon tenen una certa edat.
S’acaba el treball amb una curta pinzellada dedicada a
les campanyes de restauracions.
Així doncs, a tots aquells als que els hi agrada la història o desitgin conèixer quelcom més d’aquest temple
que presideix la vila de Vilanova de Meià, els recomanem que s’endinsin en la lectura d’aquest gran llibre,

del qual poc a poc n’aniran descobrint detalls que potser ﬁns ara desconeixien i que gràcies al llarg i acurat
treball del Ramon Bernaus, ara podrem conèixer.
L’acte del dia va acabar amb una petita visita guiada
per l’exterior del temple destacant la portalada gòtica
de la Porta Baix i les imatges que hi ha representades
en aquesta i, un refrigeri per tots els assistents a la Plaça de l’Església.
Moltes felicitats Ramon, per aquest gran treball i permetre’ns conèixer quelcom més de la història de l’església de Vilanova de Meià en aquestes il·lustrades pàgines.
Bona lectura a tothom!
Text i fotos: Iolanda Masanés

FESTA DE SANTES CREUS

E

ls passats dies 6 i 7 de maig,
Vilanova de Meià va celebrar
la Festa de Santes Creus, una festa
tradicional que aplega nombrosos
veïns de la vila i d’altres poblacions
veïnes.
Dins el programa d’actes d’aquest
cap de setmana, el dissabte a la
tarda va tenir lloc la 19ª tirada provincial de Bitlles, organitzada pel
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Club de Bitlles Gàrzola, a la zona
lúdico-esportiva, amb la corresponent entrega de trofeus i diversos
premis als classiﬁcats. A partir de
les deu de la nit, hi va haver actuació musical variada a la sala del
Sindicat amb el cantautor home
orquestra Pau Saura i el grup GAZ,
aquest per gentilesa del Xavi i la
Carola del bar del Sindicat.

El diumenge és el dia de l’aplec
dalt del pla de l’Ermita de Meià,
on nombrosos grups de famílies i
amics es reuneixen per celebrar un
dia de diversió. Els actes comencen a mig matí amb la benedicció
del terme per part del Mossèn Antoni Pich i la següent missa on es
canten els “Goigos” de la Mare de
Déu del Puig de Meià.

Acabada l’eucaristia, tothom
s’aplega a l’antiga plaça de Meià
per ballar sardanes i altres per
jugar al tradicional i recuperat,
gràcies al Lokal de Joves, joc del
catxo.
Enguany gràcies al bon temps
que feia, molta gent es va animar a
pujar dalt l’Ermita de Meià, on després de celebrar cadascú el dinar
en colla, van aplegar-se de nou a la
plaça de l’ermita per ballar ﬁns ben
passada la tarda.
A continuació, us deixem per la
vostra lectura un petit i dolç poema dedicat a la Verge del Puig
de Meià escrit anys enrere per en
Francesc Galtés.
“Reina de Meià gloriosa,
Reina de nevades serres,
Reina de formoses terres
que teniu perfum de rosa.
Cel blau teniu per mantell,
de ﬂors teniu la corona,
de ﬂors que la serra dóna
de color com és l’or vell.
Un obús és la campana
que repica a vostra ermita
senyal de pau inﬁnita
que vostra ermita engalana.
I, entre els cels i les terres
i entre roques i turons
ahon volen mils de tudons
amb el ﬂaire de les serres.
Sou Vos la llum celestial
que a Vilanova arriba
amb matinal boira humida
que entra pel seu portal.
Rebeu tot el nostre amor
que a vostra ermita portem,
que bé sabeu que us deixem
els suspirs del nostre cor.
Doneu-nos sempre la ma
Vos que sou tan amorosa
i porteu la llum Gloriosa
Verge del Puig de Meià.”

Text: Iolanda Masanés
Fotos: Francesc Cardona Fonoll i Iolanda Masanés
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Associacions
EXCURSIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES I DE L’ASSOCIACIÓ DE LA TERCERA EDAT
“VERGE DE MEIÀ”

E

l passat 15 de març l’Associació de dones i l’Associació de
la tercera edat de Vilanova de Meià
vam fer una sortida a l’Espluga de
Francolí. El motiu de la sortida va
ésser la visita al Museu de la Vida
Rural que hi ha en aquesta localitat.
El Museu de la Vida Rural comprèn totes les característiques de la
vida tradicional a les viles i pobles
de Catalunya i para una atenció especial a la pagesia, com a element
primordialment destacat del món
rural. Conté un variat fons de peces
en exposició permanent relacionades amb la vida tradicional, la cultura, la pagesia, les arts i els oﬁcis
artesanals.
En arribar al museu ens va rebre
el responsable que, molt amablement, ens va explicar la distribució i la història del museu des dels
inicis ﬁns a l’actualitat. Amb els
comentaris de tots sobre la inﬁnitat d’estris que acabàvem de veure,
vam anar a fer una calçotada, servida amb la tradicional teula, al restaurant ART. L’establiment s’ubica
en una antiga masia rural situada
als afores de l’Espluga de Francolí.
A la tornada, en passar per Montblanc, vam degustar i comprar galetes a la botiga Rifacli.
Vam passar un molt bon dia amb
gent de Vilanova, Gàrzola, Lluçars
i Artesa. Va ser tot un èxit! És una
excursió molt recomanable.

Celebrant la mona.

Davant el Museu de la Vida Rural.

També ens vàrem reunir 19 membres de l’Associació per celebrar el
tradicional berenar de la mona,va
ser el dia 9 d’abril i així vam tenir
una setmana per deixar espai a les
mones familiars.

Com sempre, vàrem començar
jugant al dominó i a la brisca, entre
bromes i rialles.

La Junta

ASSOCIACIÓ DE DONES LA COMA DE MEIÀ
Dia de la Dona Treballadora
Com que totes som molt treballadores, no podíem
passar per alt el nostre dia del 8 de març. Aquest any
ho vam celebrar amb una xerrada, a la sala d’actes de
l’Ajuntament, sobre seguretat ciutadana que estava
oberta a tothom i que va ser de gran interès. La van
impartir dos membres del cos de Mossos d’Esquadra,
els quals ens van facilitar el següent número de telèfon

per si algú necessita comunicar-s’hi: Tel 973 45 77 50
(Comissaria de Mossos de Ponts).
Vam rematar el dia al nostre local social amb una
suculenta xocolatada amb coca i a més un exquisit
pastís.
Gràcies a l’Ajuntament i a les dues sòcies que ens
van delectar amb aquest berenar.
Núm. 7 - Segon trimestre 2017

•

17

Celebració de la Mona
El divendres 14 d’abril ens vam
reunir un nombrós grup de sòcies
al “Racó del Montsec” per celebrar
totes juntes, tant del poble com
de fora, la festa de Pasqua amb un
abundós aperitiu, i com no podia
faltar en aquestes dates, la típica
mona i el corresponent cava.
Gràcies a totes per la vostra presència.

Excursió a Girona
El maig ha arribat i a més de contemplar les
ﬂors de camps i jardins, vam voler anar a veure la
meravellosa exposició de ﬂors naturals de Girona, col·locades de manera molt original en diversos llocs de la ciutat.
Aquesta sortida va tenir gran acceptació per
part de la gent del poble i d’altres llocs, parents o
amics dels vilanovins, en total érem 49 persones.
Un cop allà ens repartírem en grups que ens retrobàrem per dinar al restaurant “Casa Marieta”,
on ens van servir un menú exquisit i molt ben presentat, tothom en va sortir molt content.
A la tarda continuàrem la visita ﬁns a l’hora de
tornar cap a Vilanova.
Text i fotos: Maria Brescó

Grup excursió a Girona.
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AMPA MARE DE DÉU DEL PUIG DE MEIÀ

Iniciativa al menjador escolar
Durant uns dies del passat mes de maig els nens i
nenes de l’escola que van anar al menjador van portar

Sant Jordi 2017
El passat mes d’abril vam celebrar la diada de Sant
Jordi, el diumenge es presentava radiant, un sol espatarrant ens anunciava que seria un bon dia.
Des de l’AMPA es va muntar la paradeta durant tot
el matí a la bàscula de Vilanova, on hi havia a part de
les tradicionals roses vermelles una gran varietat de
llibres, infantils, de lectura, de cuina, etc.. per a poder
mirar i triar.
Tampoc hi va faltar una selecció de plantes aromàtiques de la zona i diferents plantes amb ﬂor per al jardí
o balcó, tot junt va tenir un gran èxit.
D’altra banda a Santa Maria de Meià també hi va haver venda de roses.
Des d’aquí agrair com sempre als pares voluntaris, i
a tothom que va col·laborar amb el seu granet de sorra.
Us deixem un poema ben bonic;
Text: Núria Jaime Marcó

a terme una iniciativa molt interessant de la monitora
del menjador, la Iolanda.
Els nens van haver d’elaborar un menú equilibrat
per la setmana pròxima, la monitora els va posar unes
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pautes i els ajudava si ho necessitaven, aquesta elaboració va acabar abans del previst i va complir tots els
requisits que s’havia pactat.
Això va ser molt enriquidor pels nens ja que van treballar:
- Una alimentació equilibrada.
- Resolució de conﬂictes.
- Respectar el torn de paraula i les idees dels altres.
- Consensuar les idees i fer-ne una.

- Millorar l’autoestima.
I moltes coses més, però sobretot s’han sentit molt
orgullosos d’ells mateixos.
Felicitem a la Iolanda per aquesta interessant iniciativa!
Salut!
Text: Eli Urbano
Foto: Iolanda Masanés

Excursió de ﬁnal de curs
Ja s’acosta l’estiu i amb ell arriba el tant esperat ﬁnal
de curs per als nens de l’escola, desprès de tot el curs
treballant de valent, aprenent coses noves, repassant
una i una altra vegada, dies i dies han passat els uns al
costat dels altres, jugant, explicant històries, corrent
sense parar, fent cabanes, rient com només els nens
saben fer, arriba l’excursió de ﬁnal de curs on pares i
nens compartim un bonic dia.
Aquest any vam anar a Reus. Al matí ben aviat ens
vam trobar tots al davant del Gaudí Centre allà primer
ens van passar un vídeo on ens explicaven la històPaint ball a Bosc Aventura.

Visita museu, viatge ﬁnal de curs.

ria d’en Gaudí i les seves obres arquitectòniques, totes basades en la naturalesa. Desprès fent grups amb

Tirolines a Bosc Aventura.
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les diferents famílies, vam fer un rally, on ha base de
preguntes havíem de buscar les respostes per les diferents plantes de l’ediﬁci, va ser molt interessant i petits i grans vam passar una bona estona!
Al migdia i ja hora de dinar ens vam dirigir cap a la
platja dels Capellans de Salou, allà vam dinar als peus
de la platja, desprès amb la panxa plena ens vam dirigir cap a Bosc Aventura, uns monitors ja esperaven als
nens per a fer les diferents activitats amb les tirolines
i el paint ball on també s’hi van apuntar alguns pares.
I tots ben cansats vam emprendre el camí de tornada
a casa, amb la satisfacció de que els petits però també
els grans havíem passat un gran dia!
Fins l’any vinent!!
Text: Núria Jaime Marcó
Fotos: Elvi Miquel i Núria Jaime

Alumnes del curs escolar 2016/2017.

ASSOCIACIÓ PARC RECREATIU
Estiu 2017
La Junta del Parc Recreatiu, vol aproﬁtar aquesta
nova publicació municipal per tal d’informar d’algunes
de les activitats que es faran durant aquesta temporada d’estiu .
5 D’AGOST
11h a 14h Acte solidari, MULLA’T per l’Esclerosi
Múltiple
23.30h Berbena amb l’actuació del conjunt PARIS
LA NUIT
12 D’AGOST
18:00h ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DEL PARC RECREATIU
19 D’AGOST
23:30h Berbena a càrrec del grup KAMILLON
Durant la sessió de ball es farà un “sorteig sorpresa”
a favor del MULLA’T
LA TEMPORADA DE BANY 2017, SERÀ DEL 17
DE JUNY AL 11 DE SETEMBRE , AMB HORARI
DE 11:00h A 20:00h.
NO ESTARÀ PERMÉS EL BANY AL PÚBLIC,
FORA DELS DIES I HORARIS ESTABLERTS.
La junta desitja a tot els seus abonats i públic en general, una bona temporada de bany i un magníﬁc estiu.

