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Editorial
I ja portem dos anys...

E

stimats lectors i amics, sembla que va ser ahir quan
el dia de la Fira de la Perdiu del 2015 presentàvem
el primer número de LO PAS NOU a la Sala del Sindicat.
Tot i la il·lusió que posàvem en aquell primer número i els
bons desitjos perquè tot anés bé, semblava un miracle que
pogués començar la nostra revista municipal, però encara
era molt incerta la seva continuïtat. I aquell petit miracle
poc a poc s’ha fet realitat i s’està consolidant: hem celebrat ja el nostre segon aniversari i aquell nadó ha crescut
i ja comença a caminar. L’èxit de la nostra publicació el
devem en primer lloc al suport de l’Ajuntament, però sobretot al treball i la feina desinteressada de tots i cadascun dels nostres redactors i col·laboradors, que sense ells
no seria possible la revista. Però la part més important de
l’èxit us el devem a vosaltres, els nostres estimats lectors
i amics que cada trimestre llegiu allò que passa a tots els
nostres pobles, les activitats de les nostres associacions,
els articles de fons, les històries del passat, les entrevistes,
l’almanac, els entreteniments, les imatges per recordar,
les publicitats... Moltes felicitats a tots pel nostre segon
aniversari!

Per consolidar encara més la revista, us vam demanar
de fer-vos “Amics de LO PAS NOU” i la cosa ja comença a
rutllar de veritat, perquè ja hem arribat a la cinquantena:
moltes gràcies i endavant! Potser sí que l’any que ve haurem d’ampliar la taula en el sopar d’estiu. El nostre objectiu, però, és ser molts més per començar a tenir una certa
autonomia econòmica i també un recolzament a la feina
feta. També us demanem que us anuncieu a la revista, és la
manera més ràpida i directa perquè els vostres productes i
els serveis que oferiu arribin puntualment a totes les cases
del municipi i alhora ens ajudeu econòmicament.
L’alegria del nostre aniversari queda entelada per la situació política en la qual es troba el país. Després de la il·lusió pel referèndum i l’efímera proclamació de la República
amb l’aplicació de l’article 155, estem vivint amb incertesa
un retorn a etapes prodemocràtiques de la nostra història
que ja crèiem del tot superades i a situacions personals
impensables en un país democràtic occidental de principis del segle XXI.
El Consell de Redacció

Sumari
NOTÍCIES DEL MUNICIPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

ESPORTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
100 cims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Fira de la Perdiu 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Manifest de l’Ajuntament de Vilanova de Meià per la
“Fira de la Perdiu de 2017” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
7a Jornada de la Cabra Catalana. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Emd de Santa Maria de Meià . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Tot celebrant les noves festes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ramon Bernaus presenta el seu nou llibre . . . . . . . . . 10
25 d’octubre de 2017. Sortim als balcons . . . . . . . . . . 11
Records d’Argentera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Arranjament del camí de Vilanova de Meià a Lluçars 13
Xarxa abastament d’aigua potable a Boada . . . . . . . . 13

NOVES TECONOLOGIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

ASSOCIACIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

El cotxe elèctric (1a part) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Associació de la Tercera Edat “Verge de Meià” . . . . . 14
Associació de dones La Coma de Meià . . . . . . . . . . . . 15
Ampa Mare de Déu del Puig de Meià . . . . . . . . . . . . . . 17

LA NOSTRA GENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

L’AJUNTAMENT INFORMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

TALLER D’ESCRIPTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
EL PASSAT I EL PRESENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
No podem canviar els noms de la nostra història. . . . 27
ELS LECTORS ESCRIUEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Records en la muntanya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Un Torregall a Alemanya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
El retratista Francesc Boix, del Montsec a Nuremberg . 31
Mon cor estima un arbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Ramon Vilella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
ENTRETENIMENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

ESPAI GASTROCULTURAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

L’ALMANAC DEL MONTSEC DE MEIÀ . . . . . . . . . . . . . 42
Climatologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

REPORTATGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

CUINA I REMEIS DE LA PADRINA . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

L’antic poble i terme de Fabregada. . . . . . . . . . . . . . . . 21

IMATGES PER RECORDAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Crèdits
Alcalde: Xavier Terré. Redactors: Ramon Bernaus, Teresa Bonillo, Francesc Cardona Fonoll,
Eloi Gabaldón, Alfons March, Iolanda Masanés, Rosa Roca. Col·laboradors: Josep Argerich,
Ivan Balagueró, Nina Balagueró, Joana Bernaus, Alba Bertran, Jordi Bertran, Artur Boria, Maria
Brescó, Mar Eroles, Jordi Esteban, Pere Farràs, Cisco García, Núria Jaime, Sergi de Meià, Fina
Monguet, Albert París, Montse Puig, Elena Puigpinós, Ramon Ravella, Rosa Sala, Iolanda Sarri
i Ferran Sánchez.

Col·labora:

Edita: Ajuntament de Vilanova de Meià. D L L 1564-2015.
Imprimeix: Impremta Barnola - Guissona. Capçalera: Cisco García Sánchez

Núm. 9 - Quart trimestre 2017

•

3

Notícies del municipi
FIRA DE LA PERDIU 2017

E

l passat 12 de novembre, Vilanova de Meià va celebrar la
tradicional Fira de la Perdiu amb
un èxit de públic notable.
El bon temps va acompanyar el
dia i els visitants s’animaven a recórrer el recinte firal i els carrers
de la vila, que en aquest dia, s’hi
veia circular més gent de l’habitual.
La fira d’enguany, però, va restar
marcada per la crisi política que viu
actualment Catalunya i els efectes
de l’aplicació del ja conegut per
tothom, article 155. La consellera d’Agricultura, Meritxell Serret,
havia de ser l’autoritat que inauguraria el certamen, però a causa
de la intervenció de l’Estat sobre
Catalunya, la lleidatana Serret encara està exiliada a Brusel·les amb
el president Carles Puigdemont, la
consellera de Governació, Meritxel
Borràs; el conseller de Salut, Toni
Comín; el conseller d’Interior, Jo-

Animalons de la fira.

aquim Forn i la consellera de Treball i Afers Socials, Dolors Bassa.
Davant d’aquest fet, el consistori va decidir alterar el protocol del
programa d’inauguració dels actes

deixant sense cap autoritat que
substituís la consellera Serret. L’alcalde de la vila, Xavier Terré, informava que en lloc dels actes d’inauguració es llegiria un manifest

Artesania de pirogravats.

Artesania amb teules i pintura.

Aus.

Entrega de trofeus.
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Parades de melmelades i conserves.

Parades.

Penya Barça.

Públic.

reivindicatiu en suport a tots els
presos polítics i la intervenció de
les institucions catalanes, el qual al
final d’aquestes línies, aquells que
ho desitgin, el podran llegir.
De bon matí, al carrer de la perdiu, ja es denotava la presència
d’aus, ocells i perdius, reines de
l’exposició. Les parades començaven a prendre els seus llocs i
les caixes de cartró i paquets deixaven entreveure els productes i
articles que es vendrien durant el
dia. La xurreria, que tampoc falta

en aquesta data assenyalada, engegava a trenc d’alba, així els més
matiners ja esmorzaven xurros
amb xocolata desfeta, com ens
vàreu fer saber alguns i ens fèieu
dentetes.
A la plaça Major, els inflables de
Mòbilparc i el taller de ceràmica
infantil i juvenil a càrrec de Crisfang també anaven fent ple i els
més menuts s’ho passaven d’allò
més bé saltant per un cantó i donant forma a les figures de fang,
per un altre.

Inflables de Mòbilparc i taller de ceràmica infantil de Crisfang.

Els carrers s’anaven omplint de
visitants que prenien nota de que
volien comprar o senzillament
veure, a les diverses parades de
productes del camp, artesania,
antiguitats, calçat, inclús al mercadet de roba que els firaires omplen
amb metres i metres d’articles de
tota mena.
Per altra banda, a mig matí, a
l’ajuntament de Vilanova de Meià,
anaven arribant els alcaldes invitats d’altres poblacions veïnes, que
eren rebuts per l’alcalde de la vila i

Taller de ceràmica infantil a càrrec de Crisfang.
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regidors i, els quals després en comitiva seguirien tot el recinte firal,
visitant entre altres, les parades
dels productors de la zona, les associacions, l’exposició de perdius,
el nou concurs de cuina de perdiu i
finalment, assistirien a l’entrega de
trofeus dels dos concursos del dia.
Pel que fa a aquests, el d’exposició de perdius, el jurat de la Federació Provincial de Caça de Lleida
és l’encarregat de valorar els millors exemplars i premiar les diferents categories; el concurs de cuina, amb l’objectiu de recuperar la
cuina de la perdiu va estar organitzat per Cal Cabàs, el Xef Sergi de
Meià i Sebastián Castells, aquests
al final varen valorar els plats presentats i van entregar diversos premis per gentilesa dels promotors
del concurs.
Al migdia, un cop entregats els
trofeus, les autoritats es varen reunir al dinar que tingué lloc a la sala
d’actes de l’ajuntament i al qual,
la Consellera Serret, tingué el seu
lloc buit i amb un significatiu llaç
groc.

A continuació, es detallen els
premis del concurs de l’exposició
de perdius i del concurs de cuina:
Exposició de perdius:
Millors exemplars
1r – Perdius Calzada.
2n – Francisco García Campillo.
3r – Joan Manuel Torregrossa.
Millors perdigots
1r – Antonio Llanes Gabernet.
2n – David Cuenca Durich.
3r – Laura Piera.
Millors parelles
1r – Francisco Javier Pintó Balp.
2n – Joan Fariol Miret.
3r – Antonio Miró Olsina.
Millor expositor
Perdius Calzada.
Millor expositor local
David Cuenca Durich.
Premi per la constància a la fira:
Joan Ardiaca Sauret.
Premi a l’expositor més jove:
Adrià Sangenís Badia.

gentilesa de Cal Cabàs, Sebastián
Castells, Molí d’Oli La Vansa, Formatgeria de Tòrrec, Formatges de
Clúa.
2n premi. Erika xx i Adelaida
Castells.
Àpat al restaurant Sergi de
Meià.
3r premi. Carola Abilleira.
Vermut per a dues persones a la
cafeteria 7dGel de Ponts.
4t premi. Angelina Novau.
Visita al celler i tast a Rubió de
Sòls.
5è premi. Desert.
Esmorzar de pagès i visita al
Molí d’Oli La Vansa.
S’agraeix a tots els assistents la
seva participació a la Fira de la
Perdiu, així com també a tots els
firaires que un any més han fet possible omplir els carrers amb molta
diversitat de parades.

Concurs de cuina:
1r premi. Cristina García.
Lot de productes de la zona

Text: Iolanda Masanés
Fotos: Josep Argerich, Rosa
Sala i Mar Eroles

Plats del concurs de cuina.

Premis del concurs de cuina.

Organitzadors del concurs de cuina.

Participants al concurs de cuina.
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Entrega de trofeus per part de Bernat Solé.

L’alcalde Xavier Terré lliura el trofeu a David Cuenca Durich.

MANIFEST DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DE MEIÀ PER
LA “FIRA DE LA PERDIU DE 2017”

E

l Govern legítim de Catalunya, aplicant el programa electoral amb el que foren
escollits democràticament per
una àmplia majoria dels ciutadans, en primer lloc van provar
moltes vegades de convocar
un referèndum legal i acordat
d’autodeterminació, que de cap
manera va ser acceptat pel govern de Madrid. El dia 1 d’octubre, sota una forta pressió
judicial i policial, es va celebrar
el referèndum que fou reprimit
per les forces de seguretat estatals provocant més d’un miler
de ferits entre els ciutadans
indefensos que només volien
votar. Tot i això, van participar
en la votació 2.286.217 persones (43% del cens), dels quals
2.044.033 van votar “SI”. El 27
d’octubre, el Parlament de Catalunya, aplicant els resultats
del referèndum, va proclamar
la República Catalana. Uns minuts després, el Senat espanyol
va aprovar aplicar-nos l’article
155 de la seva Constitució.
El dia 2 de novembre, el vicepresident, set consellers i un
exconseller del Govern legítim
de Catalunya ingressen a la
presó preventivament en compliment d’un procés judicial,

en què se’ls acusa de rebel·lió;
mentre que el President de la
Generalitat i la resta del Govern
han de marxar a l’exili a Bèlgica
pendents d’una ordre de detenció internacional. També estan
empresonats preventivament
els dirigents de dues grans organitzacions civil. Per completar aquest escenari, aquest
dijous han hagut de comparèixer davant del Tribunal Suprem
espanyol la Presidenta del Parlament (segona autoritat del
país) i cinc membres de la mesa
afectats també per les mateixes
acusacions. La Presidenta, després de passar una nit a la presó, pot sortir pagant una forta
fiança, mentre que quatre membre de la mesa, n’han de pagar
una altra per quedar en llibertat. Les principals autoritats
del país i els dirigents de dues
grans organitzacions civils han
estat objecte d'unes mesures
repressives que obren un fosc
panorama i aquest és un fet
extremadament greu que ens
remet a d'altres moments dramàtics de la nostra història que
mai pensàvem que s’havien de
repetir en democràcia.
Pel bé de la democràcia i de
la pau, cal que els membres del

Govern legítim de Catalunya siguin alliberats i que, juntament
amb els exiliats, puguin reprendre les seves funcions. Cal que
es normalitzi el funcionament
sobirà del Parlament de Catalunya, així com també es tanquin els sumaris oberts contra
centenars d'alcaldes, càrrecs
públics i d'altres ciutadans. I
sobretot, que no es repeteixin
episodis de violència contra la
població civil com els viscuts el
dia 1 d'octubre durant la celebració del referèndum.
Cal que les institucions internacionals es facin càrrec que
Catalunya és una antiga nació
d’Europa i no un invent d’última hora i que les seves legítimes peticions de democràcia
per resoldre el conflicte amb
l’estat espanyol han de ser ateses. La nació catalana no pot
ser silenciada amb mesures repressives i venjatives pròpies
d’estats predemocràtics. Cal
que els nostres drets nacionals
i democràtics siguin respectats
en un context de civisme i tolerància.