NORMATIVA PISCINA
1 – És obligatori dutxar-se abans d’entrar a la PISCINA
2 - No està permès l’ús d’inﬂables, com pilotes, matalassos i similars (exclosos “manguitos”)
3 - No es permet jugar a pilota en tot el recinte i l’interior de la piscina. Tan sols, esta permès en la pista
poliesportiva.
4 - No esta permès jugar a “llançar” usuaris del recinte a l’aigua.
5 - No es permet l’ús de globus.
6 - S’ha de respectar l’horari de bany.
7 - Llençar la brossa a les papereres, no al terra.
8 - La piscina petita queda reservada a nenes i nens
que no saben nedar, d’edat prematura o els respectius
pares i mares o adults que estiguin al seu càrrec.
9 - No es pot córrer pel voltant de la Piscina quan
aquesta estigui molla.
10 - No esta permès banyar-se, sense roba de bany
11 - No es permeten objectes de vidre, ni menjar en
la zona de bany.
12 - L’ incompliment de qualsevol norma, es considera infracció, fet que el/la socorrista tindrà dret a prendre les mesures oportunes.
LA JUNTA

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

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

C/ Catalunya, 15 - Vilanova de Meià
Tel. 973 41 50 29 i 629 76 95 84
gemmasala@gmail.com
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Reportatge
L’ESCOLA DE GÀRZOLA (I)

A

Gàrzola, tal com podem veure
damunt de la porta d’entrada,
es va construir l’ediﬁci de l’escola
l’any 1920. La inauguració oﬁcial es
va fer al mes de juliol de 1921.
Sempre que parlem de l’escola de
Gàrzola hem de tenir en compte que
no només donava servei als nens i
nenes del poble. Aquesta també
era l’escola dels d’Argentera, els de
Cal Bolló, Cal Cisteller, Cal Caseta,
Cal Pau, Cal Viudeta, Cal Lluís, Cal
Petit, Cal Canes... Tots n’havien estat alumnes en diferents èpoques.
Igualment ho era de part de la Vall
d’Iriet, Cal Reguera, Cal Boliart,
Cal Barané, Cal Simon, Cal Marquet o Paneres. De Boada han vingut a Gàrzola els de Cal Santolari,
Cal Farràs, Cal Figueró, Ca l’Arió,
Cal Cabaç... En total, una bona canallada que trescava cada dia per
aquestes muntanyes ﬁns arribar a
l’escola. Molts d’aquests infants,
alguns d’ells de poc més de quatre
anys, havien de caminar més d’una
hora al matí i el mateix temps a la
tarda, per anar a estudi. Tant si plovia com si nevava, si feia molt fred
o bé calor, amb la senalla del dinar
a la mà i la cartera a l’esquena, cada
dia de l’any que hi havia estudi feien el viatge.
De l’any 1920 al ﬁnal de la
guerra
La primera mestra en exercir a la
nova escola fou l’Esperança Colàs
Mateu (doña Esperança), casada
amb Jaume Garret d’Artesa de Segre que també era mestre i exercia
a Cubells. L’Esperança va estar a
Gàrzola ﬁns a principis de la dècada dels anys 30. D’aquest període,
a més a més de memòria oral, en
tenim descrita gràcies a les memòries d’un nebot seu anestesista, de
nom Francesc Puigdollers Colàs,
que va arribar a ser President de
l’Associació Catalana d’Anestesiologia i Reanimació. En el seu llibre
“Un adolescent a la Guerra Civil
Espanyola” ens recorda els estius
dels anys 1929 i 1930 a Gàrzola. La
ﬁlla de la senyora Esperança, l’Es22
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Escola de Gàrzola.

perança Garret, l’Esperanceta com
li deien aleshores, també ens ha
deixat notícia escrita. Ella va néixer a l’escola de Gàrzola i sempre
que en tenia l’ocasió explicava d’on
era ﬁlla. L’Esperanceta es va casar
amb el Domingo Escolà, el músic
artesenc conegut com a Dodó Escolà. Cantant, i amb grup propi,
Domingo va tenir molt d’èxit en els
anys cinquanta i seixanta. Va ser
l’autor de cançons que encara s’escolten com “¿Qué pasa en el Congo?” o “El Otorrinolaringólogo”.

Consuelo Rodríguez.

Després de doña Esperança, van
completar la nòmina de mestres
des de la inauguració de l’ediﬁci
ﬁns al començament de la guerra la
Maria Padullés Tarragó, de Linyola, la Montserrat Alba de Lleida i la
Carme Campeny Barceló que era
de Tarragona. La mestra Campeny
va ser a Gàrzola abans de la guerra, durant la guerra i després de
la guerra. Tot i el conﬂicte bèl·lic,
ella, va continuar fent escola ﬁns
que tothom va haver d’abandonar
les seves cases i anar a viure a les
cabanes i eres que tenien lluny del
poble. La mestra, aquest temps el
passà a Boada i s’incorporà altre
cop a l’escola tot just acabada la
guerra.
La guerra s’ha acabat
Després de la mestra Campeny
ocupà la plaça de mestra la senyora Consuelo Rodríguez. La Consuelo era de Madrid. Va tenir la plaça de Gàrzola durant molts anys,
tenint diversos mestres substituts/
tes durant els períodes que ella no
exercia al poble encara que en conservés la plaça.
L’any 1948 s’incorpora com a
mestre Amado Gabaldón (don
Amado). Don Amado era ﬁll de
Pozo Seco (Cuenca) i venia de fer
de mestre a Lluçars. Gràcies a ell

Roser Baella i alumnes.

tenim a les nostres contrades tots
els germans Gabaldón. El Ruﬁno
(EDP) i el Virgili a Gàrzola, el Jesús a Santa Maria de Meià, l’Amado
a Balaguer, l’Adrià a Vallfogona de
Balaguer, el Rosalio (EPD) i el Juliete que se’n tornà cap a les terres
de Castella, a Valladolid.
El curs 1951-52 la Consuelo Rodríguez torna a la seva plaça. Després, durant un temps, l’escola
té mestres de Gàrzola. La Roser
Baella, de Cal Ramut, exerceix de
mestra aquells anys. Per a la Roser, molt jove en aquells moments,
aquella va ser una de les seves
primeres places. També el Jesús
Labartra va estar de mestre a temporades, fent substitucions. El
Jesús, natural de Tàrrega, vivia a
Gàrzola, a Cal Blasi, l’actual Mitjavida. Estava casat amb la Roseta,
ﬁlla de Massana, masia de Montar-

gull. El senyor Labartra,
l’home que fumava amb
pipa, era un mestre que ja
havia exercit en temps de
la república . Represaliat
pel franquisme no va poder tornar a exercir com
a mestre amb plaça ﬁns
els darrers anys de la seva
Maria Vergé en una excursió amb els alumnes al Casvida laboral.
tell del Remei.
Durant aquest període
també estan de mestres a Gàrzola ben comuna durant aquells anys. El
la Mª Asunción Peleato, de Tardien- poble es quedava sense mestre/a i
ta (Osca) i la Maria Vergé de Bell- la canalla s’havia d’espavilar anant
caire d’Urgell. La Maria Vergé ho cada dia, a peu i pel dret, a l’escola
de Lluçars o a qualsevol altra que
fou durant el curs 1958-59.
Aquests temps que van des de tingués mestre/a en aquells mol’acabament de la guerra ﬁns a ﬁ- ments.
nals dels anys cinquanta, l’escola va estar alguns períodes sense
Text: Josep Antoni Novau i
mestre/a. Aquesta circumstància
Maria Brescó
que sembla impensable que pogués
Fotos:
Maria Brescó
passar actualment, era una cosa

LA NOVA ESCOLA DE LLUÇARS

D

esprés de rebre l’oﬁci del governador civil de Lleida, el
senyor Víctor Hellín Sol, en la qual
li comunicava el tancament de l’escola pública mixta de Lluçars per
amenaça de runes, l’alcalde municipal, en Delfín Solé, va convocar
tots els veïns de Lluçars a una reunió. Els va exposar la necessitat de
reconstruir l’ediﬁci destinat antigament a les escoles d’aquesta localitat, per habilitar-lo de nou per a les
escoles. Tanmateix, com que al poble de Lluçars hi havia 23 alumnes

matriculats entre 6 i 12 anys d’edat,
la Junta Provincial de Construcciones Escolares de la província de
Lleida, a petició de l’alcaldia, va
autoritzar la construcció d’una escola tipus ER35 de nova planta. Es
va arribar a concedir una subvenció de ﬁns a 125.000 pts per part de
l’administració i els veïns havien
d’aportar els jornals de peó necessaris per la construcció de l’obra.
En la documentació de la qual disposem, l’alcalde Delfín Solé també
diu el següent: “Es conveniente que

el terreno destinado para su construcción sea adquirido a ser posible a BUENAS con el propietario,
aunque en todo extremo se le tuviera que boniﬁcar más del que en
realidad vale, según el proyecto del
Arquitecto Escolar D. Angel Mejón
Sudor. De lo contrario se dará conocimiento a la Junta Provincial de
Construcciones Escolares para que
proceda a la expropiación de los
terrenos necesarios para la citada
construcción. Si la venta es voluntaria, queda delegado el Sr. AlcalNúm. 7 - Segon trimestre 2017
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Escola nova de Lluçars.

Alumnes el dia de la inaguraçió.

Carmen Brescó, Javier Vilella, Merçe Solé, Antonio Vilana, Rosa Fortó, Jordi Vilana, Ana
Gual, Encarnación Santolari, Montse Solé i Anamaria Puig.
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de para escriturar directamente el
terreno a favor de construcciones
escolares”. L’acta de la reunió va
ser ﬁrmada per en Delfín Solé i per
tots els veïns presents a la reunió,
que va tenir lloc el 6 de setembre
de 1961.
“Después de una feliz gestión”,
com va deﬁnir en Delfín Solé la
compra dels terrenys en un document privat, la zona va passar a
l’administració. També hi escriu:
“Queda reservado por parte del
vendedor del terreno de palabra el
olivar o olivera grande”, perquè el
venedor tenia molt d’interès a conservar un oliver centenari que hi
havia en els terrenys. Entre altres
detalls de la venda, el document
acaba amb aquesta frase: “Como
documento de una feliz historia
para el bien de la cultura y para
el bien del pueblo de Llusás,
lo ﬁrmo a catorce de Octubre de
1961”.
Els diners aportats per les quotes
del veïnat van permetre a en Delfín Solé d’escripturar els terrenys
directament a favor del Ministeri
d’Educació i Ciència de la Delegació de Lleida. L’escriptura es va
fer a la notaria d’Artesa de Segre el
dia 13 de novembre de 1961 i va ser
a càrrec del notari Pedro Payrós
Aguirrezabel. Per al desplaçament
ﬁns a Artesa per als tràmits, el senyor Juan Simón (Los gossos) va
prestar la seva moto. A canvi, va
rebre de la junta de les escoles 228
pts. La moto, una OSSA, la portava en José Vilana (el Pito), per la
qual cosa la junta de les escoles li
va abonar 291 pts.
El “levantamiento del plano
del solar para la ediﬁcación del
ediﬁcio escolar” el va fer l’aparellador Francisco Farreras el 9 de
novembre de 1960 i l’obra la va dirigir l’empresari José Pantín Tallado,
que era capità retirat de l’exèrcit. A
qui treballava a l’obra com a peó se
li abonaven 110 pts diàries.
La cèdula d’habitabilitat de la
nova escola va ser aprovada el 30
d’octubre de 1962. No hi ha cap registre del dia de la inauguració, tan
sols la fotograﬁa dels alumnes al
costat d’una bandera espanyola al
balcó de l’escola.
Alfons March Cases

L’ESCOLA DE TÒRREC

A

ny 1936, Pere Sala fa una explicació dels seus inicis de l’escola
de Tòrrec, on ens diu que en tornar
a casa seva va continuar els estudis
a distància, trenta quilòmetres a peu
cada setmana, per presentar i rebre
els deures del mestre d’Artesa, que
així preparava els futurs batxillers
que anirien a examinar-se a Lleida.
De mica en mica, es va anar traient els estudis fins arribar a l’any
1936, quan en una batussa entre les
diferents faccions d’ensenyament
de la UGT, encapçalades per Lleida
i Artesa respectivament, feren impossible continuar aquest sistema.
L’única solució era intentar acabar
des de Tremp, un cop passat l’estiu.
A Tòrrec es va confiscar la casa
del capellà, convertint-la en escola.
Per primera vegada el poble tenia
un centre educatiu, però li faltava
el mestre. El comitè local va decidir oferir-li la plaça al jove batxiller
de Cal Músic, i es així com avui la
gent gran del poble recorden com
van aprendre les primeres lletres de
la mà d’aquell mestre i d’aquella es-

cola que seria tancada l’any 1939 no
reobrint-se fins els anys 50.
A partir dels anys 50, l’alumnat ja
era més massiu i canviant molt sovint de mestre.
Cada setmana hi havia religió i
catequesis per als nens de la primera comunió, classes que impartia el
capellà.
Amb tots els que he parlat, coincideixen amb el mateix, els més grans,
al matí cantant el “Cara al sol”, desprès la llet en pols que es donava
a l’escola i es repartia als alumnes,
ells hi posaven el Cola Cao. Les moltes sortides a la Vansa, al riu, a Lluçars i Vilanova i com no podia ser, a
admirar les plantes i els animals que
els envoltaven. Obres de teatre del
més divertides on participaven tots
els alumnes, també m’expliquen
que cantaven les cançons de moda
en aquella època i, l’Indalecio de Cal
Sampou, hi posava la música amb el
seu acordió.
Les mestres vivien durant la setmana al poble, degut a que no hi
havia un lloc on quedar-se a viure,

ja que la majoria eren de lluny. Els
veïns del poble els oferien casa seva
perquè es quedessin, i així de mica
en mica van anar formant part de la
gent del poble.
A més, m’han explicat que les
mestres de lluny, es quedaven més
dies aquí i els caps de setmana sortien a passeig amb el jovent del poble, o anaven a ballar, ja que cada
diumenge a Tòrrec hi havia ball. Tot
va continuar fins fa uns 29 ó 30 anys
quan es va tancar. Ara forma part
del local social, tot i que es segueix
recordant com si encara no hagués
tancat.
Vull agrair les explicacions rebudes per part dels Torregalls, ja que
jo no sóc filla d’aquí i són imprescindibles per poder conèixer una mica
més la història d’aquest bonic poble
que és Tòrrec.
GRÀCIES.
Teresa Bonillo Gómez
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L’HOMENATGE A LA VELLESA

E

l dia 29 de juny de 1962, dia de Sant Pere, es va
celebrar a Vilanova de Meià el I Homenatge a
la Vellesa. El van organitzar el Patronat Local de la
Vellesa, amb la col·laboració de l’Ajuntament, la Germandat Sindical de Llauradors, la Cooperativa Agrícola, l’Associació del Parc Municipal i la Caixa de Pensions. L’homenatge es va fer a totes les persones grans
de Santa Maria de Meià, Gàrzola, Lluçars i Vilanova.

Homenatge a la Vellesa de 1962.

El Patronat va passar a recollir a les respectives cases aquelles persones grans de Vilanova que per raons físiques, no es podien desplaçar ﬁns a la plaça o
a l’església. També van muntar un servei de transport
per passar a recollir les persones homenatjades dels
pobles del municipi.
Els actes van començar a les 10 del matí a la plaça
Major, on es concentraren les persones grans homenatjades amb les seves respectives acompanyants. Des d’allí, en processó cívica, pujaren
tots cap a l’església, on mossèn Josep Elfa
oﬁcià la santa missa amb acompanyament
d’orquestra. Tot seguit es va tornar a la plaça
Major per continuar els actes d’homenatge:
En una tarima situada a sota dels coberts de
cal Sr. Pere es van situar les autoritats i al seu
davant les persones grans, amb les noies que
les acompanyaven. Després dels discursos
de rigor per parts de les autoritats, el senyor
Llorenç Sánchez Vilanova (al qual l’any 2016
la Generalitat li va concedir la Creu de Sant
Jordi), representant del Patronat Superior de
la Vellesa de la Caixa, va fer el discurs oﬁcial
de l’acte. Tot seguit els nens i les nenes de Vilanova de Meià van ballar un seguit de danses
tradicionals que havien estat assajant a l’escola. Tots els que omplien la plaça de gom a gom
van gaudir d’allì més amb les actuacions.

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

Conserves naturals i artesanes
Melmelades autòctones de
Figa, Pruna Miravolant, Préssec,
Carbassa, Pera Flor d’hivern, Tomàquet...
Tomàquet fregit,
Escalivada,
Samfaina...
Chutney de Figa
i Poma, Agredolç
de ceba i carbassó
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que Francesc Galtés els
va dedicar.
Aquesta festa només va
tenir continuïtat els anys
1963 i el 1964. Aquest
últim any la diada es celebrà el 30 d’agost, essent el programa d’actes
semblant al comentat del
primer homenatge, amb
la diferència que es va
publicar un petit fulletó
explicatiu on es desglossaven millor algunes celebracions:
Els balls regionals a
la plaça major aquesta
any van anar a càrrec de
l’Agrupació Folklòrica de
Torregrossa interpretant:
“Danses de Castellterçol”,
“El ball de Sant Ferriol”
Antònia Martí i Francesc Cardona Fonoll.
Assumpció Guàrdia i Joaquim Santancreu.
i “Exhibició de sardanes
pel Grup Sardanista”.
La festa va continuar amb un dinar íntim per a tots
Per la tarda, a la plaça Major, els mateixos artistes,
els homenatjats ofert pel Patronat de la Vellesa del van presentar un programa d’”Escala en HI-FI”, molt
municipi. Per la tarda, la Comissió organitzadora van de moda en aquella època, on van cantar cançons del
fer una visita a les cases d’aquelles persones homenat- artistes més famosos del moment com: Los Machujades que per raó de la seva edat o alguna malaltia no cambos, Los Llaneroa, Salomé, Marisol, Luís Aguilé i
havien pogut assistir als actes. La festa va acabar amb altres.
els balls de tarda i nit a la plaça Major, a càrrec de
La festa va acabar a la plaça Major amb un ball de
l’orquestra CLIPER de Sanahuja. Són dignes de men- nit popular a càrrec de l’orquestra PALACE amb el seu
cionar l’article Toc d’atenció i la poesia Recordança, vocalista Josep Deltell.

Plaça Major 1963. De davant a darrere: Pepita García, Conxita Sarradell, Consuelo (Cal Guerreta), Montse Porta, Victòria Beltrán, Magda
Rosell, Montse Pertusa (¿), Roser Cuñer.

Núm. 7 - Segon trimestre 2017

•

27

Festa de la Vellesa, any 1962.

Com a recordatori d’aquestes festes donem el llistat
de les 33 persones grans del municipi que van ser homenatjades el 1964:
Teresa Guàrdia Forn ........................84 anys
Maria Macià Garrobé .......................80 »
Maria Puigredon Roca .....................80 »
Antoni Santolari Solsona .................80 »
Àngela Sangrà Canes .......................80 »
Antònia Fortó Capell ......................79 »
Remira París Roca ............................79 »
Maria Tresserres Bonet ...................79 »
Antoni Puig Cirera ............................78 »
Domingo Puig Cirera .......................78 »
Francesc Cairó Camats ...................78 »
Modest Badia Tresens ......................77 »
Marià Bertran Cirera ........................77 »
Mercè Aran Corts .............................77 »
Teresa Santacreu Sala ......................76 »
Saturnino Bufarull Barbosa ............76 »
Jaume Sivant Massanès ...................76 »
Josep Novau Esteve .........................75 »
Rvd. Josep Elfa Gasol ......................75 »
Àngela Isanta Clua ...........................77 »
Secundí Brunet Garcia.....................89 »
Joan Giró Pau ...................................86 »
Maria Socorró Prió ...........................85 »
Josep Viladrich Brunet ....................85 »
Ramon Verné Creus .........................81 »
Josepa Grau Mateu...........................79 »
Josep Camarasa Ros ........................79 »
Fermí Boneta Paba...........................77 »
Maria Farré Bonifaci ........................76 »
Teresa Lladós Codina.......................78 »
Engràcia Santacreu Caubet.............75 »
El programa d’actes de 1964 anunciava que l’endemà, dia 31 d’agost a les 9 del matí, es celebraria a l’església parroquial una missa en sufragi de les ànimes de
les persones que havien estat homenatjades el 1963 i
que durant l’últim any ens havien deixat.
28
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Transcrivim ﬁnalment el poema que els dedicà aquell
any Francesc Galtés i Petit (el Sr. Paco) i que va sortir
publicat. Volem també que sigui un petit homenatge a
aquest barceloní que estimava Vilanova i que és en el
record de molta gent pel seu hort enjardinat i per les
seves poesies en els programes de les Festes Majors de
les dècades dels cinquanta i seixanta del segle passat.
Als nostres vellets
Pomells de flors d’un jardí,
formosa naturalesa,
sou la gràcia del Déu Diví,
sou les flors de la VELLESA.
Flors que un dia les olors
donareu amb alegria
i entre els freds i les calors
vostre cor, sempre floria.
I, així, al món escampareu
vostre flaire de ventura
mentre a la llar donàveu
vostra alegria i dolçura.
Ara, el jardí ja s’esfuma
com lo núvol passatger
i a la terra, deixeu una
glòria d’aquell temps primer.
Ja vostres flors es despullen
i les fulles van caient,
com cauran les flors que pugen
també per la pluja i vent.
Que el misteri de la vida
el té la naturalesa,
i, aquelles flors sempre vives, són,
LES FLORS DE LA VELLESA.
Francesc Galtés i Petit
Ramon Bernaus i Santacreu

Fem ruta
ROCA ALTA
Distància total: 12,58 km’s
Total desnivell positiu: 811m
Total desnivell negatiu: 811m
Diﬁcultat: Moderada

L’

inici de la ruta comença al poble de Vilanova de Meià, situat
als peus de la serralada prepirinenca del Montsec.
Travessarem al poble, buscant
l’església de Sant Salvador que
s’aixeca al capdamunt d’aquest.
D’allí, trobarem un camí que s’enﬁla en direcció a l’Ermita de Meià.
Desprès de 300 metres de desnivell positiu i un parell de quilòmetres, arribarem al Coll de Meià.
Trobarem, com a punt de referència, una granja. Passarem pel seu
davant i, la pista que hi condueix
la seguirem en direcció de baixada. Aquesta pista, ens conduiria,
de nou, al poble. Nosaltres, però,
estarem atents, doncs, amb 500
metres, trobarem un corriol a mà
esquerra, marcat amb ﬁtes, el qual
haurem de canviar per la pista.
Seguint al camí, arribarem a una
altra pista ampla, que condueix
als peus del Montsec i el travessa. La pista, l’hem de seguir ﬁns
passades dues cabanes. El nostre
camí segueix amb un trencall molt
marcat i pronunciat a mà dreta.
De nou, trobarem ﬁtes que ens
conduiran ﬁns a un pla, que s’utilitza com aparcament per a vehicles a motor. Llavors, però, ja ens
trobarem als peus de la Roca Alta
i visualitzarem l’últim tram.
Ens quedarà una pujada, força
dreta i, amb la qual, cal anar amb
compte pel tipus de terreny i pedra solta.
Per últim, arribarem al que s’assimilaria amb un coll. D’allí, la
Roca Alta ens queda a l’est (mà
dreta). Tan sols, tot hi haver-hi un
corriol, més o menys, marcat, seguint la nostra intuïció, arribarem
al cim de la Roca Alta (1.435m).
Text i fotos: Ivan Balagueró
Masanés

Punt geodèsic.
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Espai Gastrocultural
COCA DE RECAPTE AMB ROSSINYOLS I VERDURES DE TEMPORADA, ADORNADA
AMB HERBES AROMÀTIQUES
Per aquesta menja per a 4 persones haurem de menester:
300 grams de massa de coca, que podem comprar a
la ﬂeca de conﬁança, crua, o bé, fer-nos-la a casa, amb
aigua mineral, farina ecològica, d’Agramunt o de Cervera, per sort ara hi ha un ressorgiment en la cultura de la
producció de farines
sal
llevat de forner
oli d’oliva
700 grams de farina
450 grams d’aigua mineral temperada
8 grams de sal
15 grams d’oli d’oliva verge extra
10 grams de llevat de forner
Barregem l’aigua, sal, llevat i oli, barregem bé i posem la farina poc a poc
passada pel tamís, ﬁns aconseguir una
massa homogènia, la deixem fermentar a un espai amb temperatura d’uns
25-27º, durant unes 2 hores.
Després ja està llesta per estirar i manipular.
L’estirem en una placa de forn, amb el gruix de ¼ de
centímetre.
Per a guarnir aquesta meravellosa coca de recapte,
haurem de posar:
3 cebes de coll de Nargó del Marc Solé de Tudela de