VISCA LA REPÚBLICA
CATALANA!
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7a JORNADA DE LA CABRA CATALANA
A Vilanova de Meià, cap a mitjans d’octubre, se celebra des del
2011 una jornada festiva en motiu
de la troballa i el procés de recuperació de la raça caprina catalana
engegat a partir d’aquest moment
en el marc del projecte Cultures
Trobades. Tot i ser considerada
una raça extingida, la troballa de
l’últim nucli en condicions de petit ramat encara homogeni a Sant
Salvador de Toló va permetre visualitzar la possibilitat de reconstruir una població de cabres que
havia estat molt present al nostre
territori fins a mitjans del segle
XX. A partir d’aquest moment, es
va iniciar una davallada fins als
temps actuals de quasi desaparició.
Per als que treballem en aquest
projecte, la jornada significa, any
rere any, la comprovació de que,
per llei natural, el nombre d’animals no para de créixer i la seva
presència a la serra del Montsec
on hi havia hagut molts ramats va
camí de tornar a la seva normalitat.
Celebrem i reivindiquem la presència de la cabra a la muntanya
que en les seves anades i vingudes
contribueix a donar vida a la muntanya i a mantenir les àrees de
bosc i matoll amb un benefici tan
conegut com poc reconegut. També celebrem i reivindiquem l’ofici
de pastor i en concret de cabrer,

Cabra catalana.

així com de totes les activitats
vinculades a la terra que són una
manera de viure i no només una
activitat productiva.
En el marc de la jornada se celebra l’assemblea de l’Associació de
Pastors de la Cabra Catalana que
s’ocupa, des de la seva creació el
2014, de promoure el procés de
reconeixement oficial de la raça,
un procediment llarg que hauria
d’acabar amb la inscripció en el
Registre de Races Autòctones del
ministeri d’agricultura. En aquests
moments, es mira de coordinar la
difusió d’altres nuclis de reproducció de cabra Catalana al llarg

Fira-mercat llavors i varietats.
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del territori a partir del ramat fundacional de Vilanova.
En aquesta edició hem fet coincidir l’encontre amb la fira anual
(vuitena) de la Xarxa Catalana de
Graners, entitats dedicades a la
recerca i manteniment de llavors,
varietats i races tradicionals (també anomenades antigues o autòctones o locals) al llarg del territori
català. Es va fer una fira-mercat
de llavors i varietats, una exposició de diversitat cultivada i també
l’assemblea anual.
També vam aplegar moltes persones que formen part de la Xarxa
de la Terra, gent lligada a la vida
de pagès i que intercanviem productes i informacions periòdicament en diferents indrets del territori català.
El dinar ve a ser l’eix central
de la diada i, com cada any, consisteix en vàries cassoles de carn
de crestó, un plat tradicional gairebé desaparegut i que aprofitem
aquestes ocasions per donar a
conèixer una preparació de carn
tan exquisida. Enguany vam superar totes les expectatives arreplegant unes 200 persones vingudes
de tot arreu en la clariana central
de les alzineres del pla del Puig de
Meià.
Cal dir que per primera vegada
la presència d’habitants i persones
vinculades a la Coma de Meià va

Art-forest.

Dinar al pla de l’ermita.

ser més important que els altres
anys. Aprofitem l’ocasió per convidar als que encara no heu vingut
mai a la propera edició del 2018.
La part festiva va incloure un
concert de la cantautora Susan-

nes, art-forest a càrrec del Xavier
Sis que va muntar una gran cabra
de fusta i pedra al mirador, activitats pels infants, poemes i cançons a micròfon obert a la tarda.
Sense oblidar la presència del

EMD DE SANTA MARIA
DE MEIÀ

D

ramat que pastura tot el dia a les
vores de l’ermita recordant-nos
qui és el protagonista.

Text i fotos: Artur Boria

Col·laboracions a Lo Pas Nou

urant aquest any 2017, l’EMD
de Santa Maria de Meià ha dut
a terme el manteniment de diversos
camins municipals de Santa Maria
com el camí de les Planes d’en Sec,
Pols, Plamitja, Rengueres, Aspassades, Ovac i Cortada.
El condicionament i millores
d’aquests camins han comptat amb
el patrocini de la Diputació de Lleida amb una subvenció de 2.000€.

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

HOSTAL
MONTSEC
C. Església, 3
25736
Santa Maria de Meià
La Noguera - Lleida
T. 973 41 51 04
676 781 545

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

info@hostalmontsec.cat
www.hostalmontsec.cat
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TOT CELEBRANT LES NOVES FESTES

P

els voltants de la tan nostrada
castanyada, els nens i les nenes
de Santa Maria porten ja uns anys
participant en una nova activitat:
l’elaboració d’un túnel del terror.
Es tracta d’una activitat molt senzilla que consisteix en l’elaboració d’un túnel del terror on poden
aparèixer els personatges més
sinistres que us podeu imaginar.
I on rau la màgia d’aquesta activitat?, doncs és molt senzill, són els
mateixos nens i nenes del poble
sense l’ajuda de ningú organitzen
un espai espantós amb uns personatges i uns diàlegs realment sinistres, digues dels millors guionistes
de cinema de terror i que desperten les més grans esgarrifances
que us podeu imaginar.
Enguany però va haver-hi una
novetat encaminada a poder participar els més menuts del poble
i va consistir en l’elaboració d’un
taller de manualitats per tots, pe-

tits i grans on tots
van poder participar en l’elaboració d’una bonica
manualitat.
En
acabar van poder
gaudir d’un berenar i, a continuació, els més grans
van
començar
l’elaboració
del
túnel.
Més enllà de la
manualitat o del
túnel,
l’objectiu
és molt concret,
passar una bona
estona tots junts i
sens dubte poder
gaudir de la creativitat dels nostres
petits artistes cada anys es sorprenen amb la seva gran imaginació i
els seus dots d’artistes. Moltes gràcies nens i nenes, esperem encuri-

osits el que ens prepareu per l’any
vinent.
Text i foto: Rosa Roca

RAMON BERNAUS PRESENTA EL SEU NOU LLIBRE
Fa unes setmanes que l’historiador Ramon Bernaus ens va sorprendre amb un nou treball, el
llibre de relats que porta per títol
“Visca la vila! i altres narracions”.
La presentació d’aquest llibre va
tenir lloc la tarda del dissabte 11
de novembre, a la sala de lectura
de l’ajuntament de Vilanova de
Meià. L’alcalde de la vila, Xavier
Terré, fou l’encarregat d’obrir l’acte, seguit de Ferran Sánchez Agustí qui presentà l’obra i feu una
descripció detallada del contingut
i finalment, el mateix autor, que
aprofundí més en el seu treball i
donà alguns detalls de cadascuna
de les parts en les quals s’ambienta la novel·la.
“Visca la vila! i altres narracions”
és una novel.la de nou relats ordenats cronològicament i que aborda
diferents tòpics en cadascun dels
capítols, de manera que entre un
i l’altre no existeix cap relació i el
lector pot llegir les diverses històries, a la seva pròpia elecció.
10
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Un moment de la presentació.

Fent una breu introducció del
contingut, avancem que els relats
transcorren en diferents pobles
i indrets de la Coma de Meià, entre ells Novençana (Vilanova de
Meià), així com també en una ciutat estrangera d’Itàlia. El primer
relata una conflictiva confirmació
del 1716, l’any de la Nova Planta.
El segon mostra la lluita d’un poble

i la seva gent per preservar els seus
drets davant el senyor. El tercer i el
quart estan ambientats a la Novençana de 1893. El cinquè és un relat sobre la memòria històrica del
final de la Guerra Civil. El sisè és
una historieta juvenil que ens porta als misteris d’un món interior.
El setè és un homenatge al pare de
l’autor, Ramon Bernaus Tarrat, que

Ramon Bernaus i Ferran Sánchez.

Una cinquantena de persones assistiren a l’acte.

era un expert buscador de trufes.
El vuitè és la crònica d’un viatge
a Itàlia fet en dues èpoques de la
vida de l’autor. I l’últim, se situa en
una capital de comarca de Catalunya on transcorren les típiques històries de la mili.
En definitiva, el llibre ens porta a gaudir de diferents aventures
escrites en un llenguatge planer i
entenedor, inclús m’atreviria a dir
que en algun relat amb el vocabulari i mots de la nostra contrada (així
no els perdem), que fa que la seva
lectura sigui senzilla i amena per
tot lector.
Personalment, recomano la lectura del llibre per fer un petit viatge
i gaudir dels indrets de la Coma de
Meià i encara que sigui de manera
fictícia, poder endinsar-nos en la
vida dels personatges dels relats i
fruir de les seves vivències.
Les lectores i els lectors que ho
desitgin poden obtenir aquest llibre
a l’ajuntament de Vilanova de Meià.
Ramon, moltes felicitats per
aquests fantàstics relats, esperem
que ben aviat ens sorprenguis amb
noves narracions.
Bona lectura a tothom!
Text i fotos: Iolanda Masanés

25 D’OCTUBRE DE 2017. SORTIM ALS BALCONS
PROCLAMEM LA REPÚBLICA POBLE A POBLE
L’1 d’octubre no va ser un miratge. Nosaltres, el poble de Catalunya vam sortir a defensar un
referèndum
d’autodeterminació
i el vam garantir amb les nostres
ganes de llibertat, amb els nostres
recursos i amb els nostres cossos.
Vam exercir la democràcia directa per resoldre un debat iniciat amb
la consulta ciutadana d’Arenys de
Munt del 2009 i totes les que van
venir després.
L’1 d’octubre vam transformar
una convocatòria desmantellada
per la repressió de l’estat en un referèndum d’autodeterminació.
De matinada, vam dormir als
col·legis i vam vetllar les urnes. De
bon matí, vam convertir els cops
Núm. 9 - Quart trimestre 2017
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de porra de la policia en vots. I al
llarg del dia vam revertir el clima
de pànic que volia crear el govern
espanyol, en participació, en resultats i en voluntat popular.
L’1 d’octubre no vam sortir a escollir representants ni a delegar-los

cap responsabilitat. Al contrari,
vam sortir a resoldre una pregunta
que milions de persones han posat
damunt la taula any rere any. Una
qüestió que no havien pogut resoldre ni parlaments, ni congressos,
ni senados.

I avui ja no sortim a defensar res,
sinó a proclamar-ho tot.
Les amenaces de l’estat no ens
fan por, ni ens generen incertesa,
ni ens tornen a posar a mercè de
pactes. L’1 d’octubre vam renéixer
com a poble i vam dir que sí a la independència política i econòmica
d’aquesta terra.
Per això, els veïns i veïnes del nostre poble reunits, avui i aquí, de manera lliure proclamem, a cor i crits,
la república independent de Catalunya, la república de totes les persones, la de totes les nacionalitats
que hi són presents, la de totes les
llengües, la de tots els gèneres, la de
totes les espècies, la dels municipis,
la de les comarques, la de nosaltres,
el poble organitzat des de baix.
Visca la terra!
CDR de la Coma de Meià
Fotos: Josep Argerich
i Núria Jaime

RECORDS D’ARGENTERA
LA MASIA DE CAL CANES
La masia de cal Canes està situada al damunt del cinglo que fa de
mirador del curs del riu Boix que
discorre pel fons de la vall, i a l’altra banda, a ponent, es troben els
Vinyets de Gàrzola.
La família de Josep Canes vivia en aquesta casa envoltada de
camps de conreu, amb una planta
d’oliveres bastant gran i una vinya
a prop del camí que sortia a la carretera de Vilanova de Meià. Tenien
corrals per a guardar els animals
de casa. Recollien l’aigua de la pluja per a l’ús familiar, ja que resultava molt pesat haver-la d’anar a
buscar a la font de cal Petit, a sota
de l’església vella. Aquesta font,
encara avui fa un bon raig.
No tenien moltes finques de
conreu, però en la majoria aprofitaven l’aigua que baixava pels
barrancs, ja que en aquell temps
plovia més que ara. Al final del
barranc del Sallent tenien una
partida que se’n deia els Solers on
12
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feien l’hort i plantaven tota classe
d’hortalisses perquè podien regar
amb abundància.
La germana del Josep, la Lluïsa,
mentre aquest era a la guerra va fer
construir una “secla” des del barranc del Sallent fins a cal Canes, i
d’aquesta manera van tenir aigua

corrent que els facilitava molt les
tasques de la casa.
El Josep va fer la mili a Barcelona on va conèixer la seva dona,
es van casar i van tenir dues filles.
Però la dificultat pe viure al camp
els va obligar, com a molta altra
gent, a marxar cap a la ciutat com-

tal on hi havia molta demanda de
treballadors per a les fàbriques.
El Josep va entrar a treballar a la
SEAT on es guanyava molt bé la
vida. I només tornava a Argentera per les vacances i per la Festa
Major.

Avui dia de cal Canes només en
queden algunes parets dempeus,
les finques de conreu encara es
treballen, la vinya s’ha arrencat
del tot i gairebé no queden oliveres. Els barrancs no porten aigua
tot l’any com abans, i al riu Boix

disminueix molt el seu cabal a
l’estiu per falta de pluges. Ja no se
sent el soroll de l’aigua que baixava.
Una altra masia d’Argentera de la
qual amb el pas del temps s’anirà
esborrant la seva imatge.

ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE VILANOVA DE MEIÀ A LLUÇARS
El passat mes de maig l’ajuntament de Vilanova de Meià va dur
a terme l’actuació d’”Arranjament
de forats existents amb formigó
al camí que va des de Vilanova de

Meià a Lluçars”, degut al mal estat
en que es trobava aquest camí des
de feia temps a causa de la circulació de vehicles, maquinària agrícola i vehicles pesants que hi passen

diàriament.
L’actuació realitzada va comptar
amb la col·laboració de la Diputació de Lleida amb una subvenció
de 5.050€.

XARXA ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE A BOADA
Per altra banda, també al mes de
juny, l’ajuntament va realitzar una
altra actuació que va comptar amb
la col·laboració de la Diputació
de Lleida: “Substituir un tram de
la xarxa d’abastament d’aigua potable al nucli de Boada i les seves

masies, dins del municipi de Vilanova de Meià”.
L’objectiu d’aquesta acció era
dur a terme una millora de la xarxa ja que es trobava en mal estat
i dificultada l’arribada l’aigua a les
cases i masies.