Segre tallada a juliana
Tomacó de Pacs del Penedès, de la benvolguda Maria
Grau, 250 grams de tomacó ratllat.
Espinacs tendres 400 grams.
Albergínia blanca o llistada 300 grams tallada a daus
d’uns 2x2 centímetres.
Carbassó tallat a tires de la mida d’una patata fregida
300 grams.
Sal
Pebre
400 grams de rossinyols
All i julivert picat
Romaní, farigola i sajolida
Alfàbrega
Estirem la pasta i afegim tot, barrejat
anteriorment i amanit, per sobre, acabem amb un raig d’oli, una mica de sal i
una mica de pebre.
La fem coure uns 35 minuts al forn a
180º, sempre vigilant.
Un cop cuita, es serveix al mig de la
taula o bé, és una menja ideal per anar
al camp o per gaudir acompanyat de família o amics.
Per les verdures bé val un viatge ﬁns a Cal Joan de
la Torre, una masia situada entre Can Ferrer i el Pla de
Manlleu. On les vistes són un premi per la vista i les
verdures un delit per l’esperit.
Sergi de Meià

EL PA I EL RECORD DELS GENOLLS PELATS

H

i ha olors que em fan viatjar,
així com gustos, sons, clors
. Una d’aquestes és la del pa, del
forn i la visió del Quimet fent el foc,
amassant, comprant els millors in-

gredients, treballant i coent el pa i
aquella ﬂaire delicada, torrada, humida que ja de per si alimentava.
Un dia, li vaig preguntar, quin era
el secret del seu pa, en totes les

versions, de mig, de quart, de quilo,
la coca, els llonguets i totes les meravelles que d’aquell forn de llenya
de roure i alzina anaven sortint. La
seva resposta va ser clara i senzilla:

CUINA DESACOMPLEXADAMENT CATALANA
i 100% DE PROXIMITAT

SERGI DE MEIÀ
Vilanova de Meià - Barcelona

esmorzar: 9,30 a 11,30h · dinar: 13,30 a 15,30h · sopar: 20 a 22,30h
de dimarts a dissabte
RESERVES ONLINE

Aribau, 106 - 08036 Barcelona - Tel. 93 125 57 10 - restaurantsergidemeia.cat
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-la millor farina
-El millor llevat
-El millor oli
-La millor llenya
-La màxima implicació
-I evidentment, l’aigua del Montsec, la més bona per fer pa.
I dintre meu, vaig pensar... i unes
mans i una passió que transmet
l’oﬁci i el bon fer d’un personatge,
que sempre tinc present. Recordo,
una baixada frenètica amb bicicleta pel carrer de la plaça, un grup de
nens, ens llençàvem a per la coca
de forner o el llonguet, tots volíem
ser els primers, cosa que comportava certs genolls pelats de tant en
tant.
Per desgràcia, el temps passa i la
vida tanca els seus cicles i el Quimet, en pau descansi, no va tindre
descendència fornera. I una part de
la cultura i de la ﬂaire del bon pa ja
no hi són.
Després d’una travessia pel desert, on la industrialització dels
obradors, ha portat pa ﬁns a les
benzineres.... Hi ha encara petits
Davids a pobles i ciutats mitjanes
i petites, que treballen amb passió i
professionalitat i a ciutat, ﬂequers/

forners de nova generació han començat la
revolució del pa, i certament, penso des de la
meva més humil opinió
que mai hi havia hagut
tan i tan bon pa a Barcelona.
El pa, aliment bàsic
de la humanitat, té arrel a tot el món
i en cap en concret, tot comença
amb uns grans de cereal fets farina
potser no massa molta, barrejada
amb aigua, deixada assecar i cuita
a un forn de terra o directament a
una pedra calenta. El que seria un
pa àcim. De cop en algun moment
de l’evolució, uns ferments en forma de bacteris o barreja de llavors
o fruites, fan que fermenti i doni
una dimensió diferent, en atrapar
el diòxid de carboni en bombolles
a l’interior de la massa al coure’ls.
És fàcil de transportar, si s’asseca,
pot ser reviscut amb sopes, farina
de galeta, o per sucar…
Hi intervenen molts cereals, però
bàsicament el principal és el blat, a
l’Àsia, es fan pans amb farina d’arròs, o tapioca, poden ser al vapor,
fregits.

També amb blat de
moro, aquests són aptes per a celíacs, que
així poden gaudir d’entrepans o de l’acte de
sucar salses.
Aquest aliment pot
anar sol o ben acompanyat i és la base de
molts àpats complerts, tant en entrepans o com a plats en si, com la
clotxa de les Terres de l’Ebre.
I el pa amb tomàquet? Pa de pagès lleugerament calent, amb un
toc d’all de Belltall i tomacó de la
Maria Grau de Pacs de Penedès,
es converteix en quelcom quàntic,
extraordinari, deliciós i si a sobre,
i posem llonganissa o papada a la
brasa, ja és un pecat.
El pa, fou l’inici de la civilització
així com el moll de l’ós fou l’inici
de la conquesta del territori per
part dels primers homínids.
No deixem de comprar pa de
qualitat o bé de fer-lo a casa, si es té
l’oportunitat, però com deia aquell,
“deixem les coses series pels professionals”.
Sergi de Meià

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

Solució del número anterior

Ajudeu-nos a reconèixer aquests senyors que feien “petar la xerrada” al Portal d’Ajós de Vilanova.
Envieu la vostra resposta al mail de la revista: lopasnou@gmail.com
Solució i nom de les persones que han participat en la recerca, al
pròxim número de la revista.

Endevinalles

Per Jordi Esteban

Fa una llum trèmula i trista,
però segur que et farà falta
quan et quedis sense llum
i no puguis ni orientar-te.

Porta noves i emocions,
però si te’l mires massa
et prendrà un temps preciós
per xerrar amb els de casa.
(el televisor)

(l’espelma)

Orgia fugaç de llum i de so
enmig de la nit.
Mil ulls la contemplen
embadalits.

El grup de noietes i noiets que anaven a repàs l’estiu de 1965 són:
Drets,
d’esquerra-dreta:
Roser
Cuñer, Anna Glòria (estiuejant), Carme (estiuejant), Adelaida Castells,
Ramon Bernaus, Valentín Cabrera, Miquel (estiuejant), Assumpció Guàrdia.
Asseguts, esquerra-dreta: Núria
Blanco, Toni Viñas, Josep Cardona i
Emili Castells.

(els focs artiﬁcials)

Jeroglíﬁcs

Com era l’espectacle?

Tons de color

Què faig davant d’una obra d’art?

Solucions número anterior: V Asos (vasos) / Vaca Gat (va cagat) / Porta Tren Es (porta trenes)
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El passat i el present
PASSAT I PRESENT A LA COMA DE MEIÀ. ARA FA UN SEGLE DE LA CONSTRUCCIÓ
DE LA CARRETERA DEL PAS NOU

A

bans hi havia l’antic del camí
de l’Escala del Pas Nou que va
construir el prior de Santa Maria de
Meià cap al segle XIV quan va heretar com a senyor jurisdiccional,
els pobles de la Vall de Barcedana,
també servia per unir la Conca de
Tremp i la Coma de Meià, sense
la necessitat de passar pel coll de
Cabeces de Fabregada, les Marrades, Coma d’Espinal i Bon Repós.
Aquest antic camí sortia de la Font
de Caps, pujava cap a la Creu i seguia pel carrer del Coll del Castell
i el camí de les plantes ﬁns al Banc
de la Paciència. Encara es pot seguir del Riu Merler passant per sobre de l’actual carretera caminant
ﬁns al pont la Gata, sobre el riu
Boix. Del pont la Gata ﬁns Desfarrador sempre passava per la dreta
del riu Boix: Barmó, la font de la
Figuera, pujava cap al congost del
Pas Nou, on hi havia en alguns indrets unes escales fetes a la mateixa roca, d’aquí el nom de l’Escala
del Pas Nou. En aquest tram encara
es pot veure uns metres de l’antic
camí, que no va quedar destruït i
colgat de pedres al construir l’actual carretera. Passat el Desfarrador,
hi havia un altre pontet, i en tot el
camí vell només hi havia dos ponts.
El camí continuava per la dreta
ﬁns arribar al Pla de les Forques,
aquí aquest es bifurcava, un ramal
anava cap a Toló i Sant Salvador
de Toló, mentre que el que era el
principal continuava cap a l`Hostal Roig. Més endavant a la font
del Bou , hi havia un encreuament
que continuava cap a Matassolana i
la Vall del Priorat de Meià, i l’altre
passava per L’Hostal de l’Armengol,
pujant cap la Coma el Grau. Un altre encreuament anava cap a Sant
Miquel de la Vall i Aransís, mentre
que l’altre baixava cap al mas de
la Farreria, passant pels Obacs de
Llimiana i el mas de la Venta, continuant ﬁns a Vilamitjana i Tremp.
Aquest camí també era una de les
principals cabaneres, on hi passava
importants ramades de bestiar que
baixaven de la muntanya cap a l’Ur-

gell, i també cap a l’Aragó a passar
l’hivern.
L’actual carretera va ser enginyada al 1910, però les obres van
començar uns anys més tard, i era
coneguda com la carretera de Vilanova de Meià – Vilamitjana, passa
per la Vall de Barcedana. De tot el
projecte només se’n va construir
el tram que pertany al municipi de
Vilanova de Meià. El diputat de la
nostra demarcació de Balaguer, el
Sr. Rodés, el qual també va ser ministre, es va preocupar d’aquesta
obra. Rodés havia estudiat amb el
Josep Castejón Mestres i els unia
una bona amistat. Venia molt sovint per Vilanova i li agradava parlar amb la gent del poble i celebrar
alguna festa o algun dinar.
El diputat de Tremp, Sr. Lloris,
havia de dur a terme l’altre tram de
carretera, de Vilamitjana-la Vall de
Barcedana i enllaçar al Pla de les
Forques. Mai és va construir i van
passar alguns anys amb el camí
antic de ferradura i només es podia anar amb vehicles de Vilanova
de Meià, Pla les Forques i Hostal
Roig. L’ empresa hidroelèctrica la
Canadenca va construir el tram de
carretera de Vilamitjana a Gavet de
la Conca, on hi passava el canal i
tenien una central.

Enguany es compleixen cent
anys del començament de la carretera del Pas Nou, i continua en el
seu lamentable estat.
L’actual carretera comença a la
placeta de cal Porta, travessant els
horts de la vila , pujant cap el encreuament del camí dels horts, avui
encreuament de la piscina. Aquesta
pujada és coneguda com la pujada
Maurici, el Banc de la Paciència no
existia, i al riu Merler, es construïa
el primer pont i continuant per sota
el camí vell i per sobre de la font de
l’Hedra, el segon pont. És el primer
que travessa el riu Boix, i antigament era conegut com el pont de
la Font de l’Hedra. Els dos primers
anys de la Guerra Civil, els soldats
republicans, construïren un túnel
d’uns cent metres, a cada boca de
pont, per fer-hi una esplanada per
carregar el carbó de la mina. Continuem pujant carretera amunt pel
mig del bancal de la Gata, que avui
li dóna nom a l’antic pont vell; més
amunt hi trobem l’antic camí de ferradura per anar a Fabregada i l’indret on es trobava la mina amb les
ruïnes de l’antic taller de ferreria.
El tercer pont es troba a Barmó, i
continua cap a la corba del Gurugú,
nom que se li va posar perquè mentre la feien, els soldats espanyols

Any 1966. El pont de la Font de la Figuera passada la guerra i reconstruït amb taulons i
baranes de fusta mig caigudes. Foto de Josep Molas.