L’obra amb un pressupost de
29.251,56€, va està subvencionada
per la Diputació de Lleida per un
import de 20.000€.
Ajuntament de
Vilanova de Meià

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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Associacions
ASSOCIACIÓ DE LA TERCERA EDAT “VERGE DE MEIÀ”
La Castanyada

E

l diumenge dia 5 de novembre
ens vam reunir un grup de 18
persones per celebrar la festa de
la castanyada amb moniatos, castanyes i panellets, sense faltar-hi
un traguet de mistela. Aquest any,
no ho vam poder fer al nostre local, ja que per ara provisionalment,
està habilitat com aula d’escola, i
per aquest motiu, enguany vam escollir el restaurant Cirera per fer
aquesta celebració de tardor.

Conferència “Gent activa,
ment en forma”

E

l dia 17 de novembre els Serveis
Socials del Consell Comarcal
de la Noguera, amb prèvia comunicació amb la junta de la Tercera
Edat, van impartir una conferència
a la sala d’actes de l’Ajuntament
de Vilanova de Meià, a càrrec de la
neuropsicòloga Olga Gelonch. La

xerrada va ser molt interessant i de
gran ajuda a tots els assistents per
poder valorar si les nostres mancances de memòria són normals o

CONSTRUCCIONS
REFORMES
R
EN GENERAL
L

CIPRIÀ GIURGI GIURGI
SANTA MARIA DE MEIÀ
Tels. 678 02 26 73 - 973 41 51 04
C/ ESGLÉSIA, 3 - 25736
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patològiques i el que podem fer per
mantenir-la en forma.
Text i fotos: Maria Brescó

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

ASSOCIACIÓ DE DONES LA COMA DE MEIÀ
Sortida cultural a Cardona

C

om ja estava previst, el dia 16 d’octubre vam organitzar una sortida cultural a Cardona amb la
finalitat de visitar el parc de la Muntanya de Sal i el
majestuós Castell.
Per fer més curt el viatge, una paradeta a Solsona
per esmorzar i fer una visita ràpida a la catedral i al
casc antic.

Mines de sal de Cardona.

La visita al parc va ser molt complerta. Primer pel
nostre compte vàrem anar a veure la maquinària que
utilitzaven en la seva explotació com a mina de sal i
després, una visita guiada per l’interior de les diverses
galeries plenes de precioses estalagmites i estalactites
de sal.
Finalitzada la visita vam dinar al restaurant Cardener amb un menú abundant i de qualitat.
A la tarda vam fer una visita guiada al Castell amb un
recorregut molt interessant i la pujada a la torre des
d’on es pot observar unes panoràmiques meravelloses.
Excursió a Cardona.

Castanyada dones

U

na vegada més el dia 31 d’octubre vam celebrar
la típica castanyada al restaurant Cirera amb
abundància de castanyes , moniatos i panellets d’elaboració casolana amb acompanyament de begudes i

Castanyada.

Lolita.

mistela. No érem gaires sòcies perquè la diada era en
dimarts, però la Lolita ben animada com sempre ens
va sorprendre amb la lectura d’un poema.

Panellets.
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Fira de la Perdiu

L’

associació de dones “la Coma
de Meià”, com tots els anys,
vam preparar una paradeta per la
Fira de la Perdiu. On es venien productes elaborats per nosaltres com
melmelades, ratafies, codonyats,
coques, etc. També vam posar a
la venda objectes fets a mà per les
sòcies que assisteixen a classes de
manualitats. A més a més, es va fer
un recull diners amb les guardioles
que es passen de manera voluntària i que la gent hi posa el que bonament pot.
Els diners recaptats s’envien a
AECC de Lleida per a la investigació contra el càncer, malaltia molt
temuda per tothom i que ens afecta directa o indirectament a tots.
Aquest any es varen recaptar 700
euros.
Moltes gràcies a totes les sòcies que feu possible amb la vostra
col·laboració, poder dur a terme
aquesta tasca.
Text i fotos: Maria Brescó

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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AMPA MARE DE DÉU DEL PUIG DE MEIÀ
La Castanyada

E

l canvi de temps és imminent,
la tardor ens porta canvis meravellosos a la natura, les fulles es
muden de roig i de groc i desprès
cauen deixant una catifa daurada,
els nens es diverteixen i riuen xafant aquelles fulles tan seques amb
els seus peuets.
Arriba el fred i amb ell la Castanyada. El passat 31 d’octubre
els nens i nenes de l’escola la van
celebrar al matí i amb les senyoretes van menjar castanyes després
de l’esmorzar. A primera hora de
la tarda i per als més petits, es va
explicar el conte de la Castanyera
i el Gegant del bosc. Per als més

grans, també es van fer jocs
relacionats amb aquesta
festa. Després, tots junts,
van poder gaudir d’un taller
de pintar cares i de la coca
amb xocolata desfeta per
berenar.
Moltes gràcies com sempre als
pares que van ajudar que aquesta
tarda fos diferent i divertida per als
nens.
Us deixem amb un parell d’endevinalles de la tardor.
JO VISC DALT DE L’ARBRE
VA PASSANT EL TEMPS

DESPRÉS CAIC A TERRA
I SI EM XAFES EM SENTS.
PER DINTRE SÓC GROGA
PER FORA MARRÓ;
I EN UNA PARADETA
EM COUEN AMB CARBÓ.
Text: Núria Jaime Marcó
Fotos: Fina Monguet Gaset

Paneres Solidàries

E

ns trobem a la recta final del
2017, i com cada any es comencen a preparar les festes de Nadal.
L’A.M.P.A de l’escola Mare de Déu
del Puig de Meià aquest any ha
organitzat el sorteig de dues magnífiques paneres solidàries que es
rifaran amb la Grossa de cap d’any.
La panera corresponent al primer
premi se l’endurà l’afortunat/da
que tingui el número coincident
amb les darreres quatre xifres del
primer premi de la grossa, mentre
que la panera corresponent al segon premi serà pel número coincident amb les quatre últimes xifres
del segon premi del mateix sorteig.

Núm. 9 - Quart trimestre 2017

•

17

Les dues paneres contenen productes de la zona i s’han pogut
omplir gràcies a la col·laboració de
diferents entitats de Vilanova de
Meià, que han fet la seva aportació
de manera totalment desinteressada. Des de l’A.M.P.A. volem agrair
la cooperació de:
Restaurant Cal Cirera, Perruqueria i Estètica Núria, Agroramadera Jaime, S.L., Forn de Pa i
Pastisseria Carles Solé, Cal Cabàs,

Explotacions Vilanova, S.C.P., Cal
Marcó, Pilar Capdevila, Bar Restaurant Racó del Montsec, Cooperativa
d’Artesa de Segre, La Wash, Global
Tuber, Torrons Roig, Queviures
Sala, Construccions Ciprian Giurgi,
Hostal Montsec, Casa de Colònies
Santa Maria i Cafè El Sindicat.
Els diners recaptats amb la venda de tires pel sorteig d’aquestes
dues paneres solidàries es destinaran a la compra de material pels

nens i nenes i a la millora de l’escola de Vilanova de Meià.
Recordar a tots els interessats en
participar al sorteig de les dues paneres solidàries que podeu trobar
les tires de números als establiments de Vilanova de Meià.
Finalment doncs, només queda
desitjar-vos molta sort i Bones Festes!
Text i foto: Elena Puigpinós

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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L’Ajuntament informa
RESUM ACORDS DELS ÚLTIMS TRES MESOS
Mes d’agost
Llicències d’obres:
–Menors al C/ Església, 3 de Santa Maria de Meià.
–Menors al C/ Ponent, 12 de Vilanova de Meià.
–Menors al C/ Font, 28 de Vilanova de Meià.
–Al C/ Escoles, 10 de Vilanova de Meià.
Aprovar canvi d’orientació productiva d’explotació
ramadera.
Compra material per ajuntament.
Autoritzar a fecsa-endesa per posar cable per magatzem municipal.
Aprovar llicència provisional ambiental per nova explotació ramadera.
Aprovar concedir llicència per instal·lar arnes.

Mes de setembre
Aprovar pla econòmic – financer.
Llicències d’obres:
–Per ampliació d’una explotació ramadera.
–Menors al C/ Coll del Castell, 9 de Vilanova de
Meià.

Aprovar servei de transport escolar.
Aprovar modificació de crèdit 4/2017.
Aprovar adhesió al conveni del Consell Esportiu de
la Noguera.

Mes d’octubre
Aprovar moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya.
Aprovar llicència ambiental i d’obres per nova explotació ramadera.
Aprovar modificar ordenances fiscals per a l’any 2018:
Ordenança per la recollida d’escombraries i ordenança reguladora d’emplaçament d’activitats ramaderes.
Aprovar modificar plantilla de personal i relació de
llocs de treball.
Aprovar moció de condemna de la violència i repressió efectuada per part de la policia aquest diumenge
1 d’octubre a Catalunya.

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
Josep Vilana Solé

Miquel López Barceló
Josefa Tresens Rocaspana
Xavier Viñals Capdepon
Emili Castells Mañé
Ramon Maria Puig Andreu
Mª Dolors Colomés Oriola
Montserrat Polo Oriola
Carmen Roldán Bravo
Joan Capdevila Colell
Maria Novell Puig
Mercè Castells Batlló
Assumpció Novau Santacreu
Lluís Català Masobro
Antoni Lacasa Ruíz
Josep Martí Trepat
Ivan Balagueró Masanés

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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Espai Gastrocultural
PICADILLO
1 cuixa de xai anyell desossada i
tallada a daus
200 grams de cansalada virada
4 cebes de Coll de Nargó
4 tomàquets madurs o en conserva
2 peres ( llimonera, d’hivern)
4 figues ( fresques o seques )
2 pomes
2 carbassons

30 grams de tòfona
C/S 5 espècies
Un polsim de safrà
1 litre de vi blanc
Els daus de xai, es marquen amb
oli, que quedin rossos, afegim la
cansalada, la ceba i ho fem sofregir que quedi ben ros. Un cop ros,
afegim el tomàquet ratllat ó be el

de conserva ben tallat, ho deixem
reduir. Afegir les espècies, safrà, vi
blanc, les peres i pomes a daus i ho
deixem coure 1 hora.
Afegim el carbassó a daus i ho
coem 30 minuts més.
I ja estarà llest per servir, a sobre
i posem la tòfona a llesquetes i la
polpa de les figues.

POLLASTRE D’AGREDOLÇ
1 pollastre de 3,5 kg.
300 grams de cansalada de la papada
1 branca de canyella
100 grams de sucre muscovado
200 ml. vinagre de garnatxa
500 ml. brou d’escudella
8 ous durs
40 grams d’avellanes de Reus torrades
40 grams d’ametlles torrades
5 pomes àcides
1 bon manat de julivert
Oli d’oliva verge extra
Sal de Gerri de la Sal
Pebre molt
Desfer el pollastre en 10 trossos, a una cassola,
enrossir-lo sal pebrat i separar.
Enrossir la cansalada, tallada a daus, afegir la
canyella, el sucre, el vinagre i les pomes pelades i
tallades a quarts, sense llavors, afegim el pollastre i
ho deixem coure 20 minuts a foc lent tapat.
Posem l’escudella i ho fem coure durant una hora
més o menys. Passada aquesta estona, afegirem la
picada d’avellanes, ametlles i julivert.
Al final, decorem amb els ous durs oberts per la
meitat i julivert picat.
BON PROFIT I BONES FESTES A TOTHOM
Sergi de Meià

Sergi de Meià i Adelaida Castells, a la Fira
Safrània de Montblanc, celebrada els dies
3, 4 i 5 de novembre del 2017. Foto: Sergi
de Meià

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

Lluís Cases Vidal
696 145 650
servienergi@gmail.com
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Reportatge
L’ANTIC POBLE I TERME DE FABREGADA

E

l terme de Fabregada s’estén
des de la Font Blanca, la Costa de l’Isaac cap al coll de Cabeces, agafa tot el clot de Fabregada,
sense la Llobera, i el clot de Roca
Roja fins a Tartera. Al nord queden
els boscos del Pelat i Tamany, i els
barrancs de Coma d’Espinal-Cuba
i el del Cabirol. És recorregut per
dos corrents d’aigua: el barranc
de Fabregada, que baixa de Coma
d’Espinal i Cuba amb fonts com la
del Cardenal i del Ginebre, i el barranc de Roca Roja, que baixa del
Cabirol. Tots dos s’ajunten a Tartera, sota el turó de Santa Cecília i
desguassen al riu de les Segues que
baixa cap a Tòrrec.
El topònim FABREGADA
Paraula provinent del llatí FABER, FABRI, que fa referència a
un obrer que treballa matèries dures com és ara els metalls. A partir del segle XIII es van començar
a utilitzar en català les paraules
derivades FÀBREGA i FABRE,
com a sinònim de FARGA, en parlar dels obradors del ferrer o forjador. Coromines posa un exemple
de la utilització d’aquesta paraula
en català en un document que parla d’uns drets senyorials del 1282:
“(...) Los farrers de qui són les
dites fàbregues”. FÀBREGA es fa
servir com a topònim a diversos in-

Santa Cecília de Fabregada.

El Rocar amb la Cova de les Monges i a l’esquerra el turó de Sant Serni.

drets de Catalunya com és ara a les
Guilleries on es troba Sant Joan
de Fàbregues. Més modernament
aquest mot s’ha popularitzat com a
FARGA i també en alguns indrets
s’utilitza com a topònim ( la Farga
de Moles, la Farga de Boí).
De la paraula FÀBREGA n’ha
derivat l’adjectiu FABREGAT - FABREGADA, en el sentit d’un objecte
metàl·lic treballat pel fabre o ferrer.
En el nostre cas FABREGADA
( fabricata en llatí) és el topònim

amb que es coneix aquesta petita
vall i terme (coma en el llenguatge
del país), i tindria els seus orígens
en les FÀBREGUES o FARGUES
que durant l’Alta Edat Mitjana, o
fins i tot en temps més reculats,
existien en aquest indret per explotar els jaciments de mineral de
ferro dels que encara en queden
indicis.
El Rocar i la Cova de les Monges. Una mica d’història.
Les ruïnes de l’antic poble de
Fabregada es troben al peu del cingle del Rocar: dins la Cova de les
Monges hi ha les restes del castell.
En un turó prominent de ponent es
trobava la parroquial de Sant
Serni, i a les balmes de sota l’església queden restes d’edificacions,
com també n’hi ha a tota la solana,
que va des del Rocar fins al camí
de les Marrades que pujava a Bonrepòs. Al peu del cingle, a llevant
de la Cova de les Monges resta encara una part de la volta d’un forn
de pa. En tots aquests indrets, especialment a l’entorn de la Cova de
les Monges es troba encara alguna
varietat de flora (l’arrel de malví)
que segons conta la veu popular,
és un record dels antics jardins
Núm. 9 - Quart trimestre 2017
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Santa Cecília de Fabregada.

de quan el poble restava habitat.
Com també diuen que ho són els
pardals roquers i els auronets (cua
blancs) que nien a les cingleres i
balmes del Rocar.
Fabregada possiblement quedà
deshabitada durant la segona meitat del segle XIV, entre les pestes i
la devastació del comte Mateu de
Foix, que va enderrocar moltes de
les poblacions de la nostra comarca. En el fogatge del 1378 i posteriors, mai hem trobat citats habitants dins d’aquest terme.
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Segons A. Mundó i J.Bolòs, les ruïnes del castell de Fabregada es troben dins del que s’anomena la Cova
de les Monges, on queda un pany de
mur d’uns 5 metres de llargada i 2
metres d’alçada, que tanca l’entrada principal; una sitja i una cisterna d’aigua a l’interior de la balma,
escales esculpides a la llenasca....
Aquest castell troglodític seria semblant al que hi ha a Oroners, a Clua
i a la Vansa. Per les restes de murs
i el treball dels carreus sembla una
construcció del segle XI.

La notícia més antiga de Fabregada data del 1094, quan Galceran
Erimany manà redactar el seu testament i deixa al seu fill Pere diversos castells, entre els quals hi ha el
de Fabregada. L’any 1107, Valença,
muller de Galceran Erimany, dóna
el castell de Fabregada amb les
seves pertinences i alous al seu
fill Galceran, i si aquest mor sense
descendència passava al seu germà Pere. Sembla que aquest castell
el tenia en franc alou la família de
Valença. L’última notícia d’aquesta família com a propietària de
Fabregada data de 1110 quan Galceran d’Àger, estant malalt, determina per testament que el castell i
terme passi de nou a la seva mare
mentre ella visqui i que quan falti,
sigui lliurat a Santa Maria d’Urgell
i Santa Maria de Solsona. A finals
del segle XIII Fabregada ja pertanyia al patrimoni de la família
Cervera, senyors de Meià. En una
data sense determinar, posterior al
1276, Dolça de Cervera dóna uns

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

LLAGUNES

drets de pasturatge en alguns llocs
i castells de la seva propietat, entre
els quals hi havia el de Fabregada.
El 1311 Dolça de Cervera donà al
seu fill Pere d’Ayerbe tots els castells del seu patrimoni. El 1313
Pere d’Ayerbe permuta amb el rei
Jaume II tots els castells i propietats que tenia a Catalunya a canvi
d’unes possessions que li dóna a
Aragó. Des d’aquell any el patrimoni dels Meià-Cervera passa a dependre directament de la corona, i
el terme de Fabregada es troba en
aquesta situació.
El castell de Fabregada fou empenyorat el 1314 als marmessors
del comte Ermengol X d’Urgell
com a garantia del pagament de
la indemnització que el rei Jaume
II havia de fer a la seva vídua. En
aquesta època el carlà de Fabregada i feudatari del rei era Gerald
d’Orenga, el qual va vendre aquesta carlania a Arnal de Biure, cosa
que fou confirmada per Jaume II
el 1319. Tot seguit, el nou carlà va
retre homenatge al rei pel feu i la
carlania de Fabregada.
Com la resta dels castells, viles i
llocs de Meià, Fabregada, formava
part del Marquesat que el rei Alfons III va crear com a dot del seu
fill Ferran, i va seguir les mateixes
vicissituds que Vilanova de Meià, a
la qual sempre va restar lligat. Finalment el 18 de juliol de 1426 el
rei Alfons IV el Magnànim va vendre a carta de gràcia (empenyorament) al Capítol de Canonges de la
Seu d’Urgell la vila de Vilanova de
Meià i els llocs de Castelló de Meià,
Iriet i Fabregada, per deu mil flo-

rins d’Aragó, que equivalia a cinc
mil lliures barceloneses.
El dia 7 de novembre de 1521,
els carlans de Fabregada, Galceran
Bellver i Joan Bellver de Cubells i
Bartomeu Montgai de Vilanova de
Meià, van vendre al Capítol de Canonges de la Seu d’Urgell la carlania
de Fabregada pel preu de 20 lliures.
Des d’aquesta data fins al segle XIX
el Capítol de la Seu seran alhora els
senyors jurisdiccionals i els carlans
de Fabregada, tal i com ho van ser
a partir del segle XVII de Vilanova.
La parroquial de Sant Serni o
Sant Sadurní de Fabregada
Es troba situada en un turó a ponent de la Cova de les Monges i
encarada cap a llevant, amb unes
dimensions aproximades de 16 x
6 metres. És un temple d’una sola
nau coberta amb volta de canó
sostinguda amb sis arcs torals que
descarreguen sobre sis pilastres a
les parets laterals. Entre les pilastres es trobava un arc former per
ajudar a aguantar les voltes sense
contraforts exteriors, amb un estructura molt semblant a l’ermita
de Meià. Queden dempeus només
el mur nord fins a l’arrancada de la
volta i un pany del mur de ponent.
Per les restes de l’absis, sembla
que havia portat lesenes de decoració llombarda, la qual cosa la
situa dins de l’arquitectura romànica del segle XI. Havia estat l’antiga parroquial de Fabregada, però
al segle XVII ja no tenia aquesta
funció però estava en bon estat de
conservació. El pare Roig i Jalpí
en descriure les esglésies del pri-

orat de Meià, diu textualment: “16.
San Saturnino obispo y mártir.
Olim, parroquial en Fabregada”.
L’ermita de Santa Cecília de
Fabregada
Petita capella romànica depenent de la parroquial de Sant Serni.
Està situada a l’extrem sud-est del
terme en un turó que porta el seu
nom, dins de la finca de sòl Marto. Orientada de ponent a llevant,
és un temple d’una sola nau, amb
unes dimensions aproximades de
5 x 8 metres, coberta amb volta de
canó, de la qual encara en resta una
part, reforçada amb dos arcs torals,
un a l’entrada del presbiteri i l’altre
adossat al mur de ponent. L’absis
semicircular està del tot enderrocat. La porta principal d’arc de mig
punt, amb les dovelles espoliades,
es troba a la façana del migdia. Resta només una finestra en forma de
creu a la façana de ponent, molt
semblant a la de l’ermita de Meià.
Els murs són de carreu ben escairat disposats en aparell isòdom. La
base del mur nord porta unes filades de llosetes en opus spicatum
molt diferent de la resta de les parets, que sembla la part d’un mur
més antic reaprofitat en la construcció que ara veiem, entre les
quals també es poden observar altres opus spicatum de menys rellevància. Com Sant Cristòfol de Meià,
una primitiva capella més rústega
i petita fou ampliada, de la qual
s’aprofitaren alguns panys de mur.
Pels elements constructius, aquest
temple es pot datar cap al segle XI,
mentre que les restes d’aquest mur
diferent són anteriors a aquestes
dates, segurament del segle X. A
mitjans del segle XVII coneixem la
notícia donada pel pare Roig i Jalpí en fer l’inventari de les esglésies
del Priorat de Meià: “ 17. Santa
Cecilia Virgen y Martyr, en dicho
termino de Fabregada”.
BIBLIOGRAFIA
Bernaus i Santacreu, Ramon i
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IEI i Ajuntament de Vilanova de
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Mineral de ferro i cagaferros trobats a Fabregada.

Text i fotos:
Ramon Bernaus i Santacreu
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Esports
100 CIMS

L

a FEEC, la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, organitza cada any la pujada
a un cim el qual pertany a un llistat, prèviament escollit per aquest
organisme, anomenat: 100 Cims.
Allà, en aquest conjunt de noms
s’hi troben, aproximadament, uns
300 cims de muntanyes d’arreu de
Catalunya i Andorra.
Així, el passat 28 d’octubre es
va celebrar la trobada d’enguany
d’aquest projecte sorgit l’any 2006.
Amb tota la sort del món, la FEEC
va escollir la Coma de Meià, en
concret, el cim del Cogulló, amb
els seus 1003 metres d’alçada, per
a aquesta trobada de caire muntanyenc.
A les 8:30h es varen reunir al bar
Cirera totes les persones que havien vingut a Vilanova de Meià amb
la intenció de participar d’aquesta
festa. Desprès d’esmorzar i agafar
forces, sortien des del camp de futbol, resseguint el camí que duu a la
Font de l’Edra.
Des d’allí, enfilaven la pujada
que condueix directament al cim
del Cogulló. Degut a que encara
no estava recuperat de l’esquena,
vaig reunir-me amb el grup a l’encreuament que uneixen els camins
que pugen de la Font de l’Edra i la
Blanca, a mig quilòmetre del Cim.
Des d’allí, els vaig acompanyar i
ensenyar part del terreny: des d’on
es llencen amb parapent, la cova
del Cogulló, el punt geodèsic i, per
últim, el Dolmen del Cogulló. De
passada, tots vam aprendre coses
noves del territori i fins on ens permetia la vista.
Realment, però, el temps climatològic que va acompanyar-nos va
ser molt favorable per a dur a terme una caminada. A més, amb la
boira que s’havia instal·lat al fons
de la vall, permetia gaudir d’un paisatge excepcional.
Els muntanyencs i muntanyenques que van formar part d’aquest
ascensió van venir d’arreu de Catalunya (Tàrrega, Barcelona, Igua24
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Arribada al Cogulló.

Punt geodèsic al cim del Cogulló.

Vistes de la Coma de Meià.

lada, etc.). En total, érem 14 persones i tres gossos (òbviament,
dos d’ells, el Nuc i la Maya, que ja
coneixeu). Sens dubte, aquests són
els que es coneixen més el territori, de tant voltar-lo amunt i avall.

Vull agrair a la FEEC i les persones encarregades d’organitzar
aquest esdeveniment de que haguessin escollit el cim del Cogulló.
Resulta molt important pel territori que es doni a conèixer entre

persones que es mouen en aquest
ambient.
Text: Ivan Balagueró Masanés
Fotos: Joan M. Vives Teixidó i
Ivan Balagueró Masanés

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

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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Taller d’escriptura

ELS DIVENDRES DE LA PADRINA

E

n Francesc balanceja el seu cos i els seus pensaments
recolzat a la barana de la gran barca que el transporta
a la seva estima illa.
Va repassant la seva infantesa detall a detall amb la mirada penetrant dins el blau immens que l’abraça fort.
Hi ha un record especial que fixa un somriure dolç en el
seu cor: els divendres de la padrina.
Els divendres, en acabar l’escola, sortia amb la cartera
a l’esquena corrent pels camins polsosos buscant les ombres de les sabines fins arribar a la caseta blanca de portes
i finestres de color blau i anava directe al pati de darrera,
sabia que allí l’esperava la padrina amb el seu davantal dibuixat amb peixos i el barret d’ales amples que la guardava del sol de la tarda. En Francesc l’abraçava i omplia de
petons sa cara ampla i rodona. Tot seguit començaven la
cerimònia setmanal:
“Apa, maco, dóna’m el color de fusta que això és del teu
padrí que és un home fort i valent, que ha lluitat tota la vida
perquè tu puguis anar a estudi i no et falti res de res; ara
dóna’m el color rosa, que és per l’Amàlia, petita i rosseta
com un caramel, serà la noia més bonica de tota l’illa; no, no
vull el verd, vull el vermell, que això és de ta mare i ta mare
és una dona decidida, vistosa com una foguera i que no necessita ningú per caminar; això és teu, dóna’m el color blau,
tu ets transparent com el mar que ens envolta, entremaliat
i potent com les onades quan esclaten en el roquer, ets jove
i encara no ho saps, però sempre duràs la remor de l’illa en
el teu cor; ara em toca a mi, quin color em dones, el blanc?,
com els núvols i els estels?... quina imaginació tens!; mira,
ara sí que vull el color verd, és per ton pare, verd com els
arbres que ens donen ombra, verd com el blat que ens dóna
pa, fort i resistent a la cobdícia, a les espentes i a les temptacions del diner, el verd de l’esperança d’aquesta casa que
no caurà mai; a qui toca el negre avui, padrina?, al teu oncle
Ferran, aquesta setmana m’ha fet enfadar, li vaig manar que
posés les olives en sal, llimó i sajolida i mira-te-les, encara
són al cabàs, té sort que és simpàtic, que sinó... ; el color
groc per la teva tieta Isabel, que jo no sé com pot aguantar l’oncle Ferran, potser el groc li donarà llum i claredat
d’idees.
Ja hem acabat per avui, deia la padrina alhora que es treia
el davantal i el barret i continuava amb un
—t’han agradat les històries aquesta setmana?, doncs la
setmana vinent més”.
El somriure no s’esborra de la cara d’en Francesc en tot
el camí, ara asfaltat. En arribar a l’enyorada caseta blanca i
blava es dirigeix a l’eixida abans d’entrar a la cambra de la
padrina per donar-li l’últim petó, l’última abraçada i dipositar als seus peus, amorosament, la cistelleta plena de colors
de les pinces d’estendre la roba.
Montse Puig
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ODIÓS HIVERN
Des del bosc arriba un flaire
A timó i a bolets.
Collim codonys i magranes,
Nous, olives i castanyes.
L’esforç va en màniga curta encara
És la tardor daurada
El paisatge ple de catifes sembrades
Passa del verd al groc
I s’omple de fulles
Que cauen a poc a poc
El caliu va en màniga curta encara
És la tardor daurada
Però arribes tu hivern gelós
I les finestres tanquen portes
S’arruga el sol i el cel amorós
Ara plora,
I cau la boira
Boira alta
Boira plana
Boira pixanera
Boira gebradora...,
Maca la boira!
Passar del verd al blanc és dur
De la llum a la foscor encara més
De la calor al fred insuportable
Però de tu, odiós hivern,
Allò que m’esborrona,
Que m’afona i desconsola,
Allò que més hem destrossa
És el canvi de roba

Montse Puig

El passat i el present
EL PASSAT I PRESENT DE LA COMA DE MEIÀ. NO PODEM CANVIAR ELS NOMS
DE LA NOSTRA HISTÒRIA

A

ntigament, la serra del Montsec de Rúbies es deia Montsec de Meià, però els habitants de
la zona sempre l’han anomenat de
Meià.
La serra del Montsec de Meià
es divideix en dues grans parts, el
Montsec de Vilanova que va des
del Pas Nou fins al Pas de les Eugues, i el Montsec de Santa Maria,
que va des del Pas de les Eugues
fins als Tarradets. Dins d’aquest
últim tram del Montsec es troba
el poble de Rúbies, abandonat des
de fa anys. Aquest poble pertany
a l’antic municipi de Fontllonga,
però des del segle XI aquestes
muntanyes sempre han estat lligades a la Coma de Meià i al Priorat
de Meià, fins i tot el poble de Rúbies era una parròquia del Priorat
de Meià, i oficialment era conegut
com Rúbies de Meià, essent el
senyor jurisdiccional el prior de
Santa Maria. De fet, tots els pobles que formaven el priorat havien de portar el topònim de Meià,
per aquesta raó diem: Santa Maria
de Meià, Vilanova de Meià, Figuerola de Meià, del desaparegut
poble de Meià (castell Sobirà de
Meià), avui només en queda l’església de Sant Cristòfol, coneguda
com l’ermita de Meià. Al costat, a
pocs metres, s’hi troba el Castell
de Meià, la Coma de Meià al fons
i el Montsec també s’ha de dir de
Meià.
Va ser principis del segle XX quan
van canviar el nom de Montsec de
Meià pel de Montsec de Rúbies.
Segons la gent més gran del poble
i del municipi, podia haver estat
durant la Guerra Civil espanyola,
quan el 1938 el front de guerra va
estar aturada nou mesos a la zona
del Montsec i els soldats de Franco
varen estar ocupant el la part occidental del Montsec de Meià on es
troba el poble de Rúbies. Ells mateixos als seus mapes topogràfics
militars hi varen posar el nom de
Montsec de Rúbies. Anys més tard,
algunes editorials varen publicar
mapes de la zona del Montsec,

La Coma de Meià vista des de Meià quan encara no hi havia granges. Postal col·lecció de
M. Batalla (Cal Tatx).