Núm. 7 - Segon trimestre 2017

•

33

lluitaven a la guerra colonial
a l’arribar al Montsec es va
del Marroc, i van conquistar
parar el front uns nou mesos
una muntanya que duia el
i els republicans els van hanom de Gurugú. Avui també
ver de reconstruir de nou.
es coneix com la corba dels
El camí conegut com la
“Lavaderos”, perquè molt
Pista que surt del Pla de les
a prop es troben els rentaForques i enllaça a la carredors del carbó de la mina
tera de Comiols a Sant Saldel Reguer del Montsec, que
vador de Toló, es comenta
va funcionar la dècada dels
que els soldats de Franco la
anys quaranta del segle XX.
van construir en una nit per
Més amunt a mà esquerra
tal de pujar ﬁns a l’Hostal
trobem el trencall del camí
Roig, ja que era el territori
de Meià i del Montsec, per
que ells ocupaven.
anar a Meià i ﬁns a Rúbies.
A ﬁnals del 1939, quan les
El tercer pont per sobre el
tropes de Franco van trenriu Boix, el trobem a la font
car el front del Montsec, van
de la Figuera. La carretera
baixar per aquesta carretera
continua cap a la font Blantot i que els soldats republica, on es troba l’encreuacans van tornar a volar els
ment del camí per anar cap
ponts: el del riu Merler, el de
a Fabregada. Continuem
Barmó, el de la Font de la Fipujant i llavors trobem el
guera i el Mur del Pas Nou,
congost del Pas Nou, on van
que avui també és un pont,
construir un mur pel qual
deixant sense volar el pontet
per damunt hi passava la
del Desferrador. L’única obra
carretera i per això li deien
que queda sencera dels anys
el Mur del Pas Nou. Aquí en- Any 1910. Pont de Barmó, antic camí i pont sobre el riu Boix. de la guerra és el pont i el túcara es pot veure el planell Actualment es diu pont la Gata.
nel de la Font de l’Hedra.
Foto: postal, col.lecció de A. Batalla (Cal Tatx).
dintre de la balma o cova on
Després de la guerra, ninhi van instal·lar una ferreria
gú es va recordar d’aquesta
amb un fornal per a cremar carbó i camí de ferradura per anar al Pelat via de comunicació que antigament
una inclusa per a “lluciar” els pics i i a Bon Repòs. Aquest camí porta va ser el camí més important de la
barrines, per fer els forats per po- a Creu de Cana, que és on hi ha la muntanya al pla, i es passava per
sar-hi la pólvora per poder barrinar trencada dels terme de Vilanova uns ponts reconstruïts amb taulons
per arrencar la pedra. Al cingle en- de Meià i Sant Salvador de Toló, al i baranes de fusta mig penjades. No
cara es poden veure les marques de cap del cingle. Al ﬁnal del Pla de les va ser ﬁns el 1966, 30 anys després
les barrines.
Forques, on s’acabava la carretera, de que acabés la guerra!, que es van
Continuem pujant ﬁns que tro- és també on s’acaba del terme de tornar a reconstruir els ponts amb
bem el Desferrador, on hi ha lloc Vilanova de Meià, que també es co- ferro i formigó.
que no hi toca mai el sol, sobretot neixia com el Cap de la Carretera.
Actualment, la carretera està
a l’hivern. Passat el Desferrador
Quan els soldats de Franco varen construïda i asfaltada ﬁns a Llimitrobem l’últim pont, i la carretera trencar el front de l’Aragó, els re- ana i l’embassament de Terradets,
torna a passar per la dreta del riu publicans varen volar els ponts per però el pas pel congost del Pas Nou
i a l’altre costat, hi havia l’antic diﬁcultar-los la persecució, però i en general tota la carretera situ-

CASA DE COLÒNIES
Santa Maria de Meià
http://www.coloniessantamaria.com
Raó: Mn. Jordi Profitós
C/ Ramon y Cajal, 5 - 25600 Balaguer
Tel: 973 44 53 43 / 676 78 15 45
Correu: jprofitos@yahoo.es
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ada al terme de Vilanova de Meià,
té el mateix traçat i dimensions
que l’any que es va fer el projecte el
1910. Avui aquesta carretera té un
immens atractiu paisatgístic amb
racons, fonts, paisatges i vistes de
postal. Però està completament
desfasada pel trànsit que hi circula
i pel que potencialment hi passaria
si estigués en més bon estat i millor condicionada. Pensem que en
molts indrets no es poden ni creuar
dos vehicles petits.
També hem de recordar l’abandonament en que es troba la Pista,
el camí del Pla de les Forques que
enllaça amb la carretera de Comiols a Sant Salvador de Toló, tres
kilòmetres de pista que si estigués
asfaltada i condicionada, faria molt
més ràpid el trajecte de Vilanova de
Meià a Tremp.
Avui recordem un segle del començament de les obres de la carretera del Pas Nou, i alguns noms

Any 2017. Imatge de sota del Pas Nou. Encara es conserva un tros de l’antic camí que pujava
faldejant el riu Boix.
Foto: Francesc Cardona Fonoll

d’indrets oblidats, així també algunes gestes que hi ha hagut en
aquest cent anys d’història de la
carretera.
Voldria expressar el meu agraïment al Sr. Josep Boixadós, el Ser-

ra, per haver-me informat d’alguns
esdeveniments, ja que és una valuosa font de records passats del nostre poble.
Text: Francesc Cardona Fonoll
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L’Ajuntament informa
RESUM DE LA LIQUIDACIÓ DEL 2016
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
Crèdit pressuObligacions reObligacions pendents
Capítol
Descripció
postari deﬁnitiu conegudes netes
de pagament
1
Despeses de personal
107.743,08
107.255,99
274,41
Despeses corrents en béns
2
336.728,64
336.274,59
62.542,66
i serveis
3
Despeses ﬁnanceres
6.500,00
1.551,97
0,00
4
Transferències corrents
10.712,00
10.584,15
4.400,00
6
Inversions reals
56.308,35
47.624,46
1.153,66
7
Transferències de capital
0
0
0
8
Passius ﬁnancers
18.800,00
18.633,43
0
TOTAL

Capítol
1
2
3
4
5
7
8

536.792,07

521.924,59

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS
Previsions pressupos- Drets reconeDescripció
tàries deﬁnitives
guts nets
Impostos Directes
106.500,00
113.295,98
Impostos Indirectes
14.000,00
12.845,39
Taxes, preus públics i al72.191,64
93.595,35
tres ingressos
Transferències corrents
163.465,97
200.589,86
Ingressos patrimonials
14.000
18.500,42
Transferències de capital
55.517,60
29.500,00
Actius ﬁnancers
111.116,86
0,00
TOTAL
536.792,07
468.327,00
ROMANENT DE TRESORERIA
RESULTAT PRESSUPOSTARI
ENDEUTAMENT

68.370,73

Drets pendents de
cobrament
20.735,94
0,00
47.583,75
55.751,28
543,10
4.500,00
0,00
129.114,07

151.443,48 €
38.926,76 €
86.502,74 €

Instal·lacions Elèctriques
tInstal·lacions

Joan Caubet Sanjosé

tReparacions

Instal·lador autoritzat pel
Departament d’Indústria

696240921
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t&MFDUSJDJUBU*OEVTUSJBM
C/ Mare de Déu de Salgar, 27
25730 Artesa de Segre
(Lleida)
electrica.caubet@gmail.com

t&MFDUSJDJUBUEPNÒTUJDB

electrica.caubet@gmail.com

RESUM ACORDS DELS ÚLTIMS TRES MESOS
Mes de Febrer

Mes de Març

Mes d’Abril

Aprovar llicències d’obres:
–Obres menors a Vilanova de Meià
–Construcció d’un magatzem agrícola.
Adjudicar obres per substituir un tram de
la xarxa d’abastament d’aigua potable al
nucli de Boada i les seves masies.
Arrendament local ubicat al C/ Piscines,
s/n
Adhesió acord marc amb ACM per subministrament energia elèctrica.
Augment capacitat llicència apícola.
Publicitat amb NogueraTV
Concessió ajut a FEM

Aprovar llicències d’obres:
–Reparació de dos coberts agrícoles.
Aprovar DUPROCIM
Modiﬁcació de crèdit 1/2017
Llicència obertura piscines
Concessió ajut a ADF Sant Mamet
per arreglar camins terme
Canviar fotocopiadora ajuntament i
escola
Pagament de llicències d’obres a
l’EMD
Sol·licitar ajut per subvenció de càrrecs electes

Certiﬁcació d’obres camí
de la Vall d’Ariet
Concessió ajut a veïns de
Tòrrec per arreglar camins
del terme
Autorització ruta amb vehicles tot terreny
Autorització a Red elèctrica
pas línia llum
Moció pacte nacional pel
referèndum

SERVEI DE CORREUS A L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DE MEIÀ
Recordem a tothom que a partir del 16 de gener de 2017, Correus ofereix el servei en
una sala de l’ajuntament de Vilanova de Meià, per poder enviar paquets postals i cartes
certiﬁcades i, fer comandes de segells i sobres. Per altres serveis, s’ha de preguntar al
funcionari de correus encarregat d’aquest servei.
De dilluns a divendres (menys festius), de 13:40h a 13:55h, el carter està a l’ajuntament
a disposició dels veïns que ho necessitin.

Ser veis Agraris

Cal Riera

S.L.

Tel. 973 46 06 80
Mòbil 607 380 130
PONTS (Lleida)

TRANSPORTS i
MOVIMENTS DE TERRA

“Cal Riera”

Servei de gasolinera, bàscula,
rentador de cotxes i camions
C/ Ponent xamfrà Xaloc POLÍGON INDUSTRIAL
Ara també ens podeu trobar a

E.S. BONAREA MANRESA
Pol. Ind. Els Dolors C/ Sallent, 50

607 71 38 32 08243 Manresa
Dr. Fleming, 15 - Tel./Fax 973 461 060 - Mòbil 607 38 01 30
25740 PONTS (Lleida)
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Esports
4ª VERTICAL DE LES ÀNIMES

Participants a la Plaça Major.

Moment de la sortida dels corredors.

Entrega trofeu Màster masculí.

Entrega trofeu Màster femení.

U

na festa! Una festa i un dia
magníﬁc. Això va ser la 4a Vertical de les Ànimes, el passat dissabte 8 d’abril.
Vilanova de Meià i la seva vall es
van convertir en un espectacle esportiu fascinant. Tot gràcies a tots
vosaltres; a tots i totes els/les que
vau assistir en aquesta petita, però,
cada any agafant més força, cursa
de muntanya. Una cursa que trans-

Entrega trofeu Veterà..
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corre entre el poble de Vilanova de
Meià, la seva vall i la Serralada del
Montsec. Amb un total de 7,5 km’s
i 1100m+ (tot en pujada, doncs, la
baixada és lliure).
Vull agrair, també, a tots els organitzadors que vau col·laborar
durant la cursa o dies posteriors
a ella. Sense vosaltres no hagués
estat possible dur a terme, sense
entrebancs, tot aquest muntatge.

Pels organitzadors principals,
que vam ser el Joan Garcia i jo (i
familiars), ha estat una dosi d’energia i satisfacció immenses el poder
veure com aquesta edició ha estat
un veritable èxit, tot i les complicacions meteorològiques que ens van
fer enrederir la cita, prevista pel 25
de març. Tot i així, el clima que ens
va acompanyar durant la cursa va
ser molt bo, per sort!

Blue Motors guanyador per equips.

Amb la mà al cor, moltes gràcies
per fer-nos sentir tant vius. Gràcies a tots i totes els que ens heu fet
saber que la cursa us va agradar,
que tornareu l’edició vinent o, simplement, que vau passar una estona entretinguda pujant i recorrent
espais que, des d’un principi, vam

considerar bonics a l’hora de marcar el recorregut.
Per últim, vull agrair personalment als col·laboradors que ens
heu facilitat costos o ajuts: Ajuntament de Vilanova de Meià, Penya
Barcelonista de la Vall de Meià,
3dekorart, Logigràﬁc, El Pa.net i

Batecs Muntanyencs.
De debò, moltíssimes gràcies i,
tan de bo, puguem tornar-nos a reunir tots l’any que ve!
Text: Ivan Balagueró Masanés
Fotògrafs: Iolanda Masanés,
Neus Mora, Joan Garcia i
Carles Olivart.