La Coma de Meià, Vilanova de Meià i el Montsec de Meià.

copiant els noms dels mapes que
tenia l’exèrcit espanyol, els quals
tenien errors notables com el nom
de les serres canviats, altituds, cotes, etc.

Joan Gaspar Roig i Jalpi, en el
seu llibre “Tratado de las excelencias y antigüedades del priorato de
Santa Maria de Meia, en el Principado de Cataluña”, publicat l’any
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1668, sempre parla del Montsec de
Meià i la Coma de Meià, per tant,
aquesta és la referència escrita
més antiga que tenim. Alhora comenta que des del Congost de Tarradets, fins al Congost del Pas Nou,
es troben el Montsec de Rúbies, el
Montsec de Santa Maria i el Montsec de Vilanova, i que els tres junts
formen el Montsec de Meià.
Els últims anys també veiem que
alguns canvien el nom històric de
la Coma de Meià pel de la Vall de
Meià, però la Coma de Meià és un

nom històric dels nostres avantpassats. Joan Gaspar Roig, també
l’anomena en el seu llibre quan el
Priorat de Meià va obrir el camí
per anar als pobles que va heretar
de la Vall de Barcedana, que ell oficialment anomenava als seus documents com la Vall del Priorat, i
que va unir la Conca de Tremp i la
Coma de Meià.
Atles, enciclopèdies i llibres,
tots l’anomenen Coma de Meià.
De nord a sud, la travessa el riu
Boix, passant per part oriental de

la Coma i el riu de l’Obac o de Sant
Pere, per la banda occidental.
Crec que la primera vegada que
va aparèixer el nom de “Vall”, va
ser quan l’any 1994 es va fundar la
Penya Barcelonista de Vilanova i
Vall de Meià, com a membre d’un
dels socis fundadors, crec que vàrem estar mal informats, a pesar
que jo mateix sempre l’he anomenat Coma.
Text i fotos:
Francesc Cardona Fonoll

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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Els lectors escriuen
RECORDS EN LA MUNTANYA

“H

em acampat enmig d’aquesta vall, envoltada de gegants de pedra que semblen unir
el cel i la terra.
La imminent tempesta que feia
estona que seguia els nostres passos, ens havia fet córrer a muntar el
campament i, ara, repicaven constantment les fortes gotes en la tenda. Per sort, havíem estat més ràpids que ella, ara bé, pels pèls. Tocaria canviar el plantejament de la
travessa i estructurar els pròxims
dies: menjar, beure, dosificar les
forces, on dormir, per on passar i
un llarg etcètera. Teníem molta feina per fer abans d’anar a dormir”.
Recordo perfectament aquell dia
i els que el van precedir. Va ser una
de les millors travesses que he fet
mai. Per ser sincer, dels millors
dies de la meva vida. Molts varen
ser els al·licients d’aquella sortida
(el temps, les muntanyes, les valls,
els paisatges d’ensomni, la flora i
la fauna que abundaven en aquells
indrets...), però els amics que em
van acompanyar al llarg d’aquells
dies van aconseguir que se’m quedés gravada en la meva ment i que
no se’m oblidés mai.
Ara, rememorant interiorment
aquell inoblidable record, escric
aquestes paraules des d’un refugi
al bell mig dels Pirineus catalans,
a més de 2000 metres d’alçada.
Aquest cop, però, sol, sense ningú
que acompanyi els meus passos,
que quedaran potser oblidats, en-

Refugi al Parc Natural de l’Alt Pirineu.

mig d’aquestes agrestes i salvatges
muntanyes.
El dia d’avui no ha estat fàcil i
m’ha costat molt esforç poder arribar sa i estalvi en aquest petit,
però, confortable, refugi.
Segurament, aquesta nit nevarà
amb força i baixaran molt les temperatures. Per sort, porto el material necessari per seguir progressant tot i la neu, el gel i les baixes
temperatures.

Ara, però, m’he de preocupar
de poder fer foc per mantenir una
temperatura adequada al refugi
al llarg de tota la nit, sinó, podria
passar-ho malament. Desprès, em
faré el sopar (un bon bol de sopa
ben calenta). Tot seguit, un cop el
foc estigui ben viu i jo ben cansat,
aniré a dormir.
Text i foto:
Ivan Balagueró Masanés
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UN TORREGALL A ALEMANYA

S

óc el Jordi Bertran Bonillo, tinc
24 anys i el meu poble es diu
Tòrrec (Vilanova de Meià). He anat
a l’escola d’Artesa de Segre des
de petit i fins als 18 anys, on vaig
acabar el meu batxillerat científic
l’any 2011.
Després, vaig començar un cicle
superior de Química Ambiental a
Tàrrega, que va durar un any. Les
pràctiques del cicle les vaig fer
durant 3 mesos en una empresa
anomenada Flower S.A a Tàrrega.
Un cop acabat el cicle al 2012, vaig
entrar a la Universitat de Lleida a
fer Enginyeria Agrònoma. Vaig estar-hi durant 2 anys, fins el 2014 i
ho vaig deixar, perquè no m’acabava d’agradar.
Llavors, vaig tornar a fer un altre
cicle superior a Lleida. El cicle era
de Laboratori d’Anàlisi i Control de
Qualitat, que va durar 2 anys. Quan
ja el vaig acabar, al juny del 2016,
l’Escola del Treball de Lleida, on
vaig fer l’últim cicle, em va seleccionar per una beca del Goethe-Institut per anar a Freiburg durant dues
setmanes.
Era un curs d’alemany, estada
allà en un Alberg i excursions tot
pagat. Érem 10 alumnes de Catalunya de diferents instituts i dos professors que feien d’acompanyants.
Va ser una experiència única.
Ja feia uns 3 o 4 mesos que feia
classes gratuïtes d’alemany a l’Escola del Treball perquè volia anar

Plat típic alemany.
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a fer les pràctiques del cicle a Alemanya. Després de mesos treballant, vaig poder anar al setembre
de 2016 a Osnabrück (Alemanya)
per a fer les meves pràctiques de
laboratori a la HochSchule (Universitat).
Vaig estar-hi durant 3 mesos fins
al principi de desembre del 2016,
que vaig tornar cap a Catalunya
fins a finals de gener.
A finals de gener del 2017 vaig
tornar cap a Osnabrück, per començar a treballar a mitjans de
febrer fins ara, que segueixo treballant. Una ciutat de 170.000 habitants al nord d’Alemanya a la regió
de Niedersachsen (Baixa Saxònia).
He tingut un avatatge, crec jo.
L’alemany m’agrada molt i això és
principal per aprendre’l millor i
més ràpid. Des del setembre d’enguany estic fent el B2 d’alemany a
la Volkshochschule (Universitat)
d’Osnabrück.
El que em va agradar més d’Alemany va ser l’educació, el civisme
i l’amabilitat de la gent. El temps
ja sabia que no era tan bo com a
Catalunya, però al final t’hi acostumes. Segurament el que trobo més
a faltar és el bon temps i el menjar
de casa.
Al principi quan vaig arribar em
sentia una mica sol perquè no coneixia ningú i la personalitat més
tancada dels alemany, fa que sigui
més difícil fer amics i conèixer

Catedral Osnabrück.

gent. També pensava molt en la
família.
El menjar d’Alemanya no és molt
saludable. Fan servir molta mantega i res d’oli. Molta patata i salsitxes. Un plat típic és el Bratkartoffeln que és patates fregides amb
ceba i cansalada.
En general la vida aquí és més
cara, tot i això, tenen un nivell de
vida molt més elevat. Tot i què, hi
ha supermercats que poden ser
fins i tot més barats que els d’aquí.
Hi ha de tot, coses més cares i més
barates.
Per acabar aquest resum només
volia afegir una cosa, el passat 19,
20 i 21 de novembre em van venir
a visitar a Alemanya uns amics de
Tòrrec. Ens ho vam passar molt bé!
Vam visitar Colònia, Bremen, Münster i Osnabrück. Jo els hi agreixo
moltíssim, feia uns mesos que no
els veia i que et vinguin a veure a
Alemanya té un plus d’alegria que
no puc explicar amb paraules...
Va ser un cap de setmana únic i
que no oblidaré mai.
Text i fotos: Jordi Bertran Bonillo

Torregalls de visita a Osnabrück davant la figura dels
músics de Bremen.

EL RETRATISTA FRANCESC BOIX, DEL MONTSEC A NUREMBERG

F

rancesc Boix Campo, de JSUC
i fotògraf de Juliol (PSUC), a
l’exili exercí de foto-periodista de
L’Humanité al Tour de France. Vivia al carrer Duc 14, parada Jules
Joffrin del metro de París i va morir
el 4 de juliol de 1951 d’insuficiència
renal a l’antic hospital Jueu de l’Est
o Hospital Rothschild aixecat entre
el carrer Santerre i el passeig de
Picpus. Havia nascut al Poble Sec
de Barcelona el 14 d’agost de 1920,
era fill d’Ana Campo i de Bartomeu
Boix, sastre i retratista, i tenia dues
germanes.
S’incorporà a la 30 Divisió “Macià
Companys”, voluntari, dos mesos
abans que els rebels fracturessin
el Front d’Aragó i es provoqués
l’anomenada ‘Desbandada d’Aragó’
de les tropes republicanes en
massa. Ara bé, per poder massacrar
Catalunya, a fons, humana i
políticament, Franco va aturar
aquella ofensiva el 4 d’abril de 1938,
quan hauria estat “un paseo militar”
arribar fins a Barcelona i va permetre així a la República establir un
nou front des de l’aiguabarreig de
l’Ebre amb el Segre i el Cinca fins
1. Posició republicana al Montsec de Meià
el 1938 (Foto Francesc Boix).
2. Instantànies de l’holocaust (Fotos Francesc Boix).
3. Imatge històrica de Francesc Boix el
1945 a Nuremberg
4. Placa de la seva casa natal a Barcelona.

Discurs al Portal d’Ajós de Vilanova de Meià, a l’indret de Cal Perot, davant
d’un grup de noies de l’Aliança Nacional de la Dona Jove i de membres de la
30ª Divisó de l’Exèrcit Popular de la República – entre els quals hi ha el seu
cap, Nicanor Felipe, comandant de la 30ª Divisió de l’Exèrcit de la República.
Març-juny de 1938. Foto: Francesc Boix.

Jaume Girabau, comissari de l’Exèrcit Popular de la República, fent un curs de formació a soldats a les escoles velles
de Vilanova de Meià. Març-juny de 1938. Foto: Francesc
Boix
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a la Vallferrera que va resistir fins el
gener de 1939.
Fins a 1.368 negatius, majoritàriament sobre aquesta última
fase de la guerra al Montsec de
Meià, provinents d’un mercat de
la puça francès i adquirits per la
Comissió de la Dignitat, ha facilitat
la realització d’un nou documental
sobre el retratista supervivent de
Mauthausen que engrandeix encara
més la figura d’aquest cèlebre biberó republicà que es va posar dret al
judici de Nuremberg per senyalar

Albert Speer, l’arquitecte del III
Reich, entre els cabdills nazis asseguts a la banqueta, una imatge que
va valer més que mil paraules per
ajudar al triomf de la veritat i de la
justícia, digna d’anar acompanyada
amb aquell mot contundent d’Émile
Zola el 1898 a l’afer Dreyfus: J’accusse.
Per saber-ne més podeu acudir
al llibre de Benito Bermejo, Francesc Boix, el fotògraf de Mauthausen (Barcelona, la Magrana, 2002),
escolteu el programa En Guàrdia

d’Enric Calpena (3/02/2008), llegiu
l’article del Diari Ara, “Francesc
Boix, el fotògraf que va retratar
l’extermini nazi” (25/07/2013), podeu visionar a internet Francesc
Boix, un fotógrafo en el infierno
(Llorenç Ferrer, 2000) i finalment,
Las dos guerras del fotógrafo Boix
(TVE, 2015) documental que inclou
nombrosos fotogrames del Montsec
de Meià especialment de Baldomar,
Vilanova o Santa Maria de Meià.
Ferran Sánchez Agustí

MON COR ESTIMA UN ARBRE

E

l títol del present article s’inspira en la primera estrofa d’una
famosa poesia de Miquel Costa i Llobera (1834-1922). “Mon cor estima
un arbre! Més vell que l’olivera més
poderós que el roure, més verd que
el taronger, conserva de ses fulles
l’eterna primavera i lluita amb les
ventades que atupen la ribera, que
cruixen lo terrer...” L’autor mallorquí afalagava Lo Pi de Formentor en
els renglons anteriors. Tanmateix, jo
no em quedaré amb el pi, sinó amb
un seu amic i company de paratge
com és l’oliver, “l’aulivé”, com diem
la gent del país.
L’oliver, Olea europaea, és un arbre mediterrani que produeix drupes
(les olives), de pericarp i endosperm
rics en oli. L’oliver pertany a l’ordre
dels Oleals integrat per una única
familia, la de les Oleàcies, a la qual
també s’hi engloben els freixes, gènere Fraxinus, i plantes arbustives
ornamentals del gènere Jasminum
(gessamí), Ligustrum (troana) i
Forsythia (forsítia).
El pare, ja amb 91 anys, em va fer
un llistat amb les varietats d’olivers
a Vilanova de Meià: Grossals, menuts oliveres petites i grosses,
bequeruts (becarut), massanells,
llisetes, classe de Sta. Maria,
del càrrec, arbequines de dos
tamanys, verdiell de Camarasa,
gravell, fulluts negres, pelagalls,
verdi(e)lls de la comarca, del
Rossell, indefinits, estèrils, olivera empelt, llista que varem acarar amb Antoni Barbarroja Boix, excel·lent pagès de Sant Miquel de La
Vall i ens comentà:
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Antonio Barbarroja i olivers varietat NEGRAL.

“A Sant Miquel de la Vall de grossals, n’hi ha pocs, també n’hi ha de
classe massanell, arbequines,
cornicabra –sembla que és la que
dóna més resultat– picornell (ambdòs d’origen tarragoní), gravell no
medre gaire a Sant Miquel i rodalies (1 o 2 en tot el terme), oliveres d’empelt, bacarros, olivera i
molt negral. La resta de classes no
sabia que hi fossin a l’altra banda
propera a Lo Pas Nou”.
Amb això també voldria precisar
el fet que potser hi ha alguna varietat que taxonòmicament és la mateixa, si bé pot rebre un nom diferent
a ambdues bandes del Montsec de
Meià. Així, fins i tot a Lluçars per
exemple, la mateixa varietat rep
noms diferents. Josep Boixadós especula que la varietat negral pot ser
la mateixa que menut.

Algunes de les reflexions i comentaris del Tonet sobre els olivers són
les següents:“ L’oliver es calça per a
tenir-lo més tendre. S’evita que surtin més llucs a la soca i li agrada
molt la terra i que estigui abrigat.
En el cas de l’ametller no tindria
prou oxigen si es treballés d’aquesta
manera. A Tarragona per exemple,
es calcen per a facilitar-ne la recolecció. Les olives són arroplegades
de la terra que calça l’oliver i s’evita
que el vent se les emporti i a més no
cauen tant dins la soca dels arbres.”
També ens comentà sobre calçar
l’oliver que “les venes gormandes
dels olivers van a xuclar l’aliment
de la terra calçada, puix què l’altra
terra ja està més esgotada”. “L’oliver no t’abandona, si passen 80
anys i no l’has cuidat i hi tornes,
tornarà a treballar.” “Quan més oli-

ves plegues més ganes tens de plegar-ne, amb l’ametller no em passa
això.” Continuant amb les comparacions amb l’ametller diu “que aquest
quan més feblesa més fruit té, cosa
que amb l’oliver no.” Una altre comentari que ens fa és “ que per a que
no es corqui l’oliver, s’ha d’esporgar
en lluna tendra”.
Respecte els rendiments, i pel
que he anat escoltant, concloc que a
La Vall potser hi ha una tendència a
collir les olives més tard que a Vilanova, per la qual cosa el rendiment
pot ser major. Si bé suposo que cal
equilibrar quantitat i qualitat de
l’oli, de cara que quan més tard es
culli potencialment és més ranci. En
Tonet ens diu “si passem de collir
les olives al desembre a principis
o finals de gener, els percentatges
poden oscil·lar del 25% al desembre al 28-30% a finals de gener. A la
seva planta de Sarradells com que
fa fred, facilita que l’oliva perdi aigua i per tant n’augmenti el rendiment.”
Dites populars sobre els olivers a
la Vall de Barcedana:
“Si plegues les olives antes del gener, deixes l’oli a l’oliver”. En Josep
Boixadós també ho recull a Vilanova.

“Si vols saber si hi haurà una
bona collita d’olives, al setembre et
poses amb una bota sota l’oliver,
beus vi i si veus olives, hi haurà
bona collita”.
“La primera florida de l’oliver és
per l’hereu, la segona florida pel cabaler i la tercera pel treballador”.
Veure fotografia adjunta de l’Antonio amb un oliver varietat negral a la
planta de Sarradells que diu “té com
un jardí”.
Antonio ens acompanayà també
al molí d’oli, on 22 socis d’aquests
poblets, amb tant poca població, tenen la voluntat i prurit personal d’
aconsseguir un oli més que mai de
proximitat. Molt resumidament direm que varem seguir el processat de
les olives de Cal Tonico que s’havien
recollit fins llavors. Un cop a l’estància del moli, les olives van a un ventador on són netejades de qualsevol
element alié que no sigui el fruit. Tot
seguit es pesen i trituren en un triturador de dos cossos que treballa
sempre a una temperatura constant
de 22ºC. La pasta resultant es col.
locada a través d’unes mànegues
als esportins, de 52 a 54, per a cada
500 kg d’olives. D’alli els esportins
passen a una premsa que funciona a

una pressió d’aigua de 400 bar, i finalment als dipòsits. Hi ha algun dipòsit
que ja conté aigua per tal que si es
recupera poc oli, aquest suri i pugui
sortir facilment a l’alçada d’on estan
connectades les aixetes. En unes 8h
es pot extreure l’oli de 3000 kg d’aulives. A més, ens comentà que en una
altra zona hi ha el que se’n diu “l’oli
de l’infern” que vindria a ser l’oli resultant de la barreja de totes les diferents collites d’olives que han passat
pel molí. D’altra banda, també ens
explicà que de resultes de netejar els
esportins es forma un producte d’aspecte marronós i sòlid, el rullol, que
abans es feia servir com a combustible en la calefacció i que, a vegades, es pot tornar a triturar i barrejar
amb oli de soja de cara a treure’n oli.
L’Alfonset de cal Sep ens comentà a
posteriori que també es destinava a
l’alimentació porcina.
Nosaltres varem veure l’inici del
processat de les olives de Cal Tonico, però un descendent de la casa
(Ivan Caelles Colomés) escriu de la
part final i festiva del procés:“Dia
intens de collir “aulives” a la Vall de
Barcedana: torrada al foc a terra,
borrasses, perxa d’avellaner, xerrac,
esforç, família, treball en equip,
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orígens, natura, llibertat, essència
de la terra, pagesia, oli en un llum,
una bassa d’oli. He viatjat en molts
països però te’n dones compte que el
territori que més estimes és aquell
que hi tens més arrels i més anheles
amb vehemència. Qui vulgui fer un
tast de l’oli que fem, invitat està!
Sopar fent una “suca” amb l’oli del
raig al molí és tota una tradició i
més quan ho fas amb veïns del poble
que són molt bona gent.”
Abans de donar pas a la gent de Vilanova i ens expliquin com viuen el
món dels aulivers, vull recordar-vos,
tal com ens indicà Mònica Tomàs de
Casa Roca, l’existència d’una organització anomenada Associació de
Productors d’Oli del Pallars, molt
novella, ha estat creada al 2016. Neix
amb la finalitat de trobar altres sortides a l’explotació agrària de la zona i
obtenir la denominació d’origen d’oli
del Pallars que surt dels camps dels
productors de la Vall de Barcedana
i del Montsec d’Ares, entre d’altres.
De resultes de la visita de tècnics de
l’IRTA a aquests camps, algunes de
les varietats que s’han identificat fa
poc al Pallars Jussà són: peramola,
llargueta, carrelluda, negral, colomar, manzanal, rosal o verdal.
Ara, s’haurà d’analitzar si aquestes
varietats corresponen a una varietat local o es tracta d’una varietat
d’una altra comarca però amb diferent nom. Així es difonia a les noticies del Pallars Digital al desembre
d’enguany. Afegir, a propòsit de l’IRTA, que en el llistat de varietats locals
d’ Olea europaea en té catalogades i
conservades 52 i entre elles les de la
zona d’Àger amb els noms: blanc,
claramunt, mauri, rogeta, sarrut.
I en aquest recorregut ara fem un
salt cap a la Coma de Meià, sempre
atravesant LO PAS NOU, això si, i recollim entre, d’altres, les paraules de
“lo Serra”:
“A Vilanova de Meià, les varietats que es cultivaven més eren
massanell, grossal, menuts i bequeruts, donat que són autòctons,
n’hi havia poc del càrrec i d’olivera n’hi ha de dos classes. Les
arbequines i altres varietats s’introdueixen més darrerament. Així,
per exemple les varietats gravell/
curbiell, pelagall i rossell s’introdueixen més empeltats.
A la meva pregunta sobre de què
depen que un oliver rendeixi ens
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aclara “que principalment del terreny, a part de la varietat. Les classes introduïdes són més sensibles
al fred que les autòctones, principalment l’arbequina i també el rendiment depèn si es poden regar més
o menys” .
Li pregunto si la forma de cultivar pot ajudar a incrementar el rendiment o no i ens diu “ calçar aquí
no es fa, més aviat és per a que no
surtin més llucs a la soca i dona
molta feina i no es fa en grans extensions.”
“En general la propoció d’olivers
anava en funció de la casa. L’oli que
té més fama és el de la varietat arbequina i aquí també s’ho creien,

Carregant els esportiins de pasta d’oliva.

encara que depen molt de quan es
culllen les olives, i també el verdill.”
“Les olives quan més aviat es cullen menys àcides són i també diu
que s’han de moldre desseguida per
a no fermentar-se, cosa que es feia
molt a La Vall, de collir-les més tard.
També influeix en l’acidesa la varietat de l’oliver i les condicions de la
zona on estan plantats. Quan més
calent sigui un terreny, més àcid
(fort) és l’oli.”
En un mateix poble com hi ha
zones amb característiques de sòl,
temperatura i humitat diferents, hi
haurà variacions en el percentatge
del rendiment i el grau d’ acidesa respectivament. “L’arbequina segons lo
Serra és la que rendeix més . Hi ha
planters d’arbequines a partir de
cèl.lules d’aquesta varietat. Per a
ell quan més madures, més rendiment, però es perd qualitat”.
“M’agrada treballar amb els oli-

vers, és el meu hobby, m’hi trobo
molt a gust, els esporgo i deixo com
un jardí i m’agrada molt mirar-los
quan estan ben esporgats i carregats d’olives”. “Les altres coses ja
em costen més de fer”.”Dels meus
olivers els més vells són de 1860 i
amb una gran soca això ja m’ho
havia explicat la padrina. Són de
la varietat de Santa Maria.” .Ara
s’ha posat de moda fer oli pel gasto
de cada familia i ell també ho fa.
Per tal de completar i enriquir
aquest periple al voltant d’aquest arbre de pau, vull donar veu i agrair a
Alfonso Santacreu Trepat ( l’Alfonset
del Sep) que ens va ajudar a l’aprofundiment del nostre coneixement
pràctic d’algunes varietats d’olivers
del país.
I.S.: En Josep Boixadós, ens comentà fa temps quan feia un recull
de dades sobre els olivers de la Coma
de Meià i rodalies que tú eres una de
les persones que havia apostat per a
plantar-ne de nous. Es així?.
A.S.: “Si, en vaig plantar a l’hort
de Cal Pansot, a la Costa Codina
que estava ple d’herba. Fa uns anys,
a l’any 1999 em trobava que tenía
massa hort, massa feina a la granja i amb l’expectativa de passar 10
anys i arribar al moment de la jubilació al 2010, els vaig plantar llavors pensant que tindria oli pel gasto dels dos. Així doncs, ho vaig fer
també amb previsió d’ajut de la jubilació donat que no seria molt elevada. Els lloguers dels pisos m’ajudarien i plantar a la Costa Codina
era més factible que no a la planta
dels Abuots al Riu Merlé de més difícil accés quan sigui més gran.”
I.S.: I quan han començat a rendir?
Tinc entés que avui en dia la collita
pot ser abans.
A.S.: “Si els plantes i no falta aigua, jo els rego per l’aigua de la bassa, i no hi ha problemes de fred, al
cap de 2-3 anys , un arbre ja pot fer
3 ó 4 mostes d’aulives. A mi se’m
van sucarrar al 2001 i van tornar
a llucar començant a treure un bon
rendiment als 8-10 anys de plantats.”
I.S.: Hi ha diferents tipus d’olivers
doncs, a la planta del Riu Merlé?.
A.S.: “A la planta dels Abuots el
terreny és calcari, dóna el sol de
mati, hi ha poca humitat i està arrecerada. Si, hi ha de la classe menuts, bequeruts, grossal, massa-

nell, llisetes de diferents tipus,
entre d’altres (de les toves, morcaire...). Com t’he dit , he recuperat
els antics que a l’any 1957 els va
matar el fred i n’hi ha 28 empelts.”
I.S.: Hi ha altres persones a Vilanova o a la Coma de Meià que també
s’hi hagin dedicat de la mateixa manera que tú?
A.S.: “En Gerard de Cal Tardà
conserva el que té al Solans, i com
ho he fet jo en Cinto de Cal Gramenet, i a Cal Fontanta també n’han
plantat a l’hort d’aquí.”
I.S.: Creus que es podria retornar a
un cultiu més exhaustiu dels olivers?
A.S.: “L’agricultura a Vilanova
de Meià és pobra, és de supervivència. No es pot plantejar fer cultius
al secà. Només cereal i prou. En el
meu cas el benefici econòmic l’he obtingut de la granja.”
Per a tenir una bona qualitat d’oli
caldria collir-les i portar-les desseguida al molí. A ell no li agrada collirles verdes, a l’octubre, quan donen
un oli de color verd. Ens recorda que
el grau d’acidesa el dóna el fet de
collir olives velles, ràncies i fermentades. Li agrada que els arbres estiguin calçats, s’evita així que no lluquin tant i es control.la millor el grau
d’humitat. Registrem que té trampes
en alguns arbres per a la mosca i així
li estalvien ensulfatar-los.
Les fotografies següents mostren
l’Alfonso a la planta dels Abuots al
Riu Merlé i una barreja d’olives a un
plat on es poden veure els trets diferencials de les varietats.
Per aquest article hem contactat
també amb Artur Bòria Minguella
que ens donarà una visió complementària sobre el tema que estem
tractant.
I.S.: Si passem el tema princeps