DIÀLEG “DESPERTAR AMB EL FUTBOL”

—Hola que tal? Ahir no vau jugar contra Linyola?
—Bé, de fet era participar en un entrenament a les
seves instal·lacions, fent un partit amistós.
—I com vau quedar?
—Doncs vam quedar molt contents de com va anar
tot!
—Em referia al resultat! Quants gols!
—Molts, molts gols! Un partit molt vistós!
—Ja… Ja crec que sé per on vas… Vau perdre i no
ho vols dir…
—Tots dos equips van guanyar. Treballant els aspectes tècnics i tàctics dels entrenaments en un partit.
—Val! D’acord! Em quedo sense saber el nivell
d’aquests jugadorets de Vilanova…
—El nivell, altíssim! Respecte, actitud, esforç, il·lusió… I les nenes i nens de Linyola, també, un exemple!
Companyonia 100%. Una millora tècnica i tàctica
des de l’inici d’aquest any. Una progressió molt gran.
Joc en equip, sense distinció de sexe o edat.
Aquests nens que es “desperten vivint el futbol”,
ens donen totes les forces per continuar endavant
amb aquest projecte, i fer tot el que estigui a les nostres mans, per posar tots els medis perquè continuïn
creixent i fent-nos créixer a nosaltres també al seu
costat.
Joan Lladós i Xavier Berzosa
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Taller d’escriptura
CARTA A LES MEVES CAMES
Estimades cames,

PARAULES BUIDES

É

s caminant que hi veig clar. És posant-vos en moviment
que s’obren les portes del diccionari suspès d’un ﬁl deixant
escapar paraules que, obstinades, fan una rotllana damunt del
meu serrell. És quan xafeu la pols del camí que els mots inquiets busquen el seu lloc. És quan sentiu l’escalfor de l’asfalt que
regalimen tots els sentits d’una frase.
Vosaltres teniu la culpa que les històries s’amunteguin dins
del meu cap al ritme de les vostres petjades.
Quan pareu per descansar, les idees se m’amaguen pels racons grisos del cervell..., a vegades només s’adormen i tornen
a treure el cap, però a vegades crec que s’ofeguen i ja no reviscolen.
El què us vull dir amb aquesta carta és que sigueu conscients
de la importància que teniu per a mi, que sapigueu que sou el
motor que fa bellugar la meva inspiració, que és el mateix que
dir: bellugar les meves il·lusions; o dit d’una altra manera: sou
la font que m’alimenta les venes i artèries del meu cos. Per tant
sou les responsables de fer bategar el meu cor igual com el contrabaix fa bategar el pentagrama.
No perdeu el temps..., va tan ràpid, és tan efímer, passa tan
veloç!..., no us en adonareu i en un tres i no res us haurà canviat
per una cadira de rodes i aleshores també us faré responsables,
sereu les culpables de la meva sequera, de la meva davallada, de
la meva desintegració.
Ajudeu-me metre tingueu força, jo seré agraïda: us mantindré
amb bon aspecte, depilades, hidratades i amb les ungles dels
peus ben arrodonides i pintades de vermell, us vestiré amb sabates de pell importades d’Itàlia i keds americans fabricats al
Vietnam.
Però us aviso, preneu nota, si em falleu us calçaré al “mercadillo”.
Rebeu una forta abraçada de la vostra llogatera.
La Puig
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Paraules que volen dins meu,
s’enlairen i planegen,
mudes i sordes,
buides de sentiment.
Invento la solfa
perquè puguin cantar,
robo la llum del sol
perquè puguin brillar,
però tenen l’ànima seca,
i la meva lluita és en va.
M’agradaria dir t’estimo,
però no les trobo, no les endevino.
Tanco els ulls i se’n van,
cel blanc sense núvols,
ni ocells, ni estels.
Un fort vent se les ha emportat.
Quan tornen ferides de mort
d’una trampa traïdora,
si abans eren mudes
ara no tenen boca,
si abans eren sordes
ara ni el batec de les ales s’escolta.
Tant que m’agradaria…
però no les trobo, no les endevino,
Segurament,
és que no t’estimo.
Montse Puig

La nostra gent
CARMEN I RICARDO: MOTORS I MÀGIA DE LES PISCINES DE VILANOVA DE MEIÀ

E

ls orígens, les idees ben viscudes i traduïdes en realitat, les
suors, els socis fundadors, les esperances, els anys, les fotograﬁes,
les obres varies, el gaudir, la comunió entre propis i foranis... quantes
coses no podria dir sobre EL PARC
RECREATIU DE LES PISCINES
DE VILANOVA DE MEIA que no
s’hagin descrit , en part a la revista Lo Pas Nou, o de forma més exhaustiva en diverses obres o escrits
d’en Ramon Bernaus.
Ara bé, han passat més de 50 anys
de la materialització d’aquest espai
de lleure que té el Cogulló per pare
i la muntanya de Meià com a mare,
i quin ambient es viu avui en dia en
aquest espai?, qui s’encarrega de
forma constant i silenciosa d’ajardinar-lo, salubritzar-lo, donar-li un
toc de diferència i personalitat extraordinària?
Molts de vosaltres coneixeu de
fa molts anys a aquesta noieta, ara
àvia, Carmen Martos López. Carmen nasqué un hivern de 1955 a
Gobernador (Granada), ﬁlla d’Angeles i Juan, familia de pagesos, la
menor de 3 germans. Si, si, és ella
mateixa i ningú s’ho podria imaginar per l’arrelament tant potent
que manifesta per aquestes terres
i aquest català sense deix que pot
despistar al més trempat.

P: Carmen, ens pots explicar
què uneix a aquest ser humà
que neix a un petit poble, potser tant gran com Vilanova i la
Carme que viu ara a cavall entre Vilanova de Meià i Artesa de
Segre?
R: “Vaig viure ﬁns els 10 anys al
poble. D’allà marxo amb la meva
germana gran a St. Feliu de Guíxols, on emigrà després també el
meu germà gran, cuiner, ja traspassat. Després, a Andorra la Vella,
coneixo el meu futur marit Ricardo Masanés Torres. Ricardo és el
segon ﬁll d’Antonio, de Vilanova, i
Reyes, d’Artesa. Neix a Vilanova a
ﬁnals de l’estiu de 1950.
Tots dos treballàvem al mateix
hotel i jo vaig baixar a Vilanova a

esperar-lo per fer la boda, després
que el llicenciessin de la mili.
Sempre he sigut una amant de Vilanova de Meià, de les muntanyes
i la natura. Gobernador té pujols
cultivats sobretot de cereal.”
Ricardo decidirà no tornar cap
Andorra per raons familiars. Tant a
Vilanova de Meià com a Artesa de
Segre treballà com a manobra segons ell “ amb força èxit” i després
continua la seva vida professional
a la betzinera d’Artesa de Segre. El
naixement dels ﬁlls fa que marxin a
viure a Artesa i encara que Carme
treballa un temps a la fàbrica de
pantalons de la població, passa a
encarregar-se de la piscina de Vilanova de Meià, en deixar-la.
P: Carme, què li dóna màgia
a aquesta piscina?, l’entorn, les
teves plantes?... per cert jo sempre em deleixo en aquest entorn
quan passo alguna estona per
aquí... quantes en tens? Creus
que tens una mà especial amb
elles? Saps de quines classes
en tens? Amb quins elements
enriqueixes la bona vibració
d’aquest petit paradís?

R: “Deﬁnitivament l’entorn, el
poble i les muntanyes donen màgia
a aquest lloc. De ben segur que les
meves plantes també donen alegria, això si. T’he de dir que ara en
tinc 722. Els hi dono molt carinyo,
els hi poso incens, música i a més
parlo amb elles. A més, quan veig
que una d’elles no està del tot ﬁna,
ja tinc clar on ha d’anar. Les canvio
i xuten. Això per exemple em passà amb els Aloe vera i la ponsetia o
planta de Nadal.
Jo sento que el carinyo que es
manifesta segons la manera de ser
i el fet de treballar a gust, es transmet.
Els minerals en si també m’agraden tots. Tinc molta fe en el quarç
rosa i en el blanc. A part, els xuts
i els budes, me’ls posen a davant i
també formen part de l’indret.
Un dia vaig recuperar de les
escombraries un roser i un Spathiphyllum, i ara em viuen perfectament. Em comunico molt bé amb
les plantes, ja t’ho he dit, i veig que
em necessiten. Amb el temps he
anant innovant segons les sincronies que rebo.
Et podria recitar que, entre els
arbres, tinc moreres, plataners, taNúm. 7 - Segon trimestre 2017
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rongers i olivers (arbequí i grossal).
Dins de les plantes tinc aloes, romaní, hermosa (de tres classes- hivern, estiu i tardor), tres classes de
bromelies, banyes de reno, amor
de hombres, begonies, clavells
d’aire, vinca, cala, paraigües, ruda
mascle i femella, marquesa mascle
i femella, boix grèvol, espígol, boix,
geranis, rosers i cactus de diferents
espècies, tarongina, llàgrima de la
verge, baladres, jessamís, llorer,
planta del diner, potus, la planta
de la vida, una orquídea, hortensies, salvia, timó, orenga, sajolida,
menta xocolatera, pipermint i normal , yerbabuena, fulla de salón,
dama de noche, camelia, hibiscus
rosa i vermell, coleo, ﬁcus benja-

min, magnoli... el fred, en canvi, em
mata les buganvilles.”
P: Què recomanes i què vols
que es trobin les persones que
aquí venen a passar estones de
la seva vida?
R: Jo vull que les persones es
trobin bé i estiguin contentes i en
pau. Una cosa que es troba molt
aquí és la pau. El fet de practicar
l’esport a l’aigua, de puriﬁcar-se
a l’aigua i després estar entre les
ﬂors, plantes, arbres i el servei del
bar complementen o ajuden encara
més al seu benestar.
P: Com és un dia habitual en
el teu fer qüotidià?

R: El primer que faig és passejar
i revisar totes les plantes i si puc
regar-les , les rego. M’agrada molt
cuinar de tot, les amanides és un
dels meus plats preferits. M’agraden molt les combinacions i també
m’agrada molt xerrar amb la gent.
No sóc gens rutinària, m’agrada
canviar-ho tot.
P: Si haguessis de deﬁnir la
teva relació amb la natura, com
ho faries? Et consideres una persona sensible, oberta, creativa?
R: La natura la “sento” molt i sóc
molt feliç. Em considero una persona oberta, creativa, voluntariosa,
forta. A vegades tinc pujades i baixades, però sempre miro endavant.
Un altre element, a part de la
natura que m’omple i el gaudeixo
molt, és estar amb els nens.
P: Què ens pots dir de la paraula vacances Carme?
R: Per a mi treballar ja em fa
feliç i amb el que tinc ja estic contenta. Ara bé, a vegades noto que
necessito fer vacances, si bé potser
amb una setmana ja en tinc prou i
torno a estar al peu del canó.

Piscina abans de la reforma. Any 1999. Foto Ricard Masanés.

Piscina actual.
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Amb en Ricardo hem fet un joiós
passeig temporal, visual i auditiu sobre la piscina de Vilanova a través
d’una inﬁnitat de fotograﬁes i de dades de tot tipus que us resumeixo a
continuació:
La piscina de Vilanova de Meià
que actualment presideix el Sr.
Manel Torres, integrant una junta
de 5 membres, 1 d’ells de l’ajuntament, l’agafo fa 36 anys endarrera,
després de deixar-la en Josep Irió
Novau i la seva dona Elvira Blanch.
Ens recorda l’aportació del Sr. Mañé
en el naixement i desenvolupament
de la idea i l’ajut imprescindible de
tota la gent del país i foranis, per a
dur a terme el tant preuat projecte i
que l’Ajuntament de l’època comprà
el terreny on hi ha les actuals installacions de baix, més tard es comprà
el terreny de la part de dalt. A tall
d’anècdota ens indica que la necessitat de la seva construcció es va
començar a introduir en una missa
del mossèn Josep Elfa, l’any 1961,
que és quan s’inaugura la piscina,
se’n construeixen dos, una de petita
de forma arronyonada de 6x2.60m i

Detall de plantes del recinte.

d’uns 50cm de fondària i la gran de
19x9m i una fondària màxima de
1.98 m (abans feia 3 m de fondo a la
zona de l’antic trampolí, que obliga
a treure la legislació vigent al 2003)
i en la qual caben 380.000 l d’aigua.
La piscina es continua omplint
d’aigua de la font del reg que ve de
la font de la Figuera. Actualment
només es fa 1 cop a l’any gràcies a
l’ajut de les depuradores: dos a la
gran i una a la petita. Encara recordem com n’estava de freda l’aigua si

anaves a banyar-te de seguida d’omplir-se, procés que durava de dimecres a divendres.
De la conversa amb en Ricardo recordem els nombrosos serveis que
ofereix el parc recreatiu, des de les
pistes poliesportives construides a
posteriori, les activitats aqüàtiques
(els cursets de natació endagats
per mossén Marquilles, entre altres
i que ara continua Ivan Balagueró,
com el fet de gaudir dels beneﬁcis
de l’exercici suau a l’aigua, exerci-

cis dels quals l’Ivan també n’és monitor des de fa uns 3 anys). A més
a més, el servei complet de restauració durant tot l’estiu i per la Fira
de la Perdiu, així com les revetlles
estiuenques formen part de la carta
de serveis. Tot això, ho poden gaudir no només els 266 socis actuals,
sinó qualsevol persona que faci un
ús puntual de les instal·lacions.
Ricardo en certa manera lamenta
la davallada de visitants durant la
temporada estiuenca d’uns anys
ençà, cosa que també ha afectat al
nombre d’activitats que s’hi duen a
terme.
Molta ha sigut la vida que han dedicat la Carmen i el Ricardo a aquestes instal.lacions, amb el seu bon
fer, amb il.lusió i perqué no dir-ho,
en inversions monetàries que han
aportat a nivell particular per tal de
millorar el recinte.
Aquest recer de pau, que és una
joieta i símbol a molts nivells de l’esperit d’aquest llogaret català com és
Vilanova de Meià, mereix més que
mai una cura, tracte i estimació
grans.
Text: Iolanda Sarri Barbarroja
Fotograﬁes: Ramon Ravella
Mateu