Barreja de varietats d’olives i fulles menut
i del càrrec.

d’avui, a nivell pràctic esteu recuperant molts olivers?
A.B.: ” Estem treballant a
les Costes a la planta de Cal
Caubet. A la part alta del
camp hi ha molts arbequins,
també n’hi ha molts de morts
i a la més baixa hi ha més
diversitat. Fins ara hem trobat varietats que en diuen de
Sant Pere, grossal, clavell,
del càrrec, olivera, sevillana i llisetes. Fins ara hem
tingut i tenim molta feina a
netejar i esporgar donat que
estaven en un estat d’abandó des de fa 20 anys o més.
Moltes de les esporgades han
caigut. En un futur també tenim la intenció de fer oli per
a casa i a la vegada conservar
un espai agrícola d’interès.”
I.S.. Ens vols afegir alguna
cosa més al respecte del vostre projecte (Cultures TrobaAlfonso a la planta dels Abuots.
des) o alguna recomanació?.
A.B.: “Ens agradaria veure
que la nostra iniciativa passa de la físic i psiquic. Ajuda a les glàndules
raresa a la normalitat i que cal con- suprarrenals. Es revitalitzadora.
servar el patrimoni de pagés sense Segons això podria deduir que els
menystenir-lo. A més crec que aju- amics treballadors dels olivers s’hi
daria a tenir una societat rural més troben bé perque l’arbre és un gran
diversificada. Nosaltres no volem sanador que els revitalitza.
Sigui el que sigui, crec que la cura
caure tant en la globalització i per
això ens aferrem a les llavors com d’aquestes varietats d’aulivers s’ha de
a sistema de vida dels sers humans mantenir. Sento que com sempre a la
que no han renunciat a la seva dig- vida cal tenir una visió equilibrada
nitat. Potser és una manera de vida entre la quantitat (beneficis moneque s’inspira en el passat, però que taris) i la qualitat (salut de base- totva cap endavant i considerem que hom coneix les virtuts de la dieta meés menys lesiva que l’actual. D’altra diterrània i l’ús de l’oli d’oliva n’és un
banda, això és un tema de respon- element cabdal, i salut de l’esperit).
sabilitat de tots. Tant de bó es doni La vida és heterogeneïtat ben relacitot el valor que tenen aquests olivers onada a tots els nivells. En tenim un
anciants a la Coma de Meià i es re- exemple en les moltes varietats d’aucuperi el seu aprofitament amb acti- livers que creixen i hem anat nomvitats com poden ser per exemple la brant en una àrea geogràfica tant restringida, així com en les subvarietats
seva visita.”
“No em canso mai de treballar amb d’aquestes varietats.... tothom juga el
els olivers o collir olives...” “deixo la seu paper, ni més, ni menys.
MOLT BONA I SANA COLLITA DE
planta feta un jardí..” ambdòs són expressions unànimes dels pagesos de LIQUID DAURAT PER A TOTS!
Agraïments: Sant Miquel de La
les dues bandes del Montsec de Meià
/Rúbies. Algú podria dir que això és Vall-Sant Martí de Barcedana.
una casualitat, jo m’aventuro a afir- Antonio Barbarroja, Ivan Caelles,
mar que és una causalitat. En el seu Mònica Tomàs (Casa Roca). Vilanollibre “Cura’t a tu mateix”, el metge va de Meià. Josep Boixadós, Artur
Edward Bach, a principis del s.XX Bòria, Alfonso Santacreu, Vicent
ja ens parla de les virtuts de prendre Sarri (traspassat).
l’essència de la flor d’oliver. La presText: Iolanda Sarri
crivia, i com a terapeuta també ho he
Fotografies: Ramon Ravella
fet, en situacions de gran esgotament
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Noves tecnologies
EL COTXE ELÈCTRIC (1A PART)

E

l cotxe elèctric està de moda.
Diuen alguns fabricants de
cotxes que l’any 2030 tots els cotxes que circularan per Europa seran elèctrics.
Dins del món del vehicle elèctric cal distingir diverses motoritzacions: híbrid pur, híbrid recarregable, elèctric pur amb pila d’hidrogen i elèctric pur amb bateria
d’ions de liti. N’existeixen altres
models i motors, però en aquesta
primera part del cicle sobre el cotxe elèctric parlarem del consum i
les recàrregues, així com de l’autonomia dels vehicles.
La primera pregunta que tothom
es fa, a part del preu, és
quants quilòmetres es
poden fer amb un cotxe
elèctric. En aquest cas,
depèn de la capacitat de
la bateria. Així com quan
ens referim a un vehicle
de gasolina o dièsel sempre parlem dels litres de
combustible per 100 km,
en el cas d’un vehicle
elèctric hem de parlar
dels watts (W) per quilòmetre o dels quilowatts
(kW) per 100 km.

tualment, aquest cicle NEDC és
massa generós amb els consums i
per això aviat es canviarà.
Per posar un exemple actual,
parlarem del Nissan Leaf 2018,
que és el cotxe elèctric més venut
del món. El Nissan Leaf porta una
bateria de 30 kW i té un consum
de 173 Wh/km, cosa que li proporciona una autonomia NEDC
de 250 km, amb una potència de
motor de 109 CV i una velocitat
màxima de 145 km/h. A la pràctica, com a màxim es poden arribar
a fer 180 km, sense calefacció ni
climatitzador. Per a la recàrrega,
el Nissan Leaf duu un carregador

Qualsevol vehicle que
es posa a la venda a Europa ha de passar per un Nissan Leaf.
cicle d’homologació, que
actualment es diu NEDC (New Eu- integrat que limita la càrrega a
ropean Driving Cycle), encara que 50 kW, la qual permet fer 150 km
s’espera que aviat es produeixi un després de carregar-lo durant 30
canvi radical en aquest aspecte. minuts. Qualsevol endoll serveix
L’actual NEDC determina el con- per carregar la bateria d’aquest
sum urbà, extraurbà i mixt dels cotxe elèctric, però la quantitat de
cotxes elèctrics. La prova NEDC càrrega en menys temps dependrà
es duu a terme en una nau tanca- de la potència elèctrica utilitzada.
da, que sempre està a la mateixa Per exemple, si parlem del Nissan
temperatura i pressió atmosfèri- Leaf, amb 30 kW de bateria i amb
ca, amb un únic conductor i sense un endoll Schuko normal de 10
cap sistema elèctric connectat. Es ampers (A), partint d’una càrrega
realitza sobre rodets amb 22 posi- del 0 %, es necessiten 13 hores per
cions prefixades. El cicle NEDC arribar al 100 % de càrrega. Així
surt a totes les especificacions amb una corrent monofàsica de
tècniques dels vehicles elèctrics, 230 V tindríem el següent:
amb el consum de watts per qui230 V × 10 A = 2.300 W × 13 h =
lòmetre. Tal com està pensat ac- 29.900 W.

El més normal és tenir un termini de potència de 4,4 kW; per tant,
es tarda unes 7 hores a recarregar
el cotxe elèctric. Això vol dir que
durant les 7 hores no es pot gastar
ni un watt més.
Arribats a aquest punt, la pregunta seria: què passaria si al
municipi de Vilanova de Meià, a
les 21 h, 100 domicilis posessin a
carregar alhora a 4,4 kW un cotxe
elèctric? Es produiria el següent:
440 kW × 7 h = 3.080 kW durant
7 h.
La instal·lació elèctrica del municipi podria aguantar, encara que
també és veritat que no sempre

es carrega el cotxe des de zero, ja
que gairebé sempre hi queda càrrega.
El preu d’un Nissan Leaf és de
34.360 €, els quals es poden reduir
a 28.860 € amb l’ajuda del govern,
el pla MOVEA, el qual, per cert, ja
està esgotat, perquè es va esgotar
en 24 hores. Properament s’implantarà el pla MOVALT 2018, que
és una ajuda del govern per a la
mobilitat alternativa, el qual caldrà declarar com a patrimoni en
la declaració de l’IRPF.

Text: Alfons March Cases
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La nostra gent
RAMON VILELLA

E

ns trobem amb el Ramon i parlem de com n’ha estat, de sec,
aquest estiu de 2017 i de com n’han
estat, d’estranyes, les tempestes
que hi ha hagut, perquè es desviaven quan arribaven al Montsec...
qui sap si l’avioneta desfà les tempestes...
P: Hola, Ramon, com et presentaries?
R: Em dic Ramon Vilella Vilana i
vaig néixer a Lluçars l’1 d’agost de
1962, a ca l’Isidre.
P: Parla’ns de l’escola i de la
primera mestra que vas tenir.
R: Quan hi vaig anar ja estava
acabada la nova escola. Dels aspectes que més recordo és que
l’edifici tenia aigua corrent, i a Lluçars l’escola era l’única casa que
gaudia d’aquest avenç. La primera mestra que vaig tenir va ser la
senyora Teresa Batalla Cercós, la
Tresa de cal Gramenet de Vilanova. Recordo que només teníem un
llibre: estudiàvem poc i jugàvem
molt.
P: Què fèieu els diumenges?
R: Els diumenges venien nois de
fora a ballar amb les noies de Lluçars i nosaltres agafàvem flors dels

Ramon el primer dia de caça.

jardins i els les veníem per 1 pesseta, amb la qual compràvem pipes,
olives amb aigua i moscatell.
P: A que jugàveu de petits a
Lluçars?

R: Jugàvem a pilota, a amagar-nos, al “plan” i al “Flenchdix”,
que és un joc de boles de coixinet.
Per això sempre anàvem buscant
boles de ferro i com més grans fossin, millor.
P: Com recordes aquella època?
R: Com una època daurada, amb
molts i bons records. Si hi pogués
tornar, hi tornaria, sense pensar-m’hi! Jugàvem molt i amb molt
poca cosa ens entreteníem.
P: Com va néixer la teva afició
a les pedres?
R: Em vaig quedar sense pare
molt jove i vaig haver de fer moltes
reformes per deixar la finca neta.
Sempre estava “vinga moure pedres!”. Així, avui trobava una pedra
bona, demà en trobava una de molt
gran i ben quadrada... i així, a poc a
poc, m’hi vaig anar aficionant.

Pedra gran.
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P: Com és que vas posar tots
els bancs de pedra de Lluçars?

nim tots els serveis que
tant van costar d’aconseguir als nostres pares: carretera, llum, aigua corrent,
clavegueram i una escola
nova que no té alumnes.
P: Què es el que més
t’agrada del poble i què
canviaries?
R: Aquesta pregunta és
difícil de respondre, perquè tot m’agrada: la placeta de davant de casa, els
carrerons medievals i, sobretot, l’església. No canviaria res, però sí que hi
ha alguns racons que estan
molt deteriorats i m’agradaria arreglar-los.

Escultures naturals amb formes humanes.

R: No hi havia lloc per seure.
Primer carregava les pedres dels
bancs a mà, després amb un tauló
i el tractor. Anava buscant les més
adients per a cada lloc i a poc a poc
tots els racons del poble van tenir
el seu seient de pedra: “Si aquí hi
toca el sol, me’n vaig més enllà,
que no hi toca”.
P: Quins projectes tens per a
més endavant?
R: Acabar el “merendero” de la
meva era i restaurar la cabana de
tota la vida que hi ha. També voldria fer un rellotge de sol sobre
una pedra gran, que fa 1,40 metres

d’ample a la part alta i que supera
els 5 metres d’alçada. Com a projecte immediat, vull fer una barbacoa de pedra a la meva casa d’Artesa.
P: Què signifiquen els dos
menhirs que vas plantar?
R: Tant el més alt, el qual anomeno “pedra gran”, com el més
petit volen representar arbres, que
sempre són senyal de vida.
P: Què et sembla el poble de
Lluçars?
R: Crec que és una llàstima que
hagi marxat la gent, ara que hi te-

P: Com és que vas
anar a viure Artesa?
R: Per motius de feina i
de col·legis dels fills. A Artesa hi tenim una casa amb
un pati, on continuo amb la meva
afició per les pedres: hi he fet tres
taules, bancs i una font, feta amb
una curra de pedra trencada. També hi tinc unes pedres amb formes
humanes, que es poden veure a les
fotografies.
P: Per acabar, ens podries dir
una dita molt profunda que vulguis transmetre?
R: Val més una pedra mal posada que un totxo ben col·locat.
Text: Alfons March
Fotos: Ramon Vilella
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Entreteniments
Per Iolanda Masanés

Sopa de lletres del tió de Nadal
Paraules a cercar:
Arengades, Llaminadures, Torrons, Bombons,
Massapans, Vi, Caramels, Mitjons, Xocolatines,
Carbó, Neules, Cava, Polvorons.

Mots encreuats
1. Superfície de la Terra. Superfície inferior
d’algunes coses, p. Ex., la dels atuells.
També és el nom d’un planeta del sistema
solar, pàtria, terreny. Tercer planeta del
sistema solar.
2. Senyor d’una comarca.
3. Algú per confiar. Que té amistat. Utilitzada també com a tractament afectuós,
encara que no hagi veritable amistat.
4. Individu de l’espècie humana. Ésser viu
intel·ligent.
5. Observació.
6. Món en què vivim.
7. Franja de terreny per transitar, construïda expressament o formada per l’ús. Via
rural.
8. Obertura que permet passar a un quart.
9. Cadascuna de les vint parts del dia solar.
Temps de seixanta minuts.
10. De petits.
11. Metall valuós de color daurat.
12. Puntada, situació, assumpte en qüestió.
13. Base de la cama.
14. Ordenació cronològica, estat atmosfèric.
15. Líquida, generalment de color vermell,
que circula per les artèries i venes del cos
dels animals.
16. Grup de persones. Persones.
17. Estat independent.
18. Líquid (H2O).
19. Esperit immortal. Substància immaterial
dels éssers vivents que en l’ésser humà
és considerada com el principi del sentiment i del pensament; pels creients,
principi a través del qual es posen en contacte amb Déu.
20. Dotze mesos.
Solucions als jeroglífics del número anterior: Ren Illa (renilla) / O Vella (ovella) / Pi Gall (pigall)
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QUI SÓN?

Solució del número anterior

Reconeixeu aquests xicots tan eixerits que estan a la Plaça Major de
Vilanova? I la nena de la dreta de la imatge, la coneixeu?
Imatge cedida per Albert París (Cal Guerra)
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.