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 Tresserrres Ariet
Teresa Bonillo Gómez
Marta Bonet Uriach
M. Carme Alastuey Fornies
Montse Porta Novau
Iolanda Sarri Barbarroja
Ramon Ravella Mateu
Antònia Quílez Almansa
Joan Mora Roig
Pilar Martínez Hualda
Maribel Farràs Salud

Pilar Basurte Calvo
Mar Eroles Novau
Angela Novau Rosell
Victòria Latorre Sala
Albert París Castells
Jordi Triginer March
Joan Soldevila Rosell
Josep Aran Martí
Núria Sala Ponsa
Serafina Sala Ponsa
Daniel Castells Castells

Recordem a tothom que amb una simple aportació de 103 a l’any, teniu dret a rebre una altra revista trimestral a més de la que es reparteix per cada vivenda. Aquest import és una gran aportació per continuar
amb la revista Lo Pas Nou, la qual cosa és el desig d’aquest Consell de Redacció, a més de nombrosos veïns.
Amb aquesta gesta passareu a ser AMICS DE LO PAS NOU, la primera revista editada al municipi de Vilanova
de Meià.
Gràcies per la vostra atenció i us esperem AMICS!
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L’Almanac del Montsec de Meià
COSTUMARI D’ESTIU
JULIOL: Mes de 3I dies, setè del nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 04 h 23 m i es pon a les 19
h 29 m
El dia 31 el sol surt a les 04 h 46 m i es pon a les 19
h 09 m
El dia 22 el sol entra a la constel·lació del LLEÓ
Les fases de la lluna:
Quart creixent el dia 2 a les 00 h 51 m
Lluna plena el dia 9 a les 04 h 07m
Quart minvant el dia 16 a les 19 h 26 m
Lluna nova el dia 23 a les 09 h 46 m
Quart creixent el dia 30 a les 15 h 23 m
DATES ASSENYALADES I COSTUMARI
Durant aquest mes la gent estaven molt ocupats
arreplegant la collita de blat i cereals, per això és un
període poc ric en costums i rondalles, i la majoria
encara relacionades amb les feines del camp. Una de
les idees que més es tenia del juliol era que feia molta
la calor i es començaven a donar tronades a la tarda.
Pel juliol pica el sol,
la dona i el cargol.
Pel juliol,
els temporals a posta de sol.
Al temps de batre era tradicional que formés part
de l’àpat una gran amanida d’enciam o escarola. Per
amanir-la bé calia que fossin cinc persones diferents
que ho fessin:
Un generós que hi posés l’oli,
un prudent la sal,
un avar el vinagre,
un catxassa que la talli
i un boig que la remeni.
Dia 16: Mare de Déu del Carme.
Dia 22: Santa Maria Magdalena. Era la patrona
i advocada dels apotecaris, dels herbolaris i dels barbers, per raó del pot d’ungüent balsàmic i perfumat
amb que va untar els peus de Jesús, mentre sopava a
casa de Llàtzer amb els seus deixebles. Una bonica
imatge de la santa es conserva a l’església de Vilanova, procedent del poble abandonat de Peralba. El
dia d’avui te un bon refranyer relacionat amb l’agricultura.
Per Santa Magdalena,
l’avellana plena,
la ﬁga, madura,
el raïm, pintat.
i el blat ensacat.
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Qui bat abans de Santa Magdalena
bat sense pena.
Dia 25: Sant Jaume, apòstol.
LES TEMPESTES D’AGOST
El mes d’agost és el temps de més calor de l’any ja
que s’escau en el seu curs el moment culminant de
la canícula. A mitjans d’agost comença el temps de
les tempestes i tamborinades A molts indrets creien
que els vols d’ocells esparverats i amb gran cridòria
que solen precedir les tempestes, eren estols de bruixes en forma d’ocells que es posaven al davant de les
nuvolades malignes que portaven pedra, per guiar-les
i conduir-les cap on elles volien i per això cridaven
d’alegria. De la mateixa manera que hi havia bruixes
i bruixots capaços de formar núvols de pedregades,
també hi havia persones que posseïen la facultat de
desfer les tempestes i de trencar els núvols servint-se
de pràctiques i d’oracions conjuratives de caràcter
màgic. Existien espantanúvols molt acreditats que
pujaven dalt d’un serrat, s’encaraven als núvols i,
gesticulant ràpidament amb dos ganivets, recitaven
conjurs màgics, l’efecte dels quals matava les bruixes
que menaven la nuvolada i aquesta de seguida es desfeia. Segurament era una pràctica molt més ecològica que allò que fan actualment amb petites avionetes
de “sembrar” de iodur de plata, ho encara pitjor de
plom, els núvols de tronada, tot contaminant el sòl i
les aigües, precipitant el canvi climàtic i amb efectes
sobre les persones, la ﬂora i la fauna encara desconeguts.
Donem una mostra d’oració per tallar núvols
(segur que funciona):
Sant Marc, santa Bàrbara, i santa Creu
anaven per un camí;
encontren un àngel de Déu:
—Àngel de Déu què fas aquí?
—Ací estic que vull dormir
—Àngel de Déu, no ho facis pas,
que venen tres núvols mals:
un de trons i un de llamps
i un altre de mals espants.
Agafa’ls i lliga’ls
i tira’ls a una vall de llàgrimes
on no se’n canti gall ni gallina
ni siguin vistos de criatura viva.
Qui aquesta oració dirà,
també qui la farà dir,
de tres dies i tres nits
el llamp no el farà patir,
ni tampoc el podrà partir.
Ramon Bernaus i Santacreu

CLIMATOLOGIA DESEMBRE 2016, GENER I FEBRER 2017 - VILANOVA DE MEIÀ
MARÇ
Temperatura mitjana:
10,8º C
Mitjana de les T màximes:
18,3º C
Mitjana de les T mínimes:
4,8º C
T màxima absoluta:
24,1 C
T mínima absoluta:
-0,9º C
Precipitació total:
105,4 mm
Precipitació màxima en 24 h:
42,9mm
Velocitat mitjana del vent:
1,9 m /s
Direcció dominant del vent:
NE
Ratxa màxima absoluta:
16,2 m/s
Humitat relativa mitjana:
65%
Pressió atmosfèrica mitjana:
949,1 hPa
Dies de pluja:
8
Dies: 3, 4, 13, 23, 24, 25, 27 i 31
ABRIL
Temperatura mitjana:
12,7º C
Mitjana de les T màximes:
20,5º C
Mitjana de les T mínimes:
5,8º C
T màxima absoluta:
26,9º C
T mínima absoluta:
-0,1º C
Precipitació total:
60,4mm
Precipitació màxima en 24 h:
16,3mm
Velocitat mitjana del vent:
1,6 m/s
Direcció dominant del vent:
NE
Ratxa màxima absoluta:
13,9 m/s
Humitat relativa mitjana:
61%
Pressió atmosfèrica mitjana:
949,2 hPa
Dies de pluja:
7
Dies: 1, 5, 15, 25, 26, 27 i 30

Dia: 11
Dia: 1
Dia: 25

Dia: 3

Dia: 14
Dia: 28

MAIG
Temperatura mitjana:
17,2º C
Mitjana de les T màximes:
25,4º C
Mitjana de les T mínimes:
10,6º C
T màxima absoluta:
32,1º C
T mínima absoluta:
1,6º C
Precipitació total:
41,2mm
Precipitació màxima en 24 h:
23,4mm
Velocitat mitjana del vent:
1,2 m/s
Direcció dominant del vent:
S
Ratxa màxima absoluta:
9,7 m/s
Humitat relativa mitjana:
59%
Pressió atmosfèrica mitjana:
948,2 hPa
Dies de pluja:
12
Dies: 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 29 i 30

Dia: 25
Dia: 1
Dia: 11

Dia: 6

DEMOGRAFIA MUNICIPI
DE VILANOVA DE MEIÀ

Dia: 25

Dia: 5

MARÇ

Mes sense registres

ABRIL

Naixement:
Dia 30, Anna García Rebollo,
ﬁlla d’Enrique i d’Elena

MAIG

Mes sense registres

T ELÈFO NS D ’ INTE R È S
URGÈNCIES 112
Protecció Civil
Ambulàncies
Bombers
Mossos d’Esquadra
Vilanova de Meià:
Ajuntament
Consultori municipal
Escola municipal
Farmaciola
Jutjat de Pau i Registre Civil

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

Horaris Farmaciola:
Dilluns, dimarts i dijous: de 12h a 14h
Dimecres i divendres: de 9,30h a 11,30h

Artesa de Segre:
Ajuntament
Alsina Graells (parada bus)
Biblioteca municipal
Bombers
CAP – metge de guàrdia
CAP – concertació visites
CAP – concertació visites
Correus
Escola de Música
Escola Els Planells
Institut Els Planells
I.T.V.
Jutjat de Pau i Registre Civil
Llar de Jubilats
Llar Municipal d’Infants
Parròquia
Protecció Civil

973 400 013
973 400 255
973 400 754
973 400 536
061
973 400 011
973 402 196
973 400 226
973 400 013
973 400 196
973 402 224
973 402 223
973 400 890
973 400 702
973 402 332
973 400 142
670 511 097
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Cuina i remeis de la padrina
CREMA DE MELÓ AMB PERNIL
Ara que arriba el bon temps i la
calor, ens ve de gust menjars refrescants.
Ara que ve l’època dels melons,
que us sembla preparar una crema
de meló amb pernil? De ben segur
que ens treurà la calor.
INGREDIENTS (4 persones):
Ingredients per a 4 persones
1 meló d’uns 2 kg
100 ml de crema de llet
Oli d’oliva verge extra
Sal
50 g de pernil salat
PREPARACIÓ:
Agafem el meló, el tallem i li traiem les llavors i la pell.
Amb la batedora elèctrica, triturem els trossos de meló.
Quan ja estigui triturat, hi incorporem la crema de llet, un rajo-
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linet d’oli i sal al vostre gust. Ho
batem amb la batedora elèctrica
ﬁns obtenir una crema homogènia.
Perquè ens quedi una crema més
suau, podem passar la crema de
meló pel colador xinès.
Ho posem a la nevera unes hores

perquè estigui fred al moment de
menjar-nos-ho.
Al moment de servir la crema, es
pot fregir una mica de pernil salat.
I ja està al punt, només cal posar-ho al plat i bon proﬁt.
Text: Joana Bernaus

ORACIÓ DE L’ÀVIA
Valguem Déu, valguem la potència de Déu, valguem la Santíssima
Trinitat, amb cos i ànima al cel.
Amén.

dafalch, Raspall, Oms, Falguera
o Jujol. Compromès políticament
amb el catalanisme, impulsà la lliga Regionalista que seria en pocs
anys força hegemònica a Catalunya. Arribà a ser diputat a les corts
espanyoles.

Nativitat Sala Riudaubàs
Teresa Bonillo Gòmez

SABER
El dia 21 de desembre de 1850
neix Lluís Domènec i Montaner a
Barcelona. Fou un arquitecte, historiador, humanista i polític català,
dissenyador de tipograﬁes i enquadernacions de llibres i il·lustrador.

Fou un dels principals protagonistes del Modernisme Català. Algunes de les seves obres són Patrimoni de la Humanitat.
Des de la docència, va formar
deixebles com Gaudí, Puig i Ca-

QUÈ MENGEM?
La col
És rica en alanina, que intervé en la producció d’ anticossos,
arginina, que repara els teixits i
construeix el múscul, vitamina C
-més que les taronges-, cistina que

estimula el funcionament hormonal, àcid fòlic, que les embarassades coneixeran bé perquè és
essencial per al desenvolupament
del fetus.
També té àcid glutamínic, que
millora les condicions mentals,
prevé l’esquizofrènia i vitalitza l’or-

CONSTRUCCIONS
REFORMES
EN GENERAL
R
L

CIPRIÀ GIURGI GIURGI
SANTA MARIA DE MEIÀ
Tels. 678 02 26 73 - 973 41 51 04
C/ ESGLÉSIA, 3 - 25736

ganisme.
Leucina, essencial per al creixement infantil.
Niacina, intervé en el metabolisme dels greixos, prevé la hipertensió i redueix el colesterol.
Tirosina, essencial per al cervell
i contra la depressió el bon funcionament de la glàndula pituïtària i
de la tiroides.
Les fulles externes de la col
presenten una concentració important de vitamina E i contenen
més calci que les fulles internes. A
banda de calci, la col també aporta
brom, alumini, bari, ﬂuor, magnesi,
fòsfor i sofre.
Molts estudis defensen que la
col i les seves diferents variants
ajuden a combatre diferents tipus
de càncers com per exemple el de
còlon, esòfag, mama o laringe.
La col ajuda a eliminar líquids.
És ideal per combatre úlceres
pel seu elevat contingut en glutamina, que el converteix en excellent antiàcid natural.
També combat les inﬂamacions
i les infeccions intestinals a causa de la seva capacitat de reparar
teixits, per les seves propietats antiinﬂamatòries i antiàcides i el seu
elevat contingut de vitamina C.
Teresa Bonillo Gómez

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

Informeu-vos-en
al telèfon 973 415 005

Anuncieu-vos-hi!
Interessats envieu les vostres dades a
lopasnou@gmail.com
i contactarem el més aviat
possible amb vosaltres
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Imatges per recordar

Ballant sardanes a la plaça Major de Vilanova a la dècada de 1960 del segle XX. (Foto: Ramon Bernaus).