La collada reunida estava celebrant
el dinar de la Penya del Barça a l’indret
de la Font de la Figuera.
D’esquerra a dreta de la imatge veiem: Josep Martí, Josep Cardona, Ramon Sala, Joan Sarradell, Lluís Farrando, Clemente Durich, Josep Roqué,
Josep Vañó, Manolo Sánchez, Josep Mª
Sala, Joan Jaime, Josep Argerich, Emili Castells, Cinto Sala.
D’esquena d’esquerra a dreta: Pere
Salut, (?), (?), Xavier Terré i Lluís Bernaus

Ser veis Agraris

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

S.L.

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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L’Almanac del Montsec de Meià
COSTUMARI D’HIVERN
DESEMBRE: Mes de 31 dies, dotzè de l’any segons
el nostre calendari i desè del primitiu calendari romà
anomenat per aquesta raó Desember.
El dia 1 el sol surt a les 6 h 59 m i es pon a les 16 h
23 m.
El dia 31 el sol surt a les 7 h 18 m i es pon a les 16
h 32 m.
El dia 21 a les 16 h 28 m entrem a l’HIVERN, és el
solstici d’hivern, el dia més curt de l’any a l’hemisferi
nord de la terra, mentre que a l’hemisferi sud és el
solstici d’estiu, el dia més llarg de l’any. Aquest dia el
sol entra a la constel·lació de CAPRICORN
Fases de la lluna i previsió del temps segons
el Calendari dels pagesos:
Lluna plena el dia 3 a les 15 h 47 m. Nevades febles
amuntanya.
Quart minvant el dia 10 a les 07 h 51 m. Serè i fred.
Lluna nova el dia 18 a les 6 h 30 m. Vents freds i humits.
Quart creixent el dia 26 a les 09h 20 m. Temps anticiclònic.

Dia 6: Sts. Nicolau de Bari, bisbe; Majòric, màrtir; Sta.
Asel·la, verge, i la beata Carme Sallés, fundadora.
Dia 8: Immaculada Concepció de la Mare de Déu.
Dia 21: Sts. Pere Canisi, jesuïta, dr.; Severí, bisbe; Gliceri, prevere màrtir. Eleccions il·legítimes al Parlament
de Catalunya.
Dia 25: Nativitat de Nostre Senyor Jesucrist.
Els torronaires d’Agramunt baixaven a vendre torrons a Barcelona durant les festes de Nadal. Avui al
dematí era quan sortien la gent a comprar els torrons.
A les taules ben parades no hi podien faltar set menes de torrons que es menjaven per aquest ordre: dels
fins, d’ou, de massapà, d’avellana o de neu, de Xixona,
d’Alacant i d’Agramunt.
Caga, tió
caga, torró
d’avellanes i de pinyó
i si són dels fins, millor.
Dia 26: Sant Esteve.

DATES ASSENYALADES I COSTUMARI
La matança del porc. Generalment, pel desembre,
es produïa una de les festes familiars més importants,
a més del Nadal, dins del calendari del pagès: la mort
del porc. Hi ha moltes tradicions i creences relacionades amb aquest fet. Uns diuen que el porc ha de
matar-se en lluna nova; així es sala més, la carn és
més gustosa i no es floreix. Però les botifarres hom
creu però que s’han de fer en lluna vella, perquè no
s’hi facin cucs. També hi ha creences relacionades
amb la mort del porc i els dies de la setmana. Es creia
que matar-lo en dilluns provocava la mort de l’amo
de la casa. Els dimecres és ambivalent, ja que segons
algunes opinions la carn del por mort aquest dia no
es conserva bé; d’altres opinen que creix i rendeix
molt més, per això era el dia de la setmana que més
se’n matava. Hom tenia per malestruc matar-lo en divendres ja que es creia que abans d’un any hi hauria
una defunció a la casa.
La bona vella
mai mata el porc en lluna vella.
Per Sant Tomàs,
s’agafa el porc pel nas.
Segurament que en temps una mica reculat, la mort
del porc es feia un dies abans coincidint amb la festa
del solstici hivernal, es salava i es preparava la carn,
i el dia de Nadal s’encetava la carn de la bèstia en un
àpat solemne en que hi participava tota la família.
Sembla que el gall típic de Nadal és una tradició relativament moderna.
Si vols passar un bon Nadal,
tingues un bon porc en sal.
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Efemèrides de la repressió
Com que en aquests moments ens toca viure una
època molt delicada pel que fa a la repressió política
a Catalunya davant de l’estat espanyol, que després
de 40 anys semblava que s’havia democratitzat una
mica, però és evident que no és així. Farem una mica
de memòria històrica de l’eterna repressió i imposició que mai afluixa
El castellà sempre ha estat una llengua d’encontre, de cultura i mai imposada.
(5-01-1916). Aquest fet que ara relatem passava
ja fa un segle i en molts aspectes és ben vigent en
l’actualitat. La Real Academia Española de la Lengua
exposa al govern de l’estat l’abandonament, que segons ells, existia “en cuanto al empleo de la Lengua
Castellana en nuestras escuelas y otros establecimientos de enseñanza”, per això els envia una carta en
aquest termes:
“Excmo. Sr: La Real Academia Española, encargada de difundir el idioma nacional y de velar
por su conservación y pureza, sabe que en muchos lugares de esta Monarquía no se cumplen
los preceptos legales a ello atinentes, que son los
medios más eficaces para lograr aquellos fines
de supremo interés patrio (...). La Academia
suplica a V.E. ordene a todos los encargados de
la dirección y enseñanza del idioma como rectores y decanos de las Universidades, directores
de Institutos, directores de Escuelas Superiores,

de Escuelas Normales y Colegios; Inspectores de
Enseñanza y Maestros de Escuelas Públicas, que
sin contemplación ni disculpa de ningún género, que no pude haberlas, vigilen y hagan que
se cumplan los referidos preceptos legales (lleis
vigents), único medio de fomentar y unificar el
provechoso cultivo de nuestro idioma castellano.
(...) La Academia tendrá la resolución favorable
como timbre de honor para V.E. y causa de que
por ello le felicite al igual de España toda”.

no castellanoparlants a expressar-se en aquest idioma
tan universal i tan expressiu. També us puc assegurar
que aquest text, que amb molt de gust signarien molts
dels no nacionalistes espanyols actuals, no és ni una
broma de mal gust ni una ironia amb ànim de crear
polèmica. Massa sovint les efemèrides pels catalans
són així de dures. No es pot ser un poble vençut i colonitzat.
Bibliografia: Ferrer i Gironès, F. La persecució política de
la llengua catalana.

Com es pot comprovar la llengua castellana sempre ha
estat una llengua d’encontre, de cultura i mai imposada, la parlen tanta gent per l’admiració i l’afecció dels

Ramon Bernaus i Santacreu

CLIMATOLOGIA SETEMBRE, OCTUBRE I NOVEMBRE - VILANOVA DE MEIÀ
SETEMBRE

OCTUBRE

Temperatura mitjana:
17,3º C
Mitjana de les T màximes:
25,4º C
Mitjana de les T mínimes:
11,0º C
T màxima absoluta:
31,1 C
T mínima absoluta:
5,5º C
Precipitació total:
41,5 mm
Precipitació màxima en 24 h:
20,9mm
Velocitat mitjana del vent:
1,0 m /s
Direcció dominant del vent:
S
Ratxa màxima absoluta:
12,6 m/s
Humitat relativa mitjana:
63%
Pressió atmosfèrica mitjana:
949,5 hPa
Dies de pluja:
7
Dies: 4, 9, 15, 18, 22, 25 i 30

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

Dia: 5
Dia: 17
Dia: 15

Dia: 9

15,4º C
22,6º C
10,0º C
28,0º C
4,2º C
48,9mm
46,9mm
0,8 m/s
S
15,8 m/s
72%
953,5 hPa
2
Dies: 18 i 19

Dia: 13
Dia: 30
Dia: 18

Dia: 18

NOVEMBRE
Temperatura mitjana:
Mitjana de les T màximes:
Mitjana de les T mínimes:
T màxima absoluta:
T mínima absoluta:
Precipitació total:
Precipitació màxima en 24 h:

7º C
13,9º C
1,9º C
20,8º C Dia: 3
-5,2º C Dia: 30
15,6mm
15,6mm Dia: 4

Velocitat mitjana del vent:
Direcció dominant del vent:
Ratxa màxima absoluta:
Humitat relativa mitjana:
Pressió atmosfèrica mitjana:
Dies de pluja:

0,7 m/s
SW
14,3 m/s Dia: 6
68%
949,2 hPa
1
Dia: 4

DEMOGRAFIA MUNICIPI DE VILANOVA DE MEIÀ
SETEMBRE
Mes sense registres.

OCTUBRE
DEFUNCIÓ a Vilanova de
Meià, dia 20: Teresa Batalla Terré (75 anys), natural de Vilanova
de Meià.

NOVEMBRE
Mes sense registres.
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Cuina i remeis de la padrina
CODONYAT

E

l codonyat és una preparació
a partir del codony, una fruita
típica de la tardor.
Els codonys tenen una forma entre pera i poma, però la seva pell
està coberta d’un borrim, que al fregar-la es desprèn. Els codonys no es
poden menjar crus, ja que són molt
durs i aspres, per això la manera
més típica de menjar-nos-el és fent
allioli de codony (veure LO PAS
NOU núm. 4) i el codonyat.
El codonyat es pot menjar sol,
amb iogurt, galetes o sucat amb pa.
Això ja anirà al vostre gust.
Us animo a provar de fer-lo, ja
que és una de les receptes més fàcils de preparar.
Ingredients:
1 kg de polpa de codony
Entre 600 i 800 g de sucre. (depenent sempre del dolç que es vulgui)
Preparació:
Primer de tot, triarem els codonys
i els netejarem bé, traient-los aquest
borrim que tenen. Els tallarem i els

hi traurem el cor. (No cal pelar-los)
Quan ja els tinguem tots tallats i
ben nets, els posarem en una cassola bastant gran i hi afegirem el
sucre. Els deixarem reposar durant
unes 12 hores perquè vagin fent suquet. Passat aquest temps ho posarem al foc i anirem remenant, més o
menys durant una hora.
Quan es vegi que es comença a
posar de color vermellós, ho traurem del foc i hi passarem el minipimer. Quan ja estigui ben triturat,

EL SINDICAT

ho tornarem a posar al foc fins que
agafi el to vermellós que a nosaltres
ens agradi.
Una vegada fet, ho deixarem refredar una mica i ho posarem en
recipients de poca fondària. I ja ho
tenim fet. Un menjar que aporta
moltes calories en temps de fred.
Bon profit!
(Recepta: Teresa Santacreu)
Text i foto: Joana Bernaus i
Clavera

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
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. Construccions
. Rehabilitacions
. Reformes en general

ORACIÓ DE LA DICIPELA
Diciplea jo et conjuro si ets vista in no mata la virtut que deu ta
dada, si ets grisa i Déu te guia, si
ets blanca Déu t’estampa, si ets
llera Déu t’entrega, així et vagis fonent com el sol es va ponent.

betacaroté (conté 30 micrograms
per cada 100 grams de fruita comestible), es tracta d’un pigment
que l’organisme transformarà en
vitamina A d’acord amb les seves
necessitats. Aquesta vitamina és

Nativitat Sala Riudaubàs

QUE MENGEM?
LA MAGRANA
Aquesta fruita es coneix d’ençà
dels egipcis (2500 a.C) que enterraven les persones amb una magrana
per desitjar-los abundància a l’altra
vida. Els grecs i romans la van incorporar a la dieta habitual i atribuïen la plantació del primer magraner a la deessa de l’amor Afrodita. A l’orient llunyà, la magrana
està vinculada a la fertilitat i és un
present que es fa als nuvis per desitjar-los molta descendència.
La magrana destaca perquè conté molta aigua (més del 80%) i és
baixa en sucre (només 31,8Kcal
per cada 100gr.). A més, té moltes
vitamines i substàncies antioxidants fins al punt que la podem
considerar una mena de súper
fruita: provitamina A: en forma de

necessària per al bon estat de la retina i de la pell, entre d’altres.
Vitamina C: La magrana conté 20
mil·ligrams de vitamina C per cada
100 grams de fruita comestible (un
valor lleugerament per sota del de
la mandarina).
Aquesta vitamina participa en la
formació de col·lagen (important
per a la pell i les articulacions),
glòbuls vermells, ossos i dents,
afavoreix l’absorció del ferro dels
aliments i prevé l’activitat negativa
dels radicals lliures, que envelleixen l’organisme.
Vitamines del grup B: es tracta
d’un grup de vitamines imprescindibles per al bon funcionament del
sistema nerviós. D’aquest grup, la

magrana destaca pel contingut en
vitamina B9 o àcid fòlic, que intervé en la producció de glòbuls
vermells i blancs, en la síntesi del
material genètic i en la formació
d’anticossos del sistema immunològic; així com en niacina, o vitamina B3, que afavoreix el funcionament del sistema digestiu, ja que
actua en la conversió dels aliments
en energia.
Potassi i calci: el primer és un
mineral imprescindible per a la
transmissió i generació de l’impuls
nerviós i l’activitat muscular normal, i evita les rampes a les extremitats. A més, intervé en l’equilibri
de l’aigua dins i fora de la cèl·lula. I
el calci és el mineral més abundant
del cos. La seva funció principal és
la d’ajudar a construir i mantenir
ossos i dents alhora que intervé en
els processos de coagulació sanguínia.
Polifenols: la magrana triplica el
contingut de polifenols d’altres aliments que se sap que són molt rics
en aquest compost, com el te verd
o el vi negre. Els polifenols són
unes substàncies que sembla que
interfereixen en l’oxidació prematura de les cèl·lules i que actuen en
la prevenció de determinats tipus
de càncer.
Teresa Bonillo Gòmez

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

Reunió familiar 9-2-1944
D’esquerra a dreta, filera davant: Antonieta Cases, Mercè March, Rafela Cases, Rafel Cases, (¿), Consol Cases
i Alfons March, Antonio Masanés, Pepe March, Alfons March Corts, un parent de Vilamitjana, Mossén Josep
Elfa i Maria Llorens.
D’esquerra a dreta, filera darrere: Només s’han pogut reconèixer en aquest moment l’Agustina i el Josep Rocaspana. Davant: les nenes Pepita (petita) i Rosa (gran) Rocaspana.

Delfín Solé segant amb les mules.
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