Partit de futbol estiuejants solteres contra casades (dècada de 1970 a Vilanova de Meià).
Dretes, esquerra-dreta: Roser Camps, Mercè (del Sr. Vendrell), Angelina Navarro. (cal Mañé), Margarita López, Lola (Antonio de cal
Sabater), Teresa (vídua de Solé Corniu). Assegudes, esquerra-dreta: Carmen Salvador, Antònia (cal Sabater), Mª Rosa Fargas, Maria del
Carme Alastuey, Carme Conill. (Foto: M. Carme Alastuey).

48

•

LO PAS NOU

Setmanes culturals i festes majors
ASSOCIACIÓ #GZL CULTURA

#GZL17, Les nits a la Vall (Setmana Cultural de Gàrzola)
La programació de #GZL17, Les nits a la Vall (Setmana Cultural de Gàrzola) inclou a les següents activitats:

DIVENDRES, 28 DE JULIOL
Inauguració
Exposició col·lectiva sobre la llum
L’any 1925 els propis veïns i veïnes de Gàrzola produien la llum per a les cases del poble amb diferents
mecanismes de turbina i dinamos i el salt d’aigua del
riu Boix i no va ser ﬁns l’any 1968 quan la llum va arribar de manera industrial al poble amb la instal·lació de
l’enllumenat per part de FECSA.
Gàrzola està situada al peu de la serra del Montsec
de Rúbies i de Sant Mamet, zona que ha estat reconeguda, des de l’any 2012, com a destí turístic Starlight
per la qualitat del seu cel nocturn tot oferint la possibilitat de desenvolupar activitats turístiques i culturals
relacionades amb aquest recurs.
El desenvolupament de l’electriﬁcació va permetre,
tant a Gàrzola com a la resta del món, modiﬁcar els estils de vida, però també va permetre que molts artistes
incorporessin la llum incandescent, els ﬂuorescents o
les llums de neó com a llenguatge artístic idoni per a
la producció de diferents pràctiques artístiques. Dan
Flavin, Olafur Eliasson o James Turrell formen part
d’aquest grup d’artistes interessats en treballar escul-

tures o instal·lacions en les que la llum es converteix
en un element expressiu singular, al mateix temps que
produeix nous efectes sobre la realitat, la percepció,
l’espai, etcètera.
És a partir d’aquest context històric, territorial i artístic on des de l’organització de #GZL17, Les nits a
la Vall (Setmana Cultural de Gàrzola) es decideix incorporar al programa, durant la setmana d’activitats,
un projecte artístic col·laboratiu relacionat amb l’”Art
de la llum” o Light Art, tot convertint el poble en una
galeria d’art oberta al públic on es podrà gaudir durant
dues hores cada nit –per evitar la contaminació lumínica– i tot coincidint amb el concerts, teatre, etcètera,
de diferents instal·lacions artístiques –realitzades amb
ﬂuorescents, neons, etcètera–, relacionades amb la
llum, eix conceptual de la programació d’aquesta edició. Aquesta exposició col·lectiva introdueix els veïns
ens el processos creatius de producció de obres d’art,
tot convertint-se en una eina de participació, experimentació activa i coneixement.

L’exposició s’inaugurarà el divendres, 28 de juliol i serà absolutament respectuosa amb el reconeixement de la zona com a destí turístic Starlight.

DISSABTE, 29 DE JULIOL
Teatre
“Fem L’Humor”, amb Raúl Alcaraz
Raúl Alcaraz, monologuista i còmic professional
creador de la “n” geminada, amb més de 500 monòlegs
durant els darrers 5 anys per tot Catalunya, Galícia i
Balears, presenta “Fem l’Humor”, un monòleg/diàleg/
conversa amb el públic on assistirem a múltiples cabrioles mentals on hi haurà improvisacions i molta co-

nya. Un espectacle que, sens dubte, serà incandescent.
“Sempre dic que és tan difícil fer plorar com fer riure
al públic, però per a mi és doblement gratiﬁcant fer
l’últim. “Fem l’Humor” neix amb ganes de riure, de fer
riure i de riure’ns de nosaltres mateixos. Fem l’Humor,
res més.” Raúl Alcaraz

DIUMENGE, 30 DE JULIOL

Taller familliar
Jocs tradicionals
Els jocs al llarg de la història han canviat molt: actualment, ja no juguem al carrer sinó dins de casa i molt
sovint davant d’una pantalla d’ordinador, de televisió,
d’un mòbil, etcètera. Proposem una activitat lúdica
per a tota la família on recordarem alguns dels jocs

tradicionals del segle XX: tres en ratlla o marro, xarranca, fet i amagar o conillets a amagar, un dos tres
pica paret, etcètera. Aquesta activitat s’adreça a nens
i nenes, a partir de 5 anys, acompanyats d’un adult de
la seva família.
Núm. 7 - Segon trimestre 2017
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DIUMENGE, 30 DE JULIOL
Circ al carrer
“Aquí no hi ha ningú”, amb Desastrosus Circ
Desastrosus Cirkus inicia la seva activitat el 1989,
després d’alguns anys de dedicació a la pràctica autodidacta, la formació en diversos cursets amb professionals de l’estat i de l’estranger, i a l’ensenyament de les
arts del circ, impartint tallers i cursets arreu de l’Estat. Els membres de Desastrosus Cirkus són un dels
fundadors de l’Escola de Circ de l’Ateneu Popular de
Nou Barris (Barcelona), on actualment segueixen vin-

culats, tant en l’ensenyament dels infants i joves com
en el desenvolupament del que es coneix com a circ
social.
Amb l’espectacle de circ “Aquí no hi ha ningú”,
Desastrosus Cirkus presentarà una gran diversitat de
tècniques del món del circ, en un espectacle ple d’humor que s’adreça a tots els públics.

DILLUNS, 31 DE JULIOL
Cinema a la fresca

DIMARTS, 1 D’AGOST
Concert
“Anòxia”, amb Jordi Montañez
El cantautor Jordi Montañez, ens presentarà en format íntim el seu tercer disc, “Anòxia”, acompanyat
del músic Pau Romero. Aquest disc proposa una cançó d’autor actualitzada que camina entre l’intimisme i
el prop-rock més enèrgic. Amb una especial dedicació
a les lletres, en Jordi elabora les seves cançons com

a peces poètiques que evoquen l’amor, la reivindicació, l’humanisme, la terra i la memòria. Segons Montañez, amb les seves cançons “ens vol fer partícips de
les opressions invisibles que ens asﬁxien davant de la
més crua resignació o de la més ferotge resistència”.

DIMECRES, 2 D’AGOST
Taller
Fabricació tradicional d’espelmes, amb Can Gessé
Can Gessé (el parc de les olors d’Almacelles), oferirà
un taller per a tots els públics on s’aprendrà a produir
espelmes de manera tradicional: el taller constarà de

dues parts: a la primera, es produiran espelmes segons
la tècnica de producció en fred i, a la segona part, a
partir de la tècnica de producció en calent.

Observació del cel
“De la Terra al Cel”, amb el Parc Astronòmic del Montsec
En Xavi Moli, astrònom del Parc Astronòmic del
Montsec (PAM) oferirà una sessió d’observació astronòmica nocturna amb diferents telescopis portàtils.
Amb aquesta activitat, podrem gaudir del cel nocturn

estrellat i contemplarem l’univers per descobrir els astres més espectaculars que els telescopis ens poden
mostrar, així com la nostra posició en la immensitat
de l’univers.

DIJOUS, 3 D’AGOST
Concert
“Encara Tenim Temps”, amb Joan Rovira
L’amor i el temps són els pilars que transiten “Encara Tenim Temps”, el segon disc de Joan Rovira, que
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l’artista de les terres de l’Ebre presentarà a Gàrzola i
on combina la música festiva i la música més perso-

nal. Després de la seva època de músic de carrer, Joan
Rovira ens sorprèn amb un concert, en paraules del
cantant, que “connecta amb un públic transversal i de
totes les edats”. Com ell mateix diu: “Va ser al carrer
on vaig aprendre a interactuar amb la gent i a crear un

show dinàmic i diferent cada cop”. Ara, això ho portarà a l’escenari de #GZL17, Les nits a la vall.
“Per a mi la música és com l’aigua, un miracle que
ﬂueix i ﬂueix, i mai s’acaba . Això és el que he aprés al
carrer. Aquest és el meu present.” Joan Rovira

DIVENDRES, 4 D’AGOST
Concert
“La Força So sistema”, amb El petit de cal Eril
Joan Pons s’ha convertit, tot combinant la cançó tradicional, el soul, la psicodèlia artesanal i la música experimental, en un dels músics més exemplars del folk
contemporani. Amb un important grapat de discos, el
músic català s’ha convertit en un trobador que, segons
Rockdelux, “crea emoció i converteix pedres brunyides pel sol i branques resseques en art conceptual”.
“La Força” és l’últim i enigmàtic treball d’El Petit de
Cal Eril, un disc màgic i evocador amb el qual el català

aprofundeix en la intimitat del folk, i que es presentarà
a les nits d’estiu de Gàrzola dins la gira de l’artista, que
suma més de cinquanta concerts que inclouen festivals
com el BAM, el Monkey Week, el Primavera Sound i el
Cruïlla. La banda liderada per Joan Pons (veu i guitarra) presentarà les cançons d’aquest disc amb un format
de quintet presidit a primera línia per les bateries d’Ildefons Alonso i Jordi Matas, amb Dani Comas (baix) i
Artur Tort (tecles) completant la formació.

DISSABTE, 5 D’AGOST
Taller familliar
L’art de la llum, amb Les Espigadores
Amb l’objectiu de promoure experiències al voltant
de l’art, gaudir dels processos creatius i estimular la
creativitat, l’Associació #GZL Cultura ha convidat
l’equip professional de Les Espigadores, el personal
responsable del servei educatiu del Centre d’Art Tecla
Sala de L’Hospitalet (membre de la la Xarxa de Centres d’Arts Visuals de Catalunya), a impartir un taller
creatiu i pràctic que promou la participació i l’experimentació activa dels veïns i veïnes de Gàrzola i de la

vall en els processos artístics de creació.
Amb aquest taller, adreçat a un públic familiar, convidem les persones participants a viure el procés d’elaboració d’una obra artística i a expressar-se, en un
intens taller d’un dia, a través d’un llenguatge artístic
contemporani i a fer servir diferents materials relacionats amb el concepte de la llum i el Light Art o “Art
de la llum” per a la producció de diferents propostes
creatives.

Calendari previst per la seva realització
#GZL17, LES NITS A LA VALL (SETMANA CULTURAL DE GÀRZOLA) | JULIOL-AGOST, 2017
28/07
29/07
30/07
Taller familliar
Jocs tradicionals

31/07

Cinema
a la
fresca

01/08

Concert
“Anòxia”
Jordi
Montañez

02/08
Taller
Fabricació
tradicional
d’espelmes
Can Gessé
Observació del cel
“De la Terra al Cel”
Parc Astronòmic
del Montsec

03/08
Concert
“Encara
Tenim
Temps”
Joan
Rovira

Inauguració
Exposició
col·lectiva sobre
la llum
04/08

05/08

Concert
“La Força So
sistema”
El petit de cal Eril

Taller familliar
L’art de la llum
Les
espigadores

Teatre
“Fem L’Humor”
Raúl Alcaraz

Circ
“Aquí no hi ha
ningú”
Desastrosus Circ
